E-zine ÚPV SR – 5. 5. 2020 – číslo
č íslo 4
E-mailový časopis Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
ISSN 1337-5504
ÚPV SR varuje: počet falšovaných ochranných prostriedkov v Európe sa zvyšuje
Úrad priemyselného vlastníctva SR, ktorý je gestorom medzirezortnej komisie na koordináciu spolupráce v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu, upozorňuje verejné inštitúcie, ale najmä
občanov, aby boli v tomto období obzvlášť ostražití
najmä pri nákupe z internetu.
„Falšovaný tovar nespĺňa prísne kvalitatívne požiadavky kladené certifikačnými orgánmi Európskej únie
a neposkytuje potrebnú mieru ochrany. Upozornenie
o zvýšenej kriminalite vydal aj európsky policajný úrad
Europol, ktorý registruje nárast podvodov, krádeží
a falšovania. Predmetom falšovania sa stávajú aj samotné certifikáty osvedčujúce účinnosť či neškodnosť
daných výrobkov,“ informuje Erika Presperínová z Úradu priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici.
Spotrebitelia aj organizácie by mali byť obzvlášť opatrní pri online nákupe rúšok, respirátorov, testov na zistenie prítomnosti
koronavírusu v tele, latexových rukavíc, dezinfekčných gélov na báze alkoholu, mydiel, ale najmä farmaceutických výrobkov
– antivirotík (napr. Remdesivir), antimalarík (napr. hydroxychlorochín a chlorochín), vitamínov a doplnkov výživy.
V apríli bola na základe spolupráce bezpečnostných agentúr odhalená sieť predajcov falošných tvárových masiek v hodnote pätnásť miliónov eur, ktoré objednávali zdravotnícke zariadenia, dodávky, ktoré nedorazili na miesto určenia, aj falošný podomový predaj.
„Napriek tomu, že väčšina falšovaných výrobkov aj v tomto prípade pochádza z Číny a Indie, dnes už neplatí, že takýto tovar prezradí iba podozrivo nízka cena. Spotrebiteľ by mal preto využívať
len osvedčené internetové obchody, prípadne kamenné predajne,“
dodáva Presperínová.
Viac informácií nájdete na webovej stránke indprop.gov.sk,
bystricoviny.sk, ako aj teraz.sk.

SPRÁVY Z ÚPV SR
V boji proti pandémii vznikajú na Slovensku
originálne a hodnotné riešenia
Hospodársky a sociálny život Slovenska sa mení od základu. Zároveň však súčasná situácia ukázala silu kreativity
a inovačný potenciál zdravotníctva, univerzít, informatikov,
vedcov, študentov aj technikov. Vynálezy, technické riešenia
a dizajny vytvorené tvorivou duševnou činnosťou chráni právo priemyselného vlastníctva, na ich ochranu je však potrebná registrácia.
Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) v súčasnosti
kontaktuje autorov riešení a ponúka im služby na prihlásenie patentu, úžitkového vzoru a registráciu ochrannej
známky. Pre autorov to znamená, že v prípade udelenia
priemyselného práva ich riešenie podlieha ochrane a predstavuje pre nich výlučné práva na príslušnom trhu, kde boli

tieto priemyselné práva uznané. V súčasnosti je možné podávať prihlášky len elektronicky alebo poštou.
Na webovej stránke ÚPV SR sú informácie o elektronickom podávaní všeobecne, dokumenty na prevzatie a k dispozícii je aj tím informačného centra.

Úrad Priemyselného Vlastníctva
Slovenskej Republiky

20. konferencia

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO
NA SLOVENSKU
INOVÁCIE PRE ZELENÚ BUDÚCNOSŤ
virtuálna verzia

26. máj 2020
• Prírode blízke hospodárenie v lesoch
mesta Banská Bystrica
Milan Lichý, mesto Banská Bystrica
Eduard Apfel, Mestské lesy Banská Bystrica, s. r. o.

• Ako zmení cirkulárna ekonomika naše
hodnoty a aké príležitosƟ prináša
Miroslav Jurkoviē, ASEKOL SK, s. r. o.

• Teraz alebo nikdy. Budujeme základy
batériového ekosystému na Slovensku
Marián Smik, Slovenská batériová aliancia

• Zelené technológie
Petra Presperínová, ÚPV SR

• Solárne kachliēky v uliciach miest:
FotovolƟka môže byƛ aj pekná
Matej Michlík, Nice Visions, s. r. o.

• Nový život nášho obleēenia, alebo
elegancia z druhej ruky ako biznis model
Katarína Hutyrová, NOSENE

• Respirátory novej generácie poēas pandémie
Artur Gevorkyan, GEVORKYAN, s. r. o.

• Aj na Slovensku sa to dá. Recyklácia hliníka
s využiơm zelených technológií
Adrián Stolár, HENEKEN, s. r. o.

• Neznáme využiƟe známych organizmov
Helena Hybská, Fakulta ekológie a environmentalisƟky
Technickej univerzity Zvolen
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Pozor na falošné rozhodnutia!

Klienti upozornili, že im boli doručené podvodné dokumenty – falošné rozhodnutia. Tieto falošné rozhodnutia sú vizuálne veľmi podobné s rozhodnutiami, ktoré vydáva EUIPO
a obsahujú logo, názov a skratku EUIPO. Rozhodnutia sú
zasielané z Madridu a obsahujú požiadavku na prevod „registračného poplatku“ na poľský bankový účet s IBAN predponou PL. Príklady týchto falošných rozhodnutí boli zahrnuté
do zoznamu falošných faktúr, ktoré sú k dispozícii na webových stránkach EUIPO.

Úrad priemyselného vlastníctva SR upozorňuje svojich klientov, majiteľov a prihlasovateľov priemyselných práv, ako aj
ich zástupcov na novú formu podvodných praktík, ktorá
bola v posledných týždňoch nahlásená Úradu Európskej únie
pre duševné vlastníctvo (EUIPO) jeho klientmi.

Odporúčame vám preto venovať zvýšenú pozornosť došlej
pošte. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke EUIPO.
Zároveň vás informujeme, že EUIPO by ocenil, ak by jeho
klienti, ako aj klienti národných úradov, v prípade, ak im bude
takéto falošné rozhodnutie doručené, informovali o tejto skutočnosti priamo EUIPO, a to na adrese: info@euipo.europa.eu,
alebo tak urobili prostredníctvom národných úradov.
Foto: archív EUIPO

Zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk
na verejné obstarávanie na Komplexné zabezpečenie podpory, prevádzky a rozvoja aplikačnej
a systémovej infraštruktúry a pripojenia do internetu a siete Govnet. Lehota na predkladanie
ponúk uplynie 15. 5. 2020 o 13.00 hod. miestneho času.
Bližšie informácie nájdete v priloženej výzve.

Úrad priemyselného vlastníctva pripomína Zmeny
v legislatíve k Dohovoru o udeľovaní európskych
patentov, ktoré nadobudli platnosť 1. apríla 2020:
•

oznámením Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 58/2020 Z. z.
a č. 59/2020 Z. z. boli v Zbierke zákonov Slovenskej
republiky zverejnené zmeny Poplatkového poriadku
k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru);

•

oznámením Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 60/2020 Z. z.
boli v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zverejnené
zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému
dohovoru).
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SPRÁVY ZO SVETA
Verejný a súkromný sektor spájajú svoje sily
v boji s pandémiou

ktorá ukazuje, že zatiaľ čo mnoho ľudí je odhodlaných bojovať proti tejto kríze a pomáhať obetiam, zločinci rýchlo využili
príležitosti na využitie krízy prispôsobením svojho modu operandi alebo zapojením sa do nových trestných činov. Týka
sa to najmä počítačovej kriminality v súvislosti s pirátstvom.

Počas tohto obdobia sa ukazuje potreba ochrany a presadzovania práv duševného vlastníctva ako nesmierne dôležitá
spolu aj so zvyšovaním informovanosti občanov a spotrebiteľov o nebezpečenstvách týkajúcich sa falšovaných a pirátskych výrobkov.

Aj Observatórium prispieva k prebiehajúcemu koordinačnému úsiliu zhromažďovaním informácií od držiteľov práv
o falošných alebo nezákonných produktoch v boji s pandémiou COVID-19. Organizácia podporuje partnerov s cieľom
zabrániť vstupu týchto falšovaných výrobkov do EÚ. Rovnako aj Európsky úrad pre boj proti podvodom je v úzkom
kontakte s príslušnými orgánmi v členských štátoch a tretích
krajinách a poskytuje členským štátom informácie v reálnom
čase.
Držitelia práv z občianskej spoločnosti, združenia spotrebiteľov v jednotlivých členských štátoch a ďalšie iniciatívy sa
zameriavajú na nečestných obchodníkov s cieľom poskytovať informácie a materiály slúžiace na informovanie občanov
vo veci COVID-19 na vnútroštátnej úrovni.

EUIPO, konkrétne sekcia, v kompetencii ktorej je sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva, prináša sumár
iniciatív zameraných na boj a šírenie povedomia o ochrane
duševného vlastníctva.

Medzi ďalšie významné iniciatívy patria spoločnosti, ktoré
zmenili svoje výrobné linky a výrobné procesy, aby sa podieľali na boji s pandémiou.

Za posledných niekoľko týždňov sa uskutočnilo množstvo
opatrení zameraných na presadzovanie práv, pričom niektoré z nich upútali pozornosť aj na najvyššej politickej úrovni.
Tieto celoeurópske operácie boli koordinované na európskej
úrovni a konkrétne sa zamerali na nezákonné obchodovanie
so zneužívanými a falšovanými liekmi.

Okrem týchto iniciatív boli vydané medzinárodné usmernenia na podporu presadzovania práv. Medzinárodní partneri
súčasne spájajú svoje sily s cieľom minimalizovať narušenie cezhraničného obchodu so základným tovarom, akým sú
medicínsky tovar, potraviny a energia.

V tomto období bola uverejnená aj podrobná správa EUROPOLU o tom, ako zločinci zneužívajú pandémiu COVID-19,

Usmernenie EUIPO pre prieskumových
pracovníkov má nové funkcionality

lepšie deﬁnovať kritériá hľadania buď v celom dokumente
usmernenia, resp. v konkrétnej časti, alebo v sekcii.
Okrem toho sa v zozname výsledkov vyhľadávania zvýrazňuje výraz, ktorý používateľ hľadal (resp. jeho lingvistický variant).

Medzi vylepšeniami bola na základe spätnej väzby od používateľov sprístupnená funkcia rozšíreného vyhľadávania
a možnosť sťahovať PDF verziu dokumentu, resp. jeho jednotlivých častí.

Aktualizovaný návod poskytuje podrobné informácie o nových funkciách vrátane vylepšených vyhľadávacích nástrojov
a spôsobu stiahnutia každého typu PDF.

Funkcia rozšíreného vyhľadávania umožňuje používateľom
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EUIPO spúšťa beta verziu e-registra
E-register, nový nástroj slúžiaci na prístup k historickým informáciám o ochranných známkach Európskej únie
(EUTM) a registrovaných dizajnoch Spoločenstva (RCD), je
spustený v beta verzii.
Cieľom EUIPO je ponúknuť v elektronickej forme ľahko dostupné záznamy o každej prihláške či zápise EUTM a RCD
do registra. Záznamy sú prezentované v chronologickom poradí a slúžia aj na historické referenčné účely.
Očakáva sa, že tento nástroj zvýši schopnosť dohľadať
históriu konkrétneho práva duševného vlastníctva a umožní
používateľom ľahko zistiť, ktoré informácie sa zmenili, kedy
a prečo.
Napríklad pochopenie zmien konkrétneho práva duševného vlastníctva, vznik, modiﬁkácia či zánik licencií budú oveľa
jednoduchšie. Ďalším príkladom sú práva duševného vlastníctva, pri ktorých došlo k mnohým prevodom vlastníctva
a v súčasnosti môže byť ťažké zistiť rôznych predchádzajúcich vlastníkov v konkrétnom čase.

Súčasná beta verzia e-registra je spustená len na testovacie účely. Z tohto dôvodu vyhľadané výsledky nemajú právnu
hodnotu a nemožno sa na ne spoliehať.

Nové webináre IP Helpdesku
S cieľom ľahšie prekonať tieto náročné časy IP Helpdesk zdvojnásobil všetky
online tréningy duševného vlastníctva a do učebných osnov pridal nové
aktuálne témy. Všetky webináre nájdete
v sekcii Udalosti.

Čína predbehla USA v počte PCT prihlášok
prvýkrát v histórii

Medzinárodné patentové prihlášky podané na základe
PCT vzrástli v roku 2019 o 5,2 %, zatiaľ čo medzinárodné
prihlášky ochranných známok prostredníctvom Madridského
systému sa zvýšili o 5,7 %. Ochrana dizajnov prostredníctvom Haagskeho systému zaznamenala nárast o 10,4 %, čím
sa dosiahol ďalší rekordný rok pre globálne služby ochrany
duševného vlastníctva svetovej organizácie.

Čína v roku 2019 prekonala Spojené štáty americké v počte medzinárodných patentových prihlášok podaných pred
Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO).
S 58 990 prihláškami podanými v roku 2019 prostredníctvom systému svetovej organizácie na základe Zmluvy
o patentovej spolupráci (PCT) Čína ukončila prvenstvo USA
(57 840 prihlášok v roku 2019) ako najväčšieho užívateľa
systému PCT. USA zastávali pozíciu svetovej jednotky od začiatku činnosti PCT v roku 1978.
„Rýchly rast Číny v počte medzinárodných patentových
prihlášok podaných prostredníctvom WIPO zdôrazňuje dlhodobý posun v oblasti inovácií smerom na východ, pričom žiadatelia so sídlom v Ázii tvoria viac ako polovicu všetkých
PCT prihlášok,“ uviedol predseda WIPO Francis Gurry.
V roku 1999 WIPO prijala 276 prihlášok z Číny. Do roku 2019
sa tento počet zvýšil na 58 900, čo je 200-násobný nárast za
dvadsať rokov, poznamenal Gurry.

Zdroj: WIPO
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Fínsko súčasťou DesignClass
Fínsky patentový a registračný úrad (PRH) je teraz súčasťou Spoločnej harmonizovanej databázy označení výrobkov
(HDBPI) v DesignClass.
Integrácia sa uskutočnila 30. marca 2020 v rámci projektu
ECP1 ako výsledok spolupráce s Úradom Európskej únie pre
duševné vlastníctvo (EUIPO).
DesignClass aktuálne obsahuje údaje o dizajnoch 35 participujúcich úradov a obohatí sa o označenia produktov s fínskym prekladom.
HDBPI je neustále aktualizovaná, vyvíja sa podľa potrieb
trhu a používateľov. Okrem klasiﬁkácie Locarno je HDBPI
obohatená aj o označenia výrobkov Eurolocarna a národných a regionálnych úradov EÚ.
DesignClass umožňuje používateľom jednoduchú navigáciu v harmonizovanej databáze označení výrobkov a hľadanie konkrétneho preloženého výrazu v 27 jazykoch, teda vo
všetkých úradných jazykoch EÚ.
Tento spoločný projekt integrácie fínskeho úradu do „harmonizačnej komunity“ je ďalším krokom vpred, ktorého cieľom je pomôcť používateľom v celej EÚ a poskytnúť im najmodernejšie nástroje a služby.

Zdroj: http://euipo.europa.eu/designclass/

Viac informácií je možné nájsť na www.euipn.org, DesignClass.

Duševné vlastníctvo podporuje inovácie a ich
spoločenský dosah

kého pokroku. Práve dobrý manažment duševného vlastníctva podporuje inovácie, tvorivosť, zdieľanie vedomostí
a zvyšuje šance pretavenia poznatkov do hodnôt slúžiacich
spoločnosti. To si vyžaduje efektívnu valorizáciu výsledkov
výskumu prostredníctvom intenzívnejšej spolupráce medzi
priemyselnými odvetviami.

Klíma, zdravie a digitalizácia sú kľúčovými súčasťami priorít Komisie. Výskum a inovácie sú hnacou silou potrebnou
na prechod k trvalo udržateľnému rozvoju spoločnosti. Nová
priemyselná politika EÚ je odrazom ekologickej a digitálnej
tranzície, ktorá ovplyvňuje každú časť spoločnosti a ekonomiky vrátane priemyslu. Tieto procesy si vyžadujú nové technológie založené práve na inováciách.

V súvislosti s tohtoročnou témou Svetového dňa duševného vlastníctva, inovácie pre zelenú budúcnosť, Európska komisia vydala informačný leták o politikách valorizácie, ktoré
napomáhajú pri transformácii výsledkov výskumu do spoločensky využiteľných produktov.

Európa vytvára približne jednu tretinu vedeckých publikácií
a poznatkov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou technologic-
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4 dôvody pre ochranné známky
Ochranné známky sú jedným z práv duševného vlastníctva, ktoré pomáhajú chrániť a zlepšovať značku. Pomáhajú
spotrebiteľovi identiﬁkovať výrobky a služby. Organizácie sa
spoliehajú na ochranné známky, ktoré ich odlišujú od konkurentov, sú známkou kvality, histórie produktu a prostredníctvom nich si budujú reputáciu a lojalitu zákazníkov. To všetko
sú dobré dôvody, prečo zvážiť a zvoliť si správnu stratégiu
ochrany značky.
Európske asistenčné stredisko v oblasti duševného vlastníctva IP Helspdesk spojilo svoje sily s Radou 4iP, európskou
neziskovou organizáciou zameranou na výskum a tvorbu
štúdií o témach súvisiacich s duševným vlastníctvom a inováciami, s cieľom vytvoriť interaktívneho sprievodcu určujúceho štyri kľúčové výhody ochranných známok, ktoré by mali
pomôcť európskym podnikom pochopiť strategickú hodnotu
ich duševného vlastníctva.

Tento interaktívny sprievodca je treťou časťou série, ktorá
nadväzuje na 4 dôvody pre patent a 4 dôvody pre autorské
práva.

Sprievodca manažmentom duševného
vlastníctva v medzinárodnom podnikaní
Rozšírenie podnikania na zahraničné trhy môže byť náročné a môže predstavovať celý rad rizík hlavne pre malé
a stredné podniky. Príslušné ﬁnančné a regulačné aspekty
spojené s týmto krokom spolu s hľadaním potenciálnych zákazníkov môžu spôsobovať nemalý stres.
Pred vstupom na zahraničné trhy je dôležité ochrániť aktíva duševného vlastníctva. Duševné vlastníctvo stimuluje
inovácie a svoju dôležitosť znásobuje práve procesom internacionalizácie ﬁrmy.
Právna analýza trhu a prijatie vhodnej stratégie uľahčia
podnikom bezpečné začlenenie sa na trhu doma, ako aj
v zahraničí.
Nový sprievodca IP Helpdesk-u si dáva za cieľ načrtnúť základné kroky, ktoré by ﬁrmy mali podniknúť v oblasti správy
duševného vlastníctva pri rozšírení podnikania do zahraničia.

Vplyv duševného vlastníctva na vývoj
priemyselnej 3D tlače

Štúdiu pripravila Univerzita Bournemouth a Technopolis,
ktorej cieľom je analyzovať, či súčasný právny rámec duševného vlastníctva EÚ prináša ochranu držiteľom práv DV.
Práca identiﬁkovala problémy, ktoré predstavuje 3D tlač a navrhla odporúčania na ich riešenie.

Európska komisia zverejnila závery štúdie o vplyve duševného vlastníctva na vývoj priemyselnej 3D tlače.

Štúdia pozostáva z právnej analýzy týkajúcej sa všetkých
práv duševného vlastníctva, zameriava sa na mapovanie
v siedmich sektoroch (t. j. odvetvia zdravotníctva, letectva,
automobilového priemyslu, spotrebného tovaru/elektroniky,
energetiky, priemyselných zariadení a nástrojov a stavebníctva).
Štúdia identiﬁkuje príslušné aspekty DV podľa rôznych prvkov v procese 3D tlače, t. j. navrhovanie súboru CAD, distribúciu tlačeného tovaru a nakoniec jeho licencovanie.
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MONITORING

Výber článkov týkajúcich sa duševného vlastníctva a ÚPV SR
uverejnených v slovenských tlačených a elektronických médiách
v januári a februári 2020
V Považskej Bystrici máme svetový unikát.
Pľúcne ventilátory vyrábajú do celého sveta, doma ich
máme len 300
Slovenská medicínska ﬁrma Kalas Medical, s. r. o., je skutočný svetový unikát. Na svoje vysokofrekvenčné pľúcne
ventilátory má patent a predáva ich takmer do celého sveta.
Zakladateľ spoločnosti tvrdí, že je jediný výrobca vysokofrekvenčných pľúcnych ventilátorov na Slovensku a vo svete
nemá obdobu.

120 let značky Mercedes – jméno legendě dala 11-letá
dívka
Před 120 lety se jméno teprve 11-leté dívky stalo ztělesněním
osobitých automobilů a také názvem první luxusní automobilové značky na světě. Přesně 2. dubna 1900 se společnost
Daimler-Motoren-Gesellschaft rozhodla nazvat své automobily Mercédès, a to na návrh Emila Jellineka, rakousko-uherského obchodníka, jehož předci pocházeli z Čech a Moravy.
Jellinek, který žil tou dobou v Nice a byl mimo jiné významným prodejcem vozů Daimler, navrhl pojmenovat nový model, od kterého si hodně sliboval, po své dceři. Melodicky
znějící španělské dívčí jméno dostal vůz Mercedes 35 hp
a stal se během závodního týdne v Nice v březnu 1901 skutečnou senzací.

Startitup.sk 30.03.2020
https://www.startitup.sk/v-povazskej-bystrici-mame-svetovy-unikat-plucneventilatory-vyrabaju-do-celeho-sveta-doma-ich-mame-len-300/

Unikátny slovensko-britský výskum: probiotiká môžu
pomôcť pri respiračných infekciách
Vedcom sa podarilo zvýšiť dochádzku detí v materských
školách vďaka pravidelnému užívaniu probiotík o 30 percent
a naopak počet návštev u detského lekára znížiť o 43 percent. O výskum Lekárskej fakulty UK v Bratislave a Pediatrického centra Juvenalia A, s. r. o., z Dunajskej Stredy sa
zaujímajú tiež viaceré svetové laboratóriá. Na Slovensku ho
iniciovala chemická inžinierka Iveta Garaiová, ktorá žije 20 rokov v Anglicku.

Autobible.euro.cz 03.04.2020
https://autobible.euro.cz/120-let-znacky-mercedes-jmeno-legende-dala11leta-divka/

256 vznikajúcich technológií v ranom štádiu, ktoré
možno ovplyvnia našu budúcnosť
Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC) publikovalo technickú štúdiu pod názvom „Weak signals in Science and Technologies: 2019 report“ zachytávajúcu 256 signálov vznikajúcich technológií vo veľmi ranom štádiu vývoja,
ktoré majú potenciál ovplyvniť našu budúcnosť. Prevažná
časť týchto signálov spadá do oblastí energetiky, životného
prostredia, zdravia, biotechnológií a informačných a komunikačných technológií (IKT).

Science.hnonline.sk 02.04. 2020
https://science.hnonline.sk/medicina/2124383-unikatny-slovensko-britskyvyskum-probiotika-mozu-pomoct-pri-respiracnych-infekciach

O dizajne Volkswagenu rozhoduje aj šikovný Slovák.
Pozrite sa, za ktorými autami stojí Boris Grell
Už ako malý veľa kreslil, modeloval a bavilo ho tvoriť. Boris Grell sa súčasne zaujímal aj o techniku, najmä o autá
a motorky. „Neskôr som zistil, že existuje priemyselný dizajn,
prepojenie funkcie, techniky a estetiky. To ma fascinovalo,“
pre prečo nie?! prezradil v rozhovore dôvody, ktoré stáli za
jeho rozhodovaním o budúcej profesii.

Innonews.blog 13.04.2020
https://innonews.blog/2020/04/13/256-vznikajucich-technologii-v-ranomstadiu-ktore-mozno-ovplyvnia-nasu-buducnost/

Nominácie do druhého ročníka ESET Science Award sú
otvorené
Ocenenie ESET Science Award otvára nominácie do druhého ročníka. Cieľom ocenenia je vyzdvihnúť prácu výnimočných vedcov, výskumníkov a vysokoškolských pedagógov
a ukázať ich dôležitosť v našej spoločnosti. Prihlasovanie je
otvorené do 28. mája 2020. O laureátoch budú rozhodovať
komisie zložené z uznávaných vedcov a odborníkov, pričom
súčasťou medzinárodnej komisie bude opäť nositeľ Nobelovej ceny. Pozrite si výsledky posledného ročníka súťaže.

Style.hnonline.sk 06.04.2020
https://style.hnonline.sk/dizajn/2126397-o-dizajne-volkswagenu-rozhoduje-ajsikovny-slovak-pozrite-sa-za-ktorymi-autami-stoji-boris-grell

RED DOT DESIGN AWARDS 2019
MICROOFFICE UNIQ a MICROOFFICE CUBIQ získali to
najprestížnejšie medzinárodné dizajnové ocenenie Red Dot
Design Awards 2019, ktoré udeľuje odborná porota zložená
zo svetoznámych dizajnérov v nemeckom Essene. Pri podrobnom skúmaní bolo hodnotených viac ako 5 500 produktov
od ﬁriem a dizajnérov z 55 krajín sveta. Cenu Red Dot Design
Awards 2019 následne dostalo len 1 549 projektov, pričom
iba desať z nich pochádza z Českej republiky. Vo svetovej
konkurencii obstáli aj dve naše mikrokancelárie: MICROOFFICE UNIQ a MICROOFFICE CUBIQ, ktoré vyhrali v kategórii produktový dizajn.

Innonews.blog 15.04.2020
https://innonews.blog/2020/04/15/nominacie-do-druheho-rocnika-esetscience-award-su-otvorene/#more-22450

Vyrobila „foťák“ z recyklovateľných materiálov.
O Nikoletu sa vďaka tomu zaujíma aj odborná verejnosť
Nikoleta vytvorila v 3D tlačiarni retro „foťák“ z recyklovateľných materiálov. Napriek tomu, že ide o „hipsterský foťák“,
záujem oň má najmä odborná verejnosť. Spolu s Nadáciou
Tatra banky ti prinášame príbeh ďalšej inšpiratívnej Slovenky.

Silent-lab.cz

Startitup.sk 16.04.2020

https://www.silent-lab.cz/sk/red-dot-design-award-2019/

https://www.startitup.sk/vyrobila-fotak-z-recyklovatelnych-materialov-o-nikoletusa-vdaka-tomu-zaujima-aj-odborna-verejnost/
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Slovenskému Aeromobilu vyrástla konkurencia.
Nemci získali 223 miliónov a chcú lietať v roku 2025
Slovenskému Aeromobilu vyrástla konkurencia, ktorá môže lietať
už v roku 2025. Nemecká ﬁrma z Mníchova Lilium získala 225
miliónov eur na rozvoj svojho lietajúceho stroja. Vzlet si sľubuje
do pár rokov. Investičné kolo viedla skupina Tencent s účasťou
ďalších existujúcich investorov vrátane Atomica, Freigeist a LGT.
Informuje o tom spoločnosť vo svojej tlačovej správe.

ďalší rozvoj spoločnosti a riešenie jej problémov. Zabezpečenie efektívnej popularizácie vedy a techniky medzi mladou
generáciou je ale spojené s riešením viacerých náročných
procesov. CVTI SR na základe predchádzajúcich skúseností
už môže povedať, že v tomto prípade je pracovné nadšenie projektového tímu nevyhnutné na vyvolanie samotného
nadšenia pre vedu vo verejnosti. Vzbudiť záujem o technické
a prírodovedné smery sa snaží aj prostredníctvom prevádzky
zážitkového centra vedy AURELIUM.

Startitup.sk 26.03.2020
https://www.startitup.sk/slovenskemu-aeromobilu-vyrastla-konkurencianemci-ziskali-223-milionov-a-chcu-lietat-v-roku-2025/

Cvtisr.sk 16.04.2020
https://www.cvtisr.sk/aktuality/na-popularizaciu-vedy-a-techniky-sluzia-ajzazitkove-centra-vedy.-na-slovensku-uz-mame-aj-prve-skusenosti-s-uspesnympilotnym-projektom..html?page_id=34091

Vedecké parky a centrá za milióny sa využívajú
minimálne, upozorňujú analytičky
Vedecké parky a výskumné centrá sú v súčasnosti využívané minimálne, zmeniť by to však mohla legislatíva. Analytičky
Natália Cedzová a Veronika Rybanská z Inštitútu pre stratégie
a analýzy Úradu vlády Slovenskej republiky vo svojej štúdii
navrhujú, aby sa umožnila hospodárska činnosť či možnosť
predávať a licencovať svoje výtvory ďalším parkom a centrám.

Lexus si zaregistroval ochrannú známku.
NX plug-in hybrid takmer istý
Spoločnosť Lexus si v týchto dňoch zaregistrovala v Úrade
Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) ochrannú
známku NX 450+. To znamená, že prvým plug-in hybridným
modelom značky bude model NX, ktorý je najpredávanejším
vozidlom Lexus v Európe.

Domov.sme.sk 18.04.2020

Touchit.sk 20.04.2020

https://domov.sme.sk/c/22386281/vedecke-parky-a-centra-za-miliony-savyuzivaju-minimalne-upozornuju-analyticky.html

https://touchit.sk/lexus-si-zaregistroval-ochrannu-znamku-nx-plug-in-hybridtakmer-isty/287136

Marie Curie-Skłodowska: kvôli decigramu rádia hodiny
miešala vriacu masu
Keby Marie Curie-Skłodowska žila dnes, bola by pravdepodobne
pravidelným hosťom rôznych podujatí a workshopov, ktoré majú
motivovať ľudí k rozbehu kariéry aj popri rodičovstve. Učila by ich
nasledovať svoj sen a zdokonaľovať sa v tom, čo ich skutočne baví.

Potraviny: hodnota agropotravinárskych výrobkov
so zemepisným označením EÚ dosiahla takmer 75 miliárd eur
Poľnohospodárske výrobky, potraviny a nápoje, ktorých názvy sú chránené ako zemepisné označenia Európskej únie
(EÚ), dosiahli predajnú hodnotu 74,76 mld. eur. Viac ako pätina tejto sumy pripadá podľa štúdie Európskej komisie na
vývoz mimo EÚ. Predajná hodnota výrobku s chráneným
názvom je pritom oproti predajnej hodnote podobných, ale
necertiﬁkovaných výrobkov v priemere dvojnásobná.

Zena.sme.sk 19.04.2020
https://zena.sme.sk/c/22385445/marie-curie-sklodowska-kvoli-decigramuradia-hodiny-miesala-vriacu-masu.html

Noviny.sk 22.04.2020

Na popularizáciu vedy a techniky slúžia aj zážitkové
centrá vedy. Na Slovensku už máme aj prvé skúsenosti
s úspešným pilotným projektom
Zvlášť v súčasnej situácii si uvedomujeme, že podporovať
budúce generácie v záujme o vedu a techniku je kľúčové pre

https://www.noviny.sk/526353-potraviny-hodnota-agropotravinarskych-vyrobkovso-zemepisnym-oznacenim-eu-dosiahla-takmer-75-miliard-eur

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.

Pokyny pre autorov
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.

Elektronické periodikum sa predplatiteľom distribuuje v PDF
formáte, cena jedného čísla je 3,50 €, cena ročného predplatného je 14 €.

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

Online objednávka: http://www.upv.sk/?on-line-objednavka-casopisu-dusevne-vlastnictvo
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Z obsahu časopisu Duševné vlastníctvo č. 1/2020
– Editoriál
(Spišiaková, L.)
– Názvy odrôd rastlín a ich právna ochrana
(Mitura, M.)
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.
– Vývoj inovačnej politiky v Slovenskej republike
(Čižiková, A.)
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.

– Niekoľko poznámok k zlej viere prihlasovateľa, I. časť
(bez pravdepodobnosti zámeny)
(Klinka, T. )
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.
– Aktuálne z autorského práva
(Škreko, A., Bednárik, R., Slovák, J.)
– Z galérie tvorcov: Výhercovia ceny profesora Jindřicha
Halabalu
(Spišiaková, L.)
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.
– Spektrum dobrých nápadov a riešení
Rubrika venovaná zaujímavým priemyselnoprávne chráneným alebo na ochranu prihláseným riešeniam.
– Zaujalo nás
Profil malých a stredných podnikov s vysokým potenciálom
v Európe z hľadiska práv duševného vlastníctva.

KTO VIE, ODPOVIE
Súťažná otázka za č. 3: Od ktorého roku sa datuje história loga BMW?
Pýtali sme sa v minulom čísle nášho periodika.
Správna odpoveď je: História loga BMW sa datuje od roku 1917.
Bohužiaľ nám neprišla žiadna správna odpoveď. Veríme, že súťažná otázka č. 4 bude o niečo jednoduchšia. 

Súťažná otázka za č. 4: Koľký ročník konferencie Duševné vlastníctvo na Slovensku sa uskutoční tento rok?
Prezradíme, že je to okrúhle číslo 
Odpoveď pošlite na adresu e-zine@indprop.gov.sk spolu s vaším menom a adresou. V predmete správy uveďte „e-zine_otázka_4“. Vyžrebovanému autorovi správnej odpovede pošleme malý darček. Tešíme sa na vaše e-maily.

