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BMW po viac ako 100 rokoch radikálne mení svoje ikonické logo

Tentoraz sa však logo mení radikálne. Na farebnú
zmenu si budú musieť možno ľudia nejaký ten čas
zvykať. Logo je v prvom rade priesvitné, farebná ostáva len typická „vrtuľa“. Stalo sa tak kvôli farbám, ktoré
chce BMW predstaviť spolu s novým modelom i4.
„BMW sa dlhodobo snažila opraviť mýtus, že logo
BMW je ľuďmi vnímané ako vrtuľa. Držať sa tohto príbehu by však nebolo až tak úplne zlé. Vo svete byrokracie a neskutočne striktných pokynov je skvelé, že
značka zosobňuje presne to, čo si zákazník predstavuje,“ uvádzajú autori.

Viac informácií nájdete na webe startitup.sk

SPRÁVY Z ÚPV SR
UPOZORNENIE!
V nadväznosti na vyhlásenie mimoriadnej situácie na
celom území SR z dôvodu zamedzenia šírenia ochorenia
COVID-19 prijal Krízový štáb ÚPV SR
s účinnosťou od 13. marca 2020 nasledujúce opatrenia:
• Zákaz vstupu do budovy ÚPV SR všetkým
osobám okrem zamestnancov úradu, SBS
a upratovacej služby, poštového kuriéra
s úradnou poštou, pacientov zubnej ambulancie a zamestnancov vykonávajúcich stavebné práce pri rekonštrukcii budovy.
• Zákaz vstupu do budovy sa týka všetkých klientov úradu,
návštev, rodinných príslušníkov zamestnancov úradu, do-

nášky stravy, poštových kuriérov so zásielkami pre zamestnancov, lektorov jazykového vzdelávania atď.
• Na vstup do budovy bude slúžiť výlučne
vchod pre zamestnancov a vstup do budovy
pre verejnosť bude uzamknutý.
• Infocentrum bude poskytovať informácie
výlučne telefonicky (048/43 00 131, 048/43 00 111)
alebo elektronicky (infocentrum@indprop.gov.sk).
• Podateľňa úradu nebude prijímať osobné
podania žiadostí; klienti úradu môžu na podanie žiadostí využiť elektronické alebo poštové
podanie.
Ďakujeme za porozumenie!

Výročná správa 2019
trovaných ochranných známok a dizajnov sa
každoročne menia, čo zachytávajú prehľadné
grafy a tabuľky.
Pozrite si, aké služby úrad poskytuje smerom navonok k verejnosti či k potenciálnym
prihlasovateľom.
Súčasťou správy sú prehľadné štatistiky,
ktoré dokumentujú podrobne počet, ako aj
geograﬁcké rozloženie prihlasovateľov za posledných päť rokov.

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydáva
svoju výročnú správu za rok 2019. Nájdete
v nej informácie o minuloročnom dianí v úrade, o množstve popularizačno-náučných podujatí, o podujatiach organizovaných smerom
k verejnosti zameraných na šírenie povedomia o ochrane duševného vlastníctva či
smerom k zamestnancom úradu slúžiacim
k prehlbovaniu a rozširovaniu poznatkov.
Samozrejmosťou sú aktualizované údaje
o počte prihlasovateľov technických riešení,
ochranných známok či dizajnov. Počty udelených patentov, úžitkových vzorov či regis-

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydáva
svoju výročnú správu za rok 2019.
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Foto: www.startitup.sk

103-ročná história loga BMW, ktoré spoznáš už z diaľky, bude mať jednoduchšiu a čistejšiu verziu, informuje portál Creativeblog.com. Predošlé logo, ktoré prežilo storočie, je dôkazom toho, že spoločnosť BMW vie rozmýšľať nadčasovo a moderne.
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ÚPV hľadá právnika!
časnej štátnej službe vo funkcii hlavný štátny radca. Všetky
podrobné informácie o výberovom konaní nájdete na oﬁciálnej webovej stránke ÚPV.

Úrad priemyselného vlastníctva
SR vyhlasuje výberové konanie
VK/2020/969 na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta v do-

Oznam o elektronickom doručovaní rozhodnutí
Vážení občania, živnostníci, v zmysle zákona č. 305/2013
Z. z. o elektronickej podobe výkonu verejnej moci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
vám oznamujeme, že rozhodnutia vydané Úradom priemyselného vlastníctva SR, v ktorých rozhodujeme podľa osobitných predpisov, vo veciach práv, právom chránených záujmov a povinností fyzických osôb alebo právnických osôb
(napr. konanie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní) vám budú zasielané do elektronickej schránky spôsobom doručenia do vlastných rúk.
Rozhodnutia budú autorizované kvaliﬁkovaným elektronickým podpisom vytvoreným s použitím mandátneho certiﬁkátu
a s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou alebo kvaliﬁkovanou elektronickou pečaťou s pripojenou elektronickou
časovou pečiatkou.
V prípade, že nemáte aktivovanú elektronickú schránku na
doručovanie, rozhodnutia vám budú doručené formou listin-

ného rovnopisu, ktorého súčasťou bude doložka o autorizácii
v zmysle vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády
SR pre investície a informatizáciu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného
rovnopisu elektronického úradného dokumentu.
Foto: www.pcrevue.sk

Zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk na
verejné obstarávanie podľa § 117 zákona
č. 343/2015 Z. z. na dodávku zálohovacieho
softvéru s integrovaným diskovým poľom

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov na dodávku zálohovacieho softvéru s integrovaným diskovým poľom. Lehota na predkladanie ponúk uplynie
7. 4. 2020 o 13.00 hod. Všetky potrebné informácie nájdete
v texte výzvy.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Spolupráca ÚPV SR so Slovenskou komorou
patentových zástupcov a Slovenskou obchodnou
a priemyselnou komorou

tva. Ing. Tomáš Žiak, expert odboru ochranných známok a dizajnov ÚPV SR, informoval účastníkov o odporúčaniach pre
posudzovanie priestorových ochranných známok a Ing. Ľudmila Hladká, expertka patentového odboru pre PCT ÚPV SR,
informovala o najnovších cieľoch medzinárodného úradu
Svetovej organizácie duševného vlastníctva v oblasti PCT.
Predpokladá sa, že spolupráca s partnermi ÚPV SR bude
pokračovať aj v tomto roku. Semináre a workshopy v spolupráci so SKPZ a SOPK sa realizujú každoročne a sú zamerané na také témy, ktoré aktuálne vyžaduje prax.

Foto: archív ÚPV SR

Úrad priemyselného vlastníctva SR úzko spolupracuje aj
so svojimi významnými partnermi, ako sú Slovenská komora patentových zástupcov (ďalej len „SKPZ“) a Slovenská
obchodná a priemyselná komora (ďalej len „SOPK“). Vzájomne sa podieľajú na spoločných aktivitách, ktoré podporujú
rozvoj inovácií a ich priemyselno-právnu ochranu.
V januári 2019 regionálna SOPK v Banskej Bystrici realizovala medzinárodný workshop „Cross-border Innovation
Service Portfolio“. V rámci projektu cezhraničnej spolupráce s Maďarskou obchodnou a priemyselnou komorou odzneli prednášky expertiek ÚPV SR Ing. Lucie Bockovej a Ing.
Ľudmily Hladkej. Ing. Lucia Bocková informovala o poskytovaných službách úradu, zdrojoch informácií a produktoch
úradu. Ing. Ľudmila Hladká vo svojej prednáške vysvetlila
spôsoby patentovej ochrany v zahraničí a možnosti využitia
služieb Vyšehradského patentového inštitútu.
Koncom roka 2019 Úrad priemyselného vlastníctva SR
v spolupráci so SKPZ zorganizoval seminár Ochrana priemyselného vlastníctva XV. Jeho cieľom bolo prehĺbiť poznatky o ochrane priemyselného vlastníctva v praxi. Seminár
bol určený predovšetkým patentovým zástupcom, asistentom
patentových zástupcov, advokátom, koncipientom a pracovníkom pôsobiacim v oblasti ochrany priemyselného vlastníc2
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SPRÁVY ZO SVETA
Oznam medzinárodného
úradu WIPO v súvislosti
s pandémiou COVID-19

e-mailom, aby sa zabezpečilo rýchle doručenie. Medzinárodný úrad vyzýva všetky úrady, aby komunikovali s medzinárodným úradom výlučne prostredníctvom vhodných elektronických prostriedkov.
Pokiaľ ide o služby PCT, medzinárodný úrad zverejnil podrobné informácie na svojej webovej stránke, pričom žiada
užívateľov PCT, aby sa vyhýbali podaniu poštou a naliehavo
ich žiada, aby uviedli kontaktnú e-mailovú adresu, ak už
nebola uvedená v súvislosti s ich nevybavenými medzinárodnými prihláškami. Ďalšie informácie zverejnil medzinárodný
úrad WIPO už 16. 3. 2020 na svojom webe.

Vzhľadom na nespoľahlivosť
poštových systémov vo svete
v dôsledku pandémie COVID-19
medzinárodný úrad WIPO (aj zo svojej funkcie prijímacieho úradu) pozastavil všetku komunikáciu poštou až
do odvolania. Celá komunikácia úradu sa bude posielať iba

Dohoda o Jednotnom
patentovom súde je
ohrozená

zmluvy, ktorý je v rozpore s ústavou, nemôže poskytovať demokratickú legitimitu výkonu právomocí Európskej únie alebo
akejkoľvek inej medzinárodnej inštitúcie.
V reakcii na rozhodnutie nemecká ministerka spravodlivosti a ochrany spotrebiteľov Christine Lambrechtová sľúbila, že
sa bude aj naďalej usilovať o realizáciu projektu jednotného
európskeho patentu a Jednotného patentového súdu. Spolková vláda dôkladne vyhodnotí rozhodnutie ústavného súdu
a preskúma možnosti na nápravu zistených problematických
bodov ešte pred koncom funkčného obdobia.

N e m e c k ý ú s ta v n ý súd
20. marca 2020 rozhodol, že
národná ratiﬁkácia dlhodobo
plánovaného zriadenia Jednotného patentového súdu (UPC),
ktorý by tvoril jednotný zákonodarný orgán vo veci patentových sporov na území celej Európy, bola protiústavná.
Senát vo svojom odôvodnení uviedol, že v záujme zabezpečenia procesu európskej integrácie demokratickými prostriedkami je nevyhnutné, aby zvrchované právomoci boli
udeľované len spôsobom stanoveným v Základnom zákone Nemeckej spolkovej republiky. Akt prijatia medzinárodnej

Viac informácií o ďalšom postupe, ako aj o reakcii Antonia
Campinosa na celú vzniknutú situáciu nájdete na stránkach
IP Helpdesku alebo v oﬁciálnom tlačovom komuniké Nemeckého federálneho ústavného súdu.
Foto: www.uniﬁed-patent-court.org

Ženevský akt nadobudol platnosť
Ženevský akt Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu
a zemepisných označeniach (Ženevský akt) nadobudol
platnosť 26. februára 2020. Samotný akt bol prijatý 20. mája 2015. Európska únia uložila na pôde Svetovej organizácie
duševného vlastníctva v Ženeve ratiﬁkačné listiny 26. novembra 2019 ako piata zmluvná strana (Albánsko, Kambodža, Samoa a Kórejská ľudovodemokratická republika),
a tým sa naplnila podmienka počtu zmluvných strán na nadobudnutie platnosti zmluvného nástroja. Listiny o pristúpení
k Ženevskému aktu uložilo aj Pobrežie Slonoviny. Ženevský
akt revidoval Lisabonskú dohodu, rozšíril jej pôsobnosť na
zemepisné označenia a umožnil prístup medzivládnym organizáciám.
Dňom nadobudnutia platnosti Ženevského aktu nadobudlo
platnosť aj nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2019/1753 o činnosti Únie po jej pristúpení k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach. Príslušným orgánom za Európsku úniu
na podávanie žiadosti o medzinárodný zápis zemepisných
označení chránených a zapísaných podľa práva Európskej
únie a vzťahujúcim sa na poľnohospodárske výrobky a potraviny, víno, liehoviny a aromatizované vína je Európska komisia. Členské štáty môžu požiadať Komisiu o zápis zemepisných označení podľa Ženevského aktu, pričom by mali vziať
do úvahy ekonomický záujem o ochranu na medzinárodnej
úrovni.

V rámci Európskej únie je sedem členských štátov (aj SR),
ktoré môžu pokračovať v ochrane označení pôvodu výrobkov
s pôvodom v tretej krajine, ktorá je zmluvnou stranou Lisabonskej dohody, a to prostredníctvom vnútroštátneho systému ochrany a s účinnosťou od dátumu, keď sa Únia stane
zmluvnou stranou Ženevského aktu, pokiaľ ide o označenia
pôvodu zapísané k uvedenému dátumu podľa Lisabonskej
dohody. Takýto členský štát môže predložiť aj ďalšie žiadosti
o zápis nepoľnohospodárskych zemepisných označení, ale
v žiadosti je potrebné jasne uviesť, že sa vzdáva ochrany
v Európskej únii.
Foto: https://news.italianfood.net
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EPO patentový index 2019
Dopyt po európskych patentoch stále rastie: Európsky patentový úrad (EPO) zverejňuje svoj patentový index za rok
2019, ktorý odhaľuje zaujímavé čísla týkajúce sa patentových prihlášok a trendov v Európe.
V roku 2019 prijal Európsky patentový úrad viac ako 181 000
prihlášok, čo je o 4 % viac ako v roku 2018 a nový najvyšší počet. Rast bol podporený najmä silným nárastom počtu
podaní z Číny, USA a Južnej Kórey, pričom tiež vzrástli patentové prihlášky z členských krajín EPO. To potvrdzuje, že
európsky trh zostáva kľúčom k prebiehajúcej digitálnej transformácii svetového hospodárstva. Ukazuje sa tiež, že digitálna komunikácia sa stala novým vedúcim odvetvím patento-

vých prihlášok, zatiaľ čo počítačové technológie boli druhým
najrýchlejšie rastúcim odvetvím.
Foto: www.epo.org

Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín
oslavuje 25 rokov
• prečo sú práva duševného vlastníctva na ochranu nových odrôd rastlín relevantné pre riešenie súčasných globálnych požiadaviek a výziev;
• aké sú výhody systému CPVR spravovaného
CPVO;
• ako podávať žiadosti o udelenie práv spoločenstva k odrodám rastlín;
• ako sa spracovávajú žiadosti v CPVO a
• aké sú kľúčové štatistiky za obdobie rokov 1995
až 2020 vrátane top druhov, ktorým bola za posledných 25 rokov poskytnutá ochrana CPVR.

Systém práv Spoločenstva k odrodám rastlín
(CPVR) je najväčší a najúčinnejší regionálny
systém ochrany práv k odrodám rastlín na svete.
Za posledných 25 rokov spracoval úrad takmer
70 000 žiadostí a udelil viac ako 53 000 práv
k odrodám rastlín.
Pri príležitosti 25. výročia Úradu Spoločenstva
pre odrody rastlín (CPVO) vydal úrad príručku
obsahujúcu informácie o systéme CPVR a najmä
odpovede na časté otázky:

Foto: https://europa.eu/

Podiel vynálezkýň sa zvyšuje
Predbežné štatistiky Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) naznačujú, že v roku 2019 menej ako jedna
pätina vynálezcov, vychádzajúc z medzinárodných patentových prihlášok, boli ženy. Trvalo 25 rokov, kým sa tento podiel
zdvojnásobil z 9,5 % v roku 1995 na 18,7 % v roku 2019.
Zatiaľ čo sa čísla uberajú správnym smerom, pri súčasnom
tempe rastu sa rovnováha medzi vynálezcami dosiahne v roku 2044.
Na stránkach organizácie nájdete prehľadné štatistiky,
v akých oblastiach techniky sa ženy aktivizujú najviac a v ktorých naopak zaostávajú.
Foto: www.wipo.int

Registrované dizajny Spoločenstva
Nová štúdia EUIPO sa zameriava na počet registrovaných dizajnov Spoločenstva (RCD), ktorý sa v sledovanom
období 2010 až 2019 zvýšil o 36,2 %, pričom priemerná ročná hodnota nárastu bola 3,5 %.
51 % všetkých podaní v tomto období pochádzalo z Nemecka, Spojeného kráľovstva, Francúzska, Talianska a Španielska.

Tri najväčšie ekonomiky sveta – Spojené štáty americké,
Čínska ľudová republika a Japonsko zaujímajú tretie, šieste
a deviate miesto v rebríčku. Čínsky nárast RCD v sledovanom
období sa vyšplhal až na 890,4 %, zatiaľ čo zaznamenaná
miera rastu USA bola približne 103,7 %.
Top 10 žiadateľov RCD predstavuje súhrnne 5,9 % z celkového počtu priamych podaní, pričom ide o svetových lídrov
v komerčných sektoroch odevného a obuvníckeho sektora či
elektrotechniky.

Foto: https://euipo.europa.eu
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Nová priemyselná stratégia pre Európu
Európska komisia zverejnila novú stratégiu, ktorej cieľom je pomôcť európskemu priemyslu stať sa vedúcou
silou dvojakej transformácie smerom ku klimatickej neutralite a dosiahnuť vedúce postavenie v oblasti digitálnych technológií. Jej súčasťou je aj Akčný plán pre oblasť duševného vlastníctva. Detailné informácie nájdete TU.

Ekonomické aspekty geograﬁckých označení
nepoľnohospodárskych produktov na úrovni
Európskej únie

bajú. Zatiaľ čo sú niektoré z týchto výrobkov známe aj mimo
svojho domovského regiónu alebo dokonca na medzinárodnej úrovni, mnohé z nich sú rozpoznateľné predovšetkým
v domovskom regióne. Napriek tomu všetky tieto produkty sú
výsledkom tradícií, zručností a materiálov, ktoré sa vyrábajú
a rozvíjajú v regiónoch a lokalitách EÚ.
Úroveň ochrany nepoľnohospodárskych výrobkov sa v jednotlivých členských štátoch EÚ veľmi líši. Popri právnej diskusii o tom, ako chrániť geograﬁcky zakorenené výrobky a aká
by mala byť úloha špeciﬁckej ochrany geograﬁckých označení, je dôležitá aj otázka potenciálneho ekonomického dopadu
takéhoto typu ochrany, najmä ak sa harmonizuje a zavádza
na úrovni Európskej únie.
Práve cieľom tejto štúdie je lepšie pochopiť ekonomické
aspekty ochrany zemepisne zakorenených nepoľnohospodárskych výrobkov v EÚ.

Európska komisia zverejnila závery štúdie o ekonomických
aspektoch komunitárnej ochrany zemepisných označení pre
nepoľnohospodárske výrobky v EÚ.
V EÚ existuje veľké množstvo nepoľnohospodárskych výrobkov vyrobených na základe miestnych poznatkov a na základe miestnych výrobných metód, ktoré majú korene v kultúrnom a sociálnom dedičstve svojho domovského regiónu
a ktoré v konečnom dôsledku majú vďaka svojej geograﬁckej
polohe jedinečné charakteristické črty a vlastnosti. V praxi je
názov výrobku zvyčajne zemepisné označenie vrátane názvu jeho regiónu pôvodu. Zemepisné označenia vyzdvihujú
spojenie medzi takýmito výrobkami a regiónmi, kde sa vyrá-

Foto: https://ec.europa.eu

Chráňte si svoje práva pred porušením!
Po zápise svojej ochrannej známky alebo ktoréhokoľvek
iného práva duševného vlastníctva musíte zabezpečiť, aby
ich na trhu nepoužíval nikto iný.
Monitorujte trh tak, že budete sledovať tlač, obchodné publikácie a internet, aby ste zistili, či existujú spoločnosti, ktoré
používajú vašu ochrannú známku bez povolenia. Môže sa
stať, že sa predávajú nezákonné kópie vašich výrobkov alebo že konkurenti používajú známky, ktoré sú podobné, ale
nie totožné s vašou ochrannou známkou.
Colné orgány a polícia presadzujú práva duševného vlastníctva v prvej línii – na hraniciach EÚ a na vnútornom trhu.
No na efektívne vykonávanie úloh orgány presadzovania práva potrebujú, aby sa aktívne zapojili aj samotní držitelia práv.
Najúčinnejšou zbraňou je spolupráca. Vďaka informáciám
poskytovaným držiteľmi práv dokážu orgány presadzovania
práva ľahšie identiﬁkovať výrobky, v prípade ktorých existuje
podozrenie z porušovania práv duševného vlastníctva, a následne prijať potrebné opatrenia.

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) vyvinul portál s názvom IP Enforcement Portal. Jeho cieľom
je umožniť držiteľom práv chrániť si svoje výrobky tak, že si
budú s orgánmi presadzovania práva vymieňať informácie
o výrobkoch, právach duševného vlastníctva a kontaktných
údajoch.
Nato, aby mohli colné orgány prijať opatrenia a zadržať výrobky, v prípade ktorých existuje podozrenie z falšovania, je
potrebné podať žiadosť o prijatie opatrenia colnými orgánmi. To možno urobiť elektronicky prostredníctvom portálu
IP Enforcement Portal.
Používanie nástroja je bezplatné, bezpečné a dostupné
v 23 jazykoch EÚ.
Foto: https://euipo.europa.eu

Panama súčasťou TMclass a DesignClass
Generálne riaditeľstvo Registra priemyselného vlastníctva v Paname (DIGERPI) informuje, že 16. marca 2020 sa
stal úrad súčasťou TMclass a DesignClass nástrojov, spravovaných Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo
(EUIPO).

Prijatie harmonizovanej databázy tovarov a služieb (HDB)
a harmonizovanej databázy označení výrobkov (HDBPI) v Paname je výsledkom programu podpory rozvoja duševného
vlastníctva v Latinskej Amerike realizovaného s podporou
Európskej komisie a výkonného orgánu Úradu Európskej
únie pre duševné vlastníctvo. V súčasnosti osem úradov mimo EÚ používa a akceptuje podmienky týchto harmonizovaných databáz.
Viac informácií je možné nájsť na www.euipn.org, TMclass
a DesignClass.

TMclass aktuálne obsahuje údaje o ochranných známkach
77 participujúcich úradov, DesignClass obsahuje údaje
o dizajnoch 33 participujúcich úradov.
TMclass ponúka používateľom možnosť vyhľadávania
a prekladu tovarov a služieb v 44 dostupných jazykoch, DesignClass umožňuje vyhľadávať a prekladať označenia výrobkov v 27 jazykoch.

Foto: www.ip-coster.com
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Poľsko súčasťou vizuálneho vyhľadávania
v nástroji TMview
Poľský patentový úrad (PPO) sprístupnil 23. marca 2020
údaje o svojich ochranných známkach na vizuálne vyhľadávanie v nástroji TMview spravovanom Úradom Európskej
únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO).
Nástroj vizuálneho vyhľadávania, ktorý bol ako pilotný
projekt implementovaný v roku 2017, umožňuje vyhľadávať
ochranné známky pomocou obrázkov, čím sa nástroj TMview
obohacuje o túto funkcionalitu, ktorá je k dispozícii aj v novej
verzii TMview beta.

Rozšírenie vizuálneho vyhľadávania TMview o Poľský patentový úrad tak zvyšuje počet participujúcich úradov na 24,
včítane Úradu priemyselného vlastníctva SR.
Foto: www.tmdn.org

Obchodovanie s falšovanými farmaceutickými
výrobkami

medzinárodný súbor údajov o colných zaisteniach a ďalších
údajov o presadzovaní práva v spojení so štruktúrovanými
rozhovormi s odborníkmi z priemyslu, obchodu a colníctva
s cieľom vyčísliť hodnotu, rozsah a trendy obchodu s falšovanými farmaceutickými výrobkami.
V roku 2016 dosiahol medzinárodný trh s falšovanými liekmi objem 4,4 miliardy USD, pričom ohrozoval verejné zdravie a bezpečnosť a umožnil páchateľom a organizovanému
zločinu zbohatnúť. Tento údaj však nezahŕňa veľmi veľký objem po domácky vyrobených a spotrebovaných nezákonných
liekov.
V období rokov 2014 až 2016 boli medzi zaistenými falziﬁkátmi lieky na vážne choroby, ako je malária, HIV/AIDS a rakovina. Medzi zaistenými liekmi boli aj antibiotiká, prípravky
pre životný štýl, lieky proti bolesti, prípravky na liečbu diabetu
a lieky pôsobiace na centrálnu nervovú sústavu.

Cieľom tejto správy, ktorá je súčasťou série štúdií
OECD a Úradu Európskej
únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), je lepšie porozumieť otázkam a výzvam,
ktorým čelia štáty, podniky
a spoločnosť, týkajúcich sa
obchodovania s falšovanými farmaceutickými výrobkami.
V rámci štúdie sa zostavil a analyzoval jedinečný

Foto: https://euipo.europa.eu

MONITORING

Výber článkov týkajúcich sa duševného vlastníctva a ÚPV SR uverejnených
v slovenských tlačených a elektronických médiách vo februári a marci 2020

Dyson získal patent na slúchadlá, ktoré dokážu čistiť
vzduch okolo
Anglický výrobca preslávený svojimi vysávačmi získal patent na slúchadlá s integrovanou čističkou vzduchu. Spoločnosť svoj koncept označila ako „wearable air puriﬁer“. Patent
upresňuje technológiu aj dizajn zariadenia.

konzultácia k Bielej knihe o umelej inteligencii. Digitálne technológie už dnes do veľkej miery ovplyvňujú naše každodenné
fungovanie. Digitálna stratégia Európskej komisie predstavuje európsku spoločnosť využívajúcu digitálne riešenia, ktoré
stavajú ľudí na prvé miesto, otvárajú nové možnosti pre podniky a podporujú rozvoj dôveryhodných technológií.

Techbyte.sk 06.02.2020

Innonews.blog 04.03.2020

https://www.techbyte.sk/2020/02/dyson-patent-sluchadla-cistit-vzduch/

https://innonews.blog/2020/03/04/digitalna-buducnost-europy/

Podnikateľ roka pre HN: Slovenská pečať je aj na Ferrari
Naše výrobné fabriky patria medzi najvyspelejšie na svete,
tvrdí pre HN Juraj Habovštiak, zakladateľ a šéf technologickej spoločnosti MTS z oravskej obce Krivá, ktorého včera vyhlásili za aktuálneho slovenského EY podnikateľa roka.
Finweb.hnonline.sk 03.03.2020

Slovenský vedec: Náš materiál zahubí až 100 % baktérií,
nákazy v nemocniciach budú minulosťou
Slovenskí vedci z Ústavu polymérov Slovenskej akadémie
vied sa pochválili nevšedným úspechom. Vyvíjajú materiál,
ktorý sám zničí mikroorganizmy bez toho, aby sa použili antibiotiká alebo silné chemické prostriedky ako chlór. Robí tak
pomocou svetla. Na samotný objav a jeho možné prínosy
v medicíne aj mimo nej sme sa pýtali vedúceho projektu
Zdenka Špitálskeho.

https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/2104884-podnikatel-roka-pre-hn-slovenska-pecat-je-aj-na-ferrari

Digitálna budúcnosť Európy
Európska komisia predstavila svoje myšlienky a opatrenia
na digitálnu transformáciu Európy. Do 19. mája je otvorená

Zive.aktuality.sk 06.03.2020
https://zive.aktuality.sk/clanok/145691/slovensky-vedec-nas-material-zahubi-az-100-bakterii-nakazy-v-nemocniciach-budu-minulostou/

6

E-zine ÚPV SR číslo 3
Odborníci chcú, aby vláda podporila výskum a vývoj
umelej inteligencie
Odborníci zo sveta umelej inteligencie adresujú budúcej vláde strategické odporúčania, ktoré hovoria o nevyhnutných
reformách a opatreniach, aby sa Slovensko stalo plnohodnotným partnerom v medzinárodnej infraštruktúre centier
excelentnosti. Médiá o tom informovali členovia centra pre
výskum umelej inteligencie slovak.AI v piatok na tlačovom
bríﬁngu. Problémami tohto sektora sú podľa odborníkov malé
výskumné kapacity, roztrieštenosť národných výskumných
kapacít a nízke ﬁnancovanie.

Zlatý Bažant mení dizajn. Zmena sa dotkne aj loga
Zlatý Bažant prichádza v novom dizajne. Ten sa dotkne širokého portfólia produktov, ako aj dobre známeho loga značky,
ktoré už desaťročia stelesňuje ikona bažanta. Plechovkové
a fľaškové balenia slovenského piva tak budú mať modernejší a prémiovejší vzhľad, ktorý zákazníkom zároveň uľahčí
orientáciu v ponuke.

Teraz.sk 06.03.2020

Apple Francúzku zaplatí viac ako 1 miliardu eur za
porušenie zákona
Ani spoločnosť Apple nie je dokonalá. Sama občas poruší
nejaký ten patent alebo zákon, čo ju potom stojí desiatky či
dokonca stovky miliónov dolárov/eur. Stalo sa to aj teraz.
Francúzsky úrad pre hospodársku súťaž vyhodnotil po ôsmich rokoch, že Apple musí zaplatiť pokutu až 1,1 miliardy
eur.

Strategie.hnonline.sk 19.03.2020
https://strategie.hnonline.sk/marketing/2115369-zlaty-bazant-meni-dizajn-zmena-sa-dotkne-aj-loga

https://www.teraz.sk/spravy/it-odbornici-ziadaju-vladu-aby-pod/450602-clanok.html

Podpora a služby pre držiteľov Seal of Excellence
v oblasti patentovania pokračujú štvrtou výzvou
Držitelia Seal of Excellence schémy SME Instrument (EIC
Accelerator Pilot) môžu stále využiť služby projektu IPA4SMEs
pre oblasť práv duševného vlastníctva (DV). Ide o úhradu časti nákladov na ochranu duševného vlastníctva a právnu pomoc pri prihlasovaní patentov. Najbližšia uzávierka je 26. marca 2020.

Svetapple.sk 18.03.2020
https://svetapple.sk/apple/apple-francuzku-zaplati-viac-ako-1-miliardu-eur-porusovalo-zakon/

Innonews.blog 06.03.2020

COVID-19: Ako upraviť potápačskú masku z Decathlonu
na respirátor
Šikovný trik umožňuje lekárom premeniť šnorchlovaciu masku na provizórny respirátor. Talianska spoločnosť Issinova,
venujúca sa 3D tlači, sa spojila s Decathlonom s cieľom navrhnúť 3D tlačenú súčiastku, ktorá by sa ľahko zmestila do
existujúcich šnorchlovacích masiek. Stali by sa z nich tak
účinné respirátory, ktoré by sa mohli použiť v krajine na pomoc pacientom s ochorením COVID-19.

https://innonews.blog/2020/03/06/podpora-a-sluzby-pre-drzitelov-seal-of-excellence-v-oblasti-patentovania-pokracuje-stvrtou-vyzvou/

Pred 162 rokmi sa narodil Rudolf Diesel, tvorca
naftového motora. Zomrel za zvláštnych okolností
iba 55-ročný
Tvorca vznetového motora na naftu inžinier Rudolf Diesel sa
narodil 18. marca 1858. Tento rok uplynie už 162 rokov od
jeho narodenia a 107 rokov od jeho úmrtia. Diesel zomrel iba
55-ročný, zanechal po sebe manželku a tri deti. 28. februára
1892 sa mu podarilo získať patent na vylepšený spaľovací
motor na naftu, ktorý zápalnú zmes vznietil pomocou stlačeného horúceho vzduchu. Technické vlastnosti jeho nového
motora boli veľmi pôsobivé: mal až o 70 percent vyšší maximálny výkon ako dovtedy používané parné stroje a mal veľmi
nízku spotrebu paliva. Verejnosti však svoj vynález ukázal až
o dva roky neskôr a plne pripravený na komerčné použitie bol
až v roku 1897.

PCrevue.sk 30.03.2020
https://www.pcrevue.sk/a/COVID-19--Ako-upravit-potapacsku-masku-z-Decathlonu-na-respirator

Slovenskí vedci vyvinuli náhradu pľúcnej ventilácie,
pomôcť má v čase núdze
Mladí slovenskí vedci Samuel a Daniel Furkovci vyvinuli alternatívu umelej pľúcnej ventilácie (UPV). Použiteľnosť prístroja
v piatok potvrdilo i testovanie v Ústave simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania Lekárskej fakulty Univerzity
Komenského (UK) v Bratislave.

Autonoviny.sk 16.03.2020
https://www.autoviny.sk/novinky/120835/pred-162-rokmi-sa-narodil-rudolf-diesel-tvorca-naftoveho-motora-zomrel-za-zvlastnych-okolnosti-iba-ako-55-rocny

Etrend.sk 27.03.2020
https://www.etrend.sk/technologie/slovenski-vedci-vyvinuli-nahradu-plucnej-

Na prvý pohľad to nevyzerá až tak zle. No výskum a vývoj
živoria
Suma, ktorú Slovensko dáva na vedu a výskum, sa za posledných desať rokov takmer zdvojnásobila. Počet výskumníkov sa za rovnaké obdobie zvýšil o desaťtisíc. Porovnanie
s okolitými štátmi však tento optimizmus zmrazí. Uteká nám
vlak.

-ventilacie-pomoct-ma-v-case-nudze.html

Známy web s titulkami aj naďalej porušuje zákon. Nikto
s tým zatiaľ nič nerobí
Po minuloročnom zrušení jedného z najväčších tuzemských
serverov zameraných na poskytovanie ﬁlmov a seriálov nelegálnou cestou sa zdalo, že budú v tejto oblasti padať aj
ďalšie hlavy. Podľa českého portálu Filmtoro sa však v tejto
problematike nijako nepostupuje.

Etrend.sk 15.03.2020
https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2020/cislo-10/vyskum-a-vyvoj-zivoria.html

Fontech.startitup.sk 25.03.2020

Led Zeppelin skladbou Stairway to Heaven neporušili
autorské práva, rozhodol súd
Neoﬁciálne spory sa v tejto súvislosti viedli už od roku 1971.
Anglická hardrocková skupina Led Zeppelin vyhrala zdĺhavý súdny spor o autorstvo úvodného gitarového riffu piesne
Stairway to Heaven. Formáciu v roku 2014 obvinili z toho, že
hudobný námet ukradla z inštrumentálnej skladby Taurus od
americkej skupiny Spirit.
Kultura.sme.sk 10.03.2020

https://fontech.startitup.sk/znamy-web-s-titulkami-aj-nadalej-porusuje-zakon-nikto-s-tym-zatial-nic-nerobi/

https://kultura.sme.sk/c/22354424/led-zeppelin-skladbou-stairway-to-heaven-neporusili-autorske-prava-rozhodol-sud.html
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Časopis Duševné vlastníctvo
Úrad priemyselného vlastníctva SR aj v tomto kalendárnom
roku vychádza čitateľom v ústrety
a vydáva časopis Duševné vlastníctvo v tlačenej aj v elektronickej
verzii.
Tlačené periodikum sa predplatiteľom distribuuje poštou, cena
jedného čísla je 4,50 €, cena ročného predplatného je 18 € a poštovné. Odberateľom sa účtuje poštovné podľa platného cenníka Slovenskej pošty.
Elektronické periodikum sa predplatiteľom distribuuje
v PDF formáte, cena jedného čísla je 3,50 €, cena ročného
predplatného je 14 €.

Špecializovaný odborný recenzovaný časopis Duševné vlastníctvo sa zameriava na problematiku teórie a praxe duševného vlastníctva a vychádza štyrikrát do roka.
Zaslané príspevky v rubrike Štúdie anonymne posudzujú
dvaja nezávislí recenzenti a konečné rozhodnutie o publikácii
všetkých zaslaných príspevkov je v kompetencii 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 sa uverejnia
v 1. čísle; do 15. marca sa prijímajú príspevky, ktoré sa uverejnia v 2. čísle; do 15. júna sa prijímajú príspevky, ktoré sa
uverejnia v 3. čísle a do 15. septembra sa prijímajú príspevky
na uverejnenie v 4. čísle.

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

Príspevky do rubriky Komentáre sa môžu posielať priebežne, pričom sa uverejnia v najbližšom čísle.

Pokyny pre autorov

Z obsahu časopisu Duševné vlastnístvo 1/2020
– Niekoľko poznámok k zlej viere prihlasovateľa, I. časť
(bez pravdepodobnosti zámeny)
(Klinka, T.) .......................................................................25
Autor upozorňuje na potrebu systematického, teleologického a eurokonformného výkladu, ako aj náležitej aplikácie
absolútnych a relatívnych dôvodov zamietnutia prihlášky
ochrannej známky, resp. neplatnosti ochrannej známky vo
vzťahu k tzv. zlej viere. V nadväznosti na aktuálnu judikatúru Súdneho dvora EÚ a metodických usmernení EUIPO
je v článku vymedzený hlavný účel právnej ochrany pred
nepoctivými prihlasovateľmi a načrtnuté typické situácie jej
efektívneho uplatňovania, osobitne v prípadoch, keď nedochádza k pravdepodobnosti zámeny.

– Editoriál
(Spišiaková, L.)..................................................................3
– Názvy odrôd rastlín a ich právna ochrana
(Mitura, M.) .......................................................................6
Právo odrôd rastlín je spoločensky veľmi významnou oblasťou práva duševného vlastníctva, ktorej ochrana si zaslúži osobitnú pozornosť. Príspevok poskytuje predovšetkým komplexný pohľad na právnu ochranu odrôd rastlín
a ich názvov z hľadiska slovenskej legislatívy, legislatívy
Európskej únie a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. Značná časť príspevku sa taktiež venuje riešeniu konﬂiktov, ku ktorým dochádza pri
prihlasovaní národných ochranných známok a ochranných
známok Európskej únie obsahujúcich názvy chránených
odrôd rastlín alebo ich podstatné reprodukcie.

– Aktuálne z autorského práva
(Škreko, A., Bednárik, R., Slovák, J.) ..............................30
– Z galérie tvorcov: Výhercovia ceny profesora Jindřicha
Halabalu
(Spišiaková, L.)................................................................34
Nielen o súťaži, ktorá nesie meno Jindřicha Halabalu, výraznej osobnosti nábytkárskej tvorby bývalého Československa 20. storočia, ale aj o ochrane duševného vlastníctva a plánoch do budúcnosti sme sa rozprávali s jej štyrmi
ocenenými. Pozývame vás nahliadnuť do tvorby mladých
ľudí, ktorí sa neboja svojou tvorbou vystúpiť z davu.

– Vývoj inovačnej politiky v Slovenskej republike
(Čižiková, A.) ...................................................................22
V súčasnosti je vedecký a technický pokrok ovplyvnený
globalizáciou, vďaka čomu viac ako kedykoľvek predtým
naberajú na význame aj znalosti a inovácie. Globalizácia
podnecuje otváranie nových trhov. Na jednej strane ponúka nové možnosti realizácie a na strane druhej overuje
schopnosti krajín EÚ prispôsobiť sa štrukturálnym zmenám a vyrovnať sa s následnými ekonomickými, kultúrnymi
a sociálnymi dôsledkami. Jedným z riešení v globalizovanom prostredí je schopnosť konkurovať a budovať znalostnú ekonomiku, ktorú reprezentuje výskum, vývoj, dobre
zorganizovaná výroba a v neposlednom rade inovácie.

– Spektrum dobrých nápadov a riešení
Rubrika venovaná zaujímavým priemyselnoprávne chráneným alebo na ochranu prihláseným riešeniam .................40
– Zaujalo nás ....................................................................44
Proﬁl malých a stredných podnikov s vysokým potenciálom
v Európe z hľadiska práv duševného vlastníctva.
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KTO VIE, ODPOVIE
V ktorom roku založil ﬁrmu Tachyum tohtoročný víťaz Krištáľového krídla v kategórii inovácie a startupy?
Pýtali sme sa v minulom čísle nášho periodika.
Správna odpoveď je: Radoslavov Danilák založil spoločnosť Tachyum s cieľom zlepšiť a zrýchliť výkonnú úroveň čipov v triede
nanometrov v roku 2016.
Za správnu odpoveď posielame malý darček pánovi Jaroslavovi Vokounovi z Bernolákova.
Súťažná otázka za č. 3: Od ktorého roku sa datuje história loga BMW?
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.
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