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Prestížny grant EIC Accelerator získa už druhá slovenská ﬁrma.
Pozrite si výsledky májovej výzvy
Európska rada pre inovácie (EIC) udelila viac ako 307 miliónov eur 64 inovatívnym startupom a malým a stredným podnikom (MSP) prispievajúcim k dosiahnutiu cieľov Európskej zelenej dohody a plánu obnovy. Uspela aj druhá slovenská ﬁrma.
Už 9. septembra 2020 sa bude v Bratislave konať národný deň EIC pre Accelerator, kde sa dozviete o poslednej výzve
i plánoch do budúcnosti.
EIC udelila aj 562 pečatí excelentnosti (Seal of Excellence) v súvislosti s Európskou zelenou dohodou startupom a MSP.
Viac ako tretinu spoločností vo výzve EIC vedú ženy – generálne riaditeľky, čo je v porovnaní s predchádzajúcimi kolami
výzvy EIC trojnásobné zvýšenie.
Toto zvýšenie odzrkadľuje pilotné opatrenie, ktoré zaručilo, že najmenej štvrtina spoločností, ktoré sa dostali do ﬁnálneho
výberu, má generálnu riaditeľku ženu.
Víťazné návrhy siahajú od priekopníckych riešení pre automobilový, letecký a námorný sektor až po pokročilé materiály
a technológie internetu vecí. Medzi úspešnými návrhmi je aj slovenská spoločnosť Sensoneo, j. s. a., ktorá získala
grant vo výške 1,3 milióna eur a ponuku na investíciu vo výške 3 miliónov eur na unikátne inteligentné riešenie odpadového
hospodárstva, ktoré prináša zníženie emisií CO2 spôsobených procesom zberu odpadu o 60 %.

Celý článok nájdete na innonews.blog
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SPRÁVY Z ÚPV SR
Zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk
na verejné obstarávanie – zabezpečenie strážnej
služby pre ÚPV SR

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie na zabezpečenie strážnej služby pre ÚPV SR. Lehota
na predkladanie ponúk uplynie 17. 8. 2020 o 9.00 hod.

Zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zabezpečenie strážnej služby
pre ÚPV SR.

Bližšie informácie nájdete v priloženej výzve: Výzva na zabezpečenie strážnej služby pre ÚPV SR

Úrad získal titul efektívny užívateľ modelu CAF
Po necelých 20 mesiacoch práce sa realizačnému tímu
s podporou externého konzultanta podarilo získať titul
efektívny používateľ modelu CAF, platný dva roky, ktorý úrad zaväzuje k napĺňaniu Akčného plánu zlepšovania
a opätovnému samohodnotiacemu procesu. Profesionálnou
a ľudskou podporou pri externej spätnej väzbe bola účasť
predsedu ÚPV SR, garanta projektu a zároveň generálneho
tajomníka služobného úradu, metodika z Úradu vlády SR,
riaditeľky odboru kvality a riadenia projektov z ÚNMS, nášho
externého konzultanta a všetkých členov tímu CAF i zamestnancov úradu zodpovedných za Akčný plán zlepšovania.

Foto: archív ÚPV SR

Webová aplikácia na vytvorenie zoznamu
tovarov a služieb
Správne vymedziť tovary a služby vo svojej prihláške je
veľmi dôležité, pretože práve tým si prihlasovateľ určuje rozsah ochrany svojej ochrannej známky. Zároveň tretie osoby
pri vyhľadávaní či porovnávaní ochranných známok získavajú náležitú informáciu o ochrane prípadných kolíznych
označení. V neposlednom rade použitie uvedenej aplikácie
umožní rýchlejšie preskúmanie prihlášky ochrannej známky,
a tým aj jej skoršie zverejnenie vo vestníku úradu.

S cieľom uľahčiť prihlasovateľom ochranných známok vypracovanie žiadosti o zápis ochrannej známky do registra,
predovšetkým v časti zoznamu tovarov a služieb, na ktorý
sú kladené požiadavky jasnosti a presnosti, Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky dáva do pozornosti
internetovú aplikáciu na vytvorenie zoznamu tovarov
a služieb podľa aktuálneho medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorá sa nachádza na externej webovej stránke
na adrese: http://ezts.szm.com/
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Od 1. januára 2021 sa prestane na UK vzťahovať primárne
a sekundárne právo Únie. Osoby, ktoré budú mať záujem získať ochranu, si potom budú musieť svoje práva v UK prihlasovať národnou cestou.

Dopad brexitu
na práva
priemyselného
vlastníctva

Úrad priemyselného vlastníctva vypracoval prehľadnú analýzu zameranú na dopad brexitu na práva duševného vlastníctva.
V správe nájdete odpovede na:
• Registráciu ochrannej známky a dizajnu v UK pred 31. decembrom 2020 a po ňom
• Ochranu patentom v UK pred 31. decembrom 2020 a po ňom
• Žiadosti o Dodatkové ochranné osvedčenia
• Používanie zemepisných označení a označení pôvodu na
území UK
• Povinnosť zastúpenia v konaniach pred úradmi priemyselného vlastníctva

Spojené kráľovstvo (ďalej aj UK) 1. februára 2020 vystúpilo
z Európskej únie (ďalej aj EÚ) a stalo sa „treťou krajinou“.
Dohoda o vystúpení stanovuje prechodné obdobie, ktoré má
skončiť 31. decembra 2020. Do tohto dátumu sa právo EÚ
vzťahuje na UK v celom rozsahu a je v ňom aplikovateľné.

Vítame našich srbských používateľov
Memorandum o porozumení medzi
Úradom pre duševné vlastníctvo Srbskej republiky
a Vyšehradským patentovým inštitútom
Po podpísaní memoranda o porozumení (MoU) medzi
Úradom duševného vlastníctva Srbskej republiky (IPOSR)
a Vyšehradským patentovým inštitútom (VPI) bol následne
v júli 2020 o tom informovaný aj Medzinárodný úrad Svetovej
organizácie duševného vlastníctva.

v rámci PCT Vyšehradský patentový inštitút ako medzinárodný vyhľadávací orgán a medzinárodný orgán predbežného
prieskumu.

Signatári memoranda o porozumení veria, že táto nová
možnosť, ktorá je ponúknutá srbským používateľom, môže
prispieť k rozvoju priemyslu založeného na znalostiach
a inováciách a mohla by mať pozitívny vplyv na zapojenie sa
výskumných inštitúcií a univerzít do inovačného ekosystému
v regióne. MoU okrem toho otvára novú oblasť spolupráce,
ktorá posilňuje už existujúcu sieť a dobré vzťahy medzi úradmi duševného vlastníctva nášho regiónu.

Vyšehradský patentový inštitút (VPI) začal svoju činnosť
1. júla 2016 ako medzivládna organizácia pre spoluprácu
v oblasti patentov, ktorú zriadili štyri vyšehradské krajiny: Česká republika, Maďarsko, Poľská republika a Slovenská republika (krajiny V4). VPI bol menovaný za orgán pre medzinárodnú
rešerš (ISA) a orgán pre medzinárodný predbežný prieskum
(IPEA) podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT), aby sa
dosiahlo široké spektrum dôležitých cieľov na rôznych úrovniach (globálnej, európskej, regionálnej a národnej).

Memorandum o porozumení nadobúda účinnosť
1. septembra 2020. Od tohto dátumu si môžu srbskí používatelia zvoliť pre svoje medzinárodné prihlášky podané

Konferencia Vodíková budúcnosť Slovenska

hlášok nám pomôže získať cenné informácie o etablovaných,
ako aj vznikajúcich oblastiach záujmu svetových lídrov,“ dodáva predseda ÚPV.

V Bratislave sa ešte v júli uskutočnila pod patronátom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky konferencia
Vodíková budúcnosť Slovenska, na ktorej reprezentoval Úrad priemyselného vlastníctva SR
predseda Matúš Medvec.
„Objem patentových prihlášok v oblasti využívania vodíka sa začal zvyšovať po prijatí Kjótskeho protokolu v roku 1997 v dôsledku boja so
skleníkovým efektom, keďže práve čistý vodík je
bezodpadovou alternatívou energie. Dnes patria medzi top prihlasovateľov Japonsko, Čína,
Spojené štáty a Nemecko. Vodík je predmetom
patentových prihlášok naprieč celým priemyselným sektorom, no vynálezy sa týkajú najmä
zariadení slúžiacich na jeho skladovanie, palivových článkov, dehydrogenácie, ako aj samotných dopravných prostriedkov s vodíkovým pohonom. Na Slovensku sa vynálezcovskej aktivite
v tejto oblasti venuje aktívne Technická univerzita
v Košiciach. Je nespochybniteľným faktom, že
využívanie vodíka má zásadný vplyv na aktuálnu štruktúru a transformáciu slovenskej ekonomiky. Práve sledovanie trendov patentových pri-

Foto: archív ÚPV SR
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SPRÁVY ZO SVETA
Pozvánka na online tréningový kurz o zemepisných
označeniach
Národné centrum duševného vlastníctva Gruzínska (SAKPATENTI) spolu so Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO) organizujú od 15. do 18. septembra 2020
online tréningový kurz o zemepisných označeniach.
Cieľom tréningového kurzu je zdôrazniť význam zemepisných označení v stratégiách budovania značky.
Registrácia záujemcov o kurz je otvorená do 25. augusta 2020.
Návrh programu

Pozvánka na regionálny online seminár pre sudcov a odborníkov v oblasti duševného vlastníctva

priemyselných práv a ich vymožiteľnosť, judikatúra vo veciach
priemyselných práv, Niceské triedenie tovarov a služieb a iné.

Patentový úrad Lotyšskej republiky, Svetová organizácia
duševného vlastníctva (WIPO) a Úrad Európskej únie pre
duševné vlastníctvo (EUIPO) organizujú regionálny online
seminár, ktorý Vás pozývame sledovať 10. septembra 2020.

Znalosti budú zdieľať rečníci z WIPO, EUIPO, Nemeckého
súdneho dvora, Haagskeho súdu, Najvyššieho súdneho dvora Lotyšska, Varšavskej univerzity a jednej z najväčších advokátskych kancelárií v Európe BARDEHLE PAGENBERG.

Cieľom seminára je spojiť zástupcov súdneho systému
a odborníkov na presadzovanie práv duševného vlastníctva
strednej Európy, pobaltských štátov a stredomorských krajín
a informovať ich o najnovšom vývoji v tejto oblasti.

Viac informácií nájdete na:
https://www.lrpv.gov.lv/en/patent-ofﬁce/news/9094/join-regional-seminar-judges-and-intellectual-property-professionals

Hlavnými témami budú dôkazy v patentových sporoch,
ochrana neregistrovaných dištinktívnych označení, ochrana

Program

EUIPO: Bezplatná personalizovaná podpora v oblasti práv duševného vlastníctva

Ak chcete požiadať o bezplatnú pomoc šitú na mieru vášmu podniku, vyplňte tento formulár!

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)
odštartoval nový projekt podpory malých a stredných podnikov (MSP). S novým centrom Ideas Powered for Business
môžu podniky získať pomoc v oblasti práv duševného vlastníctva prispôsobenú ich potrebám, a tak nájsť najrýchlejšiu
cestu k registrácii ochranných známok alebo dizajnov.

Táto služba sa poskytuje tým MSP, ktoré zodpovedajú deﬁnícii na základe odporúčania komisie 2003/361/ES.
Pred požiadaním o poskytnutie služby overte, či spĺňate
podmienky pre MSP, a to vyplnením dotazníka na základe
odporúčania Európskej komisie.
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EUIPO sa pripája k službe digitálneho prístupu WIPO

skytne kód DAS, ktorý možno použiť na uplatnenie priority pri
následnom podávaní na iných participujúcich úradoch duševného vlastníctva.

Od 11. júla 2020 sa Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) stal úradom prvého podania sprístupnením
dokumentácie prihlášok dizajnov službe digitálneho prístupu (DAS) Svetovej organizácie duševného vlastníctva.
Služba WIPO pomáha naplniť požiadavky Parížskeho dohovoru vo veci poskytovania prioritných dokumentov spolupracujúcim úradom bez potreby zasielať viaceré overené papierové kópie žiadostí. Namiesto toho jednoducho požiadate
úrad, v ktorom si uplatňujete prioritu (úrad druhého podania),
aby si stiahol kópiu dokumentu z DAS.
S vaším povolením odoslať záznam prihlášky dizajnu do
Svetovej organizácie duševného vlastníctva vám EUIPO po-

EUIPO: Nový strategický plán 2025 je spustený

Okrem toho v reakcii na krízu spojenú s pandémiou COVID-19 v rámci opatrení EÚ na boj s jej dôsledkami spustil
EUIPO centrum Ideas Powered for Business, ktoré je zamerané na malé a stredné podniky. Centrum obsahuje množstvo služieb pre podniky vrátane informácií o ochranných
známkach, dizajnoch a e-learningu šitých na mieru.

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) začal nový strategický cyklus spustením Strategického plánu 2025. Strategický plán pozostáva z projektov a činností
zoskupených do troch oblastí, ktoré sú spojené hlavnou víziou, a to poskytovať hodnoty duševného vlastníctva podnikateľom a občanom Európskej únie.
Prvý strategický zámer sa sústreďuje na činnosti spolupráce EUIPO s európskymi, ale aj globálnymi partnermi. Jednotlivé opatrenia v rámci tohto zámeru obsahujú zlepšenie
existujúcich nástrojov a služieb a vývoj nových.
Druhý strategický zámer sa zameriava na poskytovanie
pokročilých služieb orientovaných na zákazníkov využitím
nových technológií a metód na zvýšenie kvality existujúcich
produktov a služieb.
Tretím strategickým zámerom je integrácia najmodernejších digitálnych technológií, akými sú umelá inteligencia,
strojové učenie a blockchain, do činností úradu s cieľom zvýšiť jeho inovačnú kapacitu.

EUIPO: Správa o vývoji počtu ochranných
známok 2010 – 2019
Od roku 2010 do roku 2019 bolo podaných takmer 1,27 milióna registrácií EUTM vo viac ako 3,4 milióna tried tovarov
a služieb, čo pri porovnaní ročných objemov za roky 2019
a 2010 predstavuje priemernú ročnú mieru rastu 5,6 % a celkovú mieru rastu až 63,1 %.

Nová správa Úradu európskej únie pre duševné vlastníctvo
(EUIPO) poukazuje na progresívny úspech ochrannej známky Európskej únie (EUTM) za posledné desaťročie. Správa
vychádza z prvého vydania uverejneného v roku 2018 a aktualizuje ho.
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V rebríčku 10 krajín s najvyšším počtom podaní prihlášok
EUTM nedosiahnuteľne vedie Čína, ktorá výrazne predstihla
ostatné krajiny. Spojené štáty zastávajú druhé miesto. Po-

diel EÚ sa na celkovom počte podaní znížil zo 71,3 % na
začiatku desaťročia na 64,7 % v roku 2019.

Medzi 10 najlepších žiadateľov o EUTM patria veľké nadnárodné podniky, ktoré majú vedúce postavenie na trhu

v príslušných odvetviach. Spoločne však predstavujú iba
1,3 % celkových žiadostí o EUTM.

Prihlášky z EÚ a ďalších regiónov sveta, ktoré sa snažia
o ochranu elektrických prístrojov a počítačov alebo vedeckých a technologických služieb, zaznamenali v poslednom

desaťročí výrazný nárast, zatiaľ čo v prípade tovarov, ako
sú odevy, farmaceutiká, kozmetika a potraviny, rástli nižšie
sadzby.
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EUIPO: Výzva na poskytnutie poradenských
služieb pro bono

• zastupovanie v súdnom konaní (vnútroštátny a/alebo európsky súd),
• príprava obchodnej/právnej dokumentácie v oblasti DV (t. j.
dohody, ako sú licencie, prevody práv DV atď.),
• stratégia speňažovania práv DV,
• podnikový audit výkonnosti v oblasti DV,
• colné záležitosti v oblasti DV a iné opatrenia na presadzovanie práv DV,
• pomoc v konaní pred úradom DV,
• pomoc MSP, ktorého práva DV používajú tretie strany bez
povolenia,
• pomoc MSP, ktorý je obvinený z používania práv DV bez
povolenia,
• iné záležitosti týkajúce sa DV.

Pomôžte podnikom svojimi odbornými znalosťami z oblasti
duševného vlastníctva
Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)
pripravuje zoznam právnych ﬁriem, právnikov, advokátov
a odborníkov v oblasti duševného vlastníctva (DV), ktorí sú
ochotní poskytovať bezplatné dobrovoľné služby v oblasti práv duševného vlastníctva pre malé a stredné podniky (MSP) v členských štátoch Európskej únie (EÚ).
Cieľom tejto iniciatívy je vytvoriť skupinu odborníkov, ktorí
majú záujem poskytovať dobrovoľné služby pre MSP so sídlom v niektorom členskom štáte EÚ v záležitostiach týkajúcich sa DV.
Každý uchádzač uvedie druh podpory v oblasti DV, ktorú
môže a je ochotný ponúknuť malým a stredným podnikom
v rámci režimu dobrovoľných služieb podľa platných právnych predpisov príslušného štátu:
• pomoc pri pochopení, ktoré práva DV sú pre klienta najlepšie,
• pomoc s prípravou žiadosti o zápis práva DV,

Uchádzači o zaradenie do databázy vyplnia potrebné tlačivá, vyjadria súhlas s podmienkami poskytovania služby
a odošlú potrebné dokumenty cez webovú stránku EUIPO.
EUIPO bude zoznam neustále aktualizovať. Poskytovatelia pro bono, uvedení v zozname, môžu požiadať o zmenu
alebo vymazanie svojho mena zo zoznamu. Všetky žiadosti o ďalšie informácie sa musia podať písomne a zaslať na
e-mailovú adresu: supportbusiness@euipo.europa.eu

EUIPO: Štúdia Softvér s otvoreným zdrojovým
kódom v Európskej únii

Hlavným prínosom štúdie je analýza výsledkov prieskumu, ktorý sa vykonal na vzorke 1 364 ﬁriem so sídlom v EÚ
a pôsobiacich v softvérovom priemysle. Zo štúdie vyplýva:
• OSS sa stal neoddeliteľnou súčasťou obchodných modelov softvérových ﬁriem;
• väčšina z týchto ﬁriem podporuje svojich zamestnancov,
aby v pracovnom čase vyvíjali alebo používali softvér licencovaný podľa licencií OSS;

• začlenením OSS do svojich obchodných modelov môžu
ﬁrmy získať strategické výhody súvisiace s väčším rozšírením softvéru a rozsiahlejšími znalosťami, z ktorých môžu
čerpať;
• OSS neobmedzuje podnikateľské príležitosti softvérových
ﬁriem, ale ich skôr rozširuje, a väčšina z nich považuje
OSS skôr za príležitosť ako za hrozbu pre ich obchodný
model;
• miera vstupu do odvetvia je vysoká a mnohé novovzniknuté ﬁrmy uvádzajú, že OSS mal pre ne veľký význam pri
rozhodovaní o začatí podnikania;
• pre viac ako jednu tretinu mladých ﬁriem vyvíjajúcich alebo
používajúcich OSS bola existencia OSS zásadným prvkom
ovplyvňujúcim začiatok podnikania;
• čím je vyšší podiel príjmov vyplývajúcich z predaja licencií
medzi ﬁrmami vyvíjajúcimi OSS, tým intenzívnejšie sa využívajú vlastnícke licencie;
• zatiaľ čo ﬁrmy bez OSS sa relatívne viac spoliehajú na patenty, obchodné tajomstvá a dizajny, ﬁrmy vyvíjajúce OSS
sa spoliehajú viac na autorské práva, názvy internetových
domén a neformálne opatrenia na ochranu DV;
• ﬁrmy zapojené do vývoja OSS sa dokážu vyhnúť vlastníckym licenciám softvéru tak, že sa spoliehajú na ochranu
DV pre iné časti svojich obchodných modelov.

EPÚ: Zvyšujú sa zdroje pre vedcov pracujúcich
na technológiách v boji s koronavírusom

rešerš na patentové prihlášky vo všetkých oblastiach techniky je možné vykonať v priemere za 4,4 mesiaca.

Inovácie sú jedným z najúčinnejších nástrojov ľudstva
v boji s nový koronavírusom SARS-CoV-2. Technológie, ktoré boli vyvinuté ako reakcia na pandémiu HIV či pandémiu
chrípky, dnes zachraňujú množstvo životov. Obrovské investície do výskumu a vývoja sa v súčasnosti zameriavajú na
vývoj nových inovácií počnúc dezinfekčnými prostriedkami,
farmaceutikami až po IT diagnostiku.

Pre žiadateľov, ktorí žiadajú zrýchlené konanie, bez
ohľadu na technológiu, ktorú vyvíjajú, EPÚ ponúka aktuálne zrýchlené konanie o európskych patentových
prihláškach zadarmo.

Správa Európskeho strediska pre sledovanie porušovania
práv duševného vlastníctva (Observatory) sa zameriava na
softvér s otvoreným zdrojovým kódom (OSS), ktorý sa považuje za alternatívu k organizácii inovačnej činnosti v softvérovom priemysle.
Tím Observatory v tejto správe analyzuje rozsah použitia
open source licencií obchodnými ﬁrmami v európskom
softvérovom priemysle a upriamuje pozornosť na spôsob,
akým tieto ﬁrmy využívajú formálne práva duševného vlastníctva na udržiavanie svojich obchodných modelov vrátane
softvéru licencovaného podľa podmienok OSS.

Patenty zohrávajú aj v tomto prípade dôležitú úlohu. Podľa
oﬁciálnej správy EPÚ je v súčasnosti pripravených takmer
150 príkazov na vykonanie patentových rešerší v Espacenete s cieľom pomôcť v boji s vírusom. Úplnú patentovú
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Európska komisia: Priority v oblasti
duševného vlastníctva počas nemeckého
predsedníctva v Rade EÚ
•

Nemecko prevzalo predsedníctvo v Rade EÚ. Aké témy
z oblasti duševného vlastníctva sú aktuálnymi prioritami?
• Posilnený systém duševného vlastníctva na prekonanie
krízy. Silný a vyvážený systém duševného vlastníctva
nám pomôže prekonať aktuálnu hospodársku krízu spôsobenú pandémiou. Duševné vlastníctvo je stimulom rozvoja vakcín a hnacou silou rozvoja inovácií a ekonomickej
prosperity. Predsedníctvo si dáva za cieľ implementovať
Akčný plán duševného vlastníctva po jeho ﬁnalizácii Komisiou v poslednom kvartáli tohto roka.
• Dodatkové ochranné osvedčenia. Táto priorita je zameraná na návrh zmeny nariadenia s cieľom zjednotiť postupy
udeľovania dodatkových ochranných osvedčení.
• V oblasti biopantentov sa predsedníctvo zapojí do dialógu s Komisiou, členskými štátmi a Európskym patentovým
úradom v nadväznosti na nedávne rozhodnutie Veľkého

•
•
•

sťažnostného senátu (G 3/19) v otázke patentovateľnosti
rastlín získaných v zásade biologickými postupmi. Podľa
príslušného rozhodnutia sú rastliny, ale aj zvieratá získané
výlučne biologickými postupmi nepatentovateľné.
Reforma komunitárneho systému ochrany dizajnov. Predsedníctvo plánuje iniciovať práce v Rade týkajúce sa reformy systému ochrany dizajnov EÚ. Rokovania budú
vychádzať z hodnotení a nedávnych konzultácií so zainteresovanými stranami, ktoré uskutočnila Komisia. Diskusia sa bude zameriavať okrem iného aj na technický vývoj
a s tým súvisiace otvorenie dizajnového práva novým
technológiám.
Revízia smernice o databázach v kontexte dátovej ekonomiky a zdieľania dát.
Boj s online pirátstvom. Jedným z cieľov predsedníctva je
diskusia o ďalších možnostiach zlepšovania boja s falšovaným tovarom ponúkaným v online prostredí.
Dátová ekonomika, umelá inteligencia a práva duševného
vlastníctva sú témy videokonferencie, ktorá sa uskutoční
pod nemeckým predsedníctvom 8. 9. 2020.

WIPO/UPRP/JU: Magisterský študijný program
v oblasti duševného vlastníctva
Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) v spolupráci s Poľským patentovým úradom (UPRP) a Jagelovskou univerzitou (JU) v Krakove budú v období od októbra
2020 do februára 2022 organizovať 3. ročník magisterského programu v oblasti duševného vlastníctva a nových
technológií. Záujemcovia z radov pracovníkov vo verejnom
sektore môžu získať štipendium, ktoré pokryje ich časť nákladov.

Všetky informácie k študijnému programu nájdete na stránkach Jagelovskej univerzity a informácie k podrobnostiam
získania štipendia zas na stránkach WIPO.

WIPO: WIPO PROOF je aktuálne k dispozícii
vo francúzštine a španielčine, do konca roka
pribudnú ďalšie jazykové mutácie

štátnych a medzinárodných sporov. S viacerými jazykovými
verziami budú môcť používatelia jednoducho získať písomné
dôkazy v jazyku, v ktorom prebieha právny spor.
S ďalšími deviatimi jazykmi budú mať používatelia služby možnosť získať tlačené certiﬁkáty, ktoré je možné predložiť súdom v prípade potreby.

V máji Svetová organizácia duševného vlastníctva spustila najnovšiu službu na ochranu duševného vlastníctva
s názvom WIPO PROOF. Už dnes je služba k dispozícii vo
francúzštine a španielčine. Od spustenia navštívili stránku
používatelia z viac ako 150 krajín sveta, pričom veľké percento pochádzalo z francúzsky a španielsky hovoriacich krajín. WIPO plánuje do konca roka poskytovať službu v deviatich jazykoch.

Certiﬁkát WIPO PROOF je formálny dokument podpísaný
úradníkom WIPO, ktorý obsahuje v jazyku vybranom používateľmi informácie potrebné na preukázanie existencie
a držby duševného vlastníctva používateľa v konkrétnom
časovom okamihu. Vďaka tejto funkcii sa užívateľ WIPO
PROOF vyhýba oneskoreniam, ako je napríklad čas potrebný na vyžiadanie prekladov a čas na overenie ich presnosti
a terminológie použitej pri certiﬁkácii.

Jazykové mutácie predstavujú viac než len nové funkcionality. Keďže sa hospodárska činnosť vo svete čoraz viac
globalizuje, zvyšuje sa aj pravdepodobnosť vzniku vnútro-
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WIPO: Nová funkcionalita uľahčujúca
medzinárodný zápis ochrannej známky

Služba pomáha používateľom vytvárať medzinárodné
prihlášky vysokej kvality. Prostredníctvom importu údajov
z databázy národných či regionálnych ochranných známok
úradu pôvodu je prihláška automaticky vyplnená relevantnými informáciami potrebnými pre medzinárodnú prihlášku – od kontaktných údajov až po úplný zoznam tovarov
a služieb. Medzi funkcie patrí aj automatické overenie klasiﬁkácie zoznamu tovarov a služieb, ako aj jeho preklad. Tým
sa znižuje administratívna záťaž pre používateľov, ako aj riziko nezrovnalostí, čím sa proces podávania medzinárodnej
prihlášky stáva efektívnejším a presnejším.

Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) spustila službu Madrid Application Assistant, ktorá automaticky zaznamenáva všetky potrebné informácie požadované na vyplnenie medzinárodnej prihlášky. Služba predstavuje najnovšie
vylepšenia Madridského registra ako súčasť úsilia WIPO
o zlepšenie zápisu a správy práv na ochranné známky
v Madridskom systéme.

WIPO: Nový nástroj AI and IP Strategy Clearing
House

Výstupy z nástroja/databázy sumarizujú dostupné informácie vo veci národných a regionálnych stratégií, právneho rámca a legislatívy relevantnej pre umelú inteligenciu
(AI) a práva duševného vlastníctva zo 41 členských štátov
WIPO na základe ich odpovedí na dotazník týkajúci sa stratégie členských štátov k umelej inteligencii. Všetky odpovede vrátane Slovenskej republiky sú k dispozícii na stránke
WIPO.

Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) spustila nový nástroj na jednoduchšie zdieľanie informácií v oblasti
umelej inteligencie a dát nazývaný AI and IP Strategy Clearing House.
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MONITORING

Výber článkov týkajúcich sa duševného vlastníctva a ÚPV SR
uverejnených v slovenských tlačených a elektronických médiách
v júli a v auguste 2020
Odborníci v Žiline sa usilujú objasniť vplyv
elektromagnetického poľa na človeka
Vplyv elektromagnetického poľa (EMP) na človeka je dlhodobo veľkou výzvou pre vedeckú komunitu a viaceré jeho
účinky, pozitívne aj negatívne, ešte stále nie sú objasnené.
Vplyvu elektromagnetického poľa sa už desaťročie venuje aj
výskum odborníkov z Fakulty elektrotechniky a informačných
technológií Žilinskej univerzity v Žiline (FEIT UNIZA), ktorí
skúmajú, ako ovplyvňuje výživu buniek aj implantovateľné
zariadenia v tele človeka. Ich bádanie by mohlo mať vplyv na
kvalitu ľudského života.

Vodíkový potenciál ukáže Slovensko aj na svetovej
výstave v Dubaji
Vodík sa môže stať energonosičom budúcnosti. Slovensko
chce jeho potenciál využiť aj na budúcoročnej svetovej výstave Expo Dubaj a predstaviť svetovej verejnosti ucelený vodíkový program a aktivity, ktoré sa v tejto oblasti na Slovensku
rozbehli. Uviedla to hovorkyňa Ministerstva hospodárstva SR
Katarína Svrčeková. Presun začiatku výstavy dáva podľa
vicepremiéra Richarda Sulíka „možnosť na lepšiu prípravu
prezentácie Slovenska ako vyspelej európskej krajiny, ktorá
využíva moderné technológie, rešpektuje vysoké environmentálne požiadavky a podporuje vedu a výskum.“

Noviny.sk 21.07.2020
https://www.noviny.sk/543961-odbornici-v-ziline-sa-usiluju-objasnit-vplyvelektromagnetickeho-pola-na-cloveka

Teraz.sk 24.07.2020
https://www.teraz.sk/najnovsie/vodikovy-potencial-ukaze-slovensko/482618clanok.html

Vstúpi do novej éry. Toyota nové logo podčiarkne novým
dizajnom
Nové logo značky Toyota používa emblém s jednoduchým
2D dizajnom bez slovnej ochrannej známky Toyota. To preto, lebo samotný emblém je v Európe veľmi dobre známy.
Inovované logo prispôsobili pre digitálny priestor, ale aj jeho
fyzickú podobu. Prekvapivo má Toyota nové logo používať
len v komunikačných kanáloch, nie však na vozidlách. Tie
budú mať naďalej súčasné logo. Aktuálne nápisy u predajcov
ešte zachovajú a prehodnotia ich až v kontexte stratégie siete Toyota na obdobie po roku 2025.

Jej výskum bol aj na tri nobelovky. Nedostala ani jednu
Príbeh Rosalind Franklinovej je zaujímavý tým, že významne prispela k objaveniu štruktúry DNA, no Nobelova cena ju
obišla a jej zásluhy plne uznali až mnoho rokov po jej smrti.
Ocenili zato vedcov, ktorí nečestne získali jej dáta. Fyzikálna
chemička, ktorá mala kľúčovú zásluhu na objavení a vysvetlení molekulárnej štruktúry DNA, RNA, vírusov, uhlia i graﬁtu,
Rosalind Franklinová by sa v týchto dňoch dožila sto rokov.
Plus.sme.sk 24.07.2020
https://plus.sme.sk/c/22451852/jej-vyskum-bol-aj-na-tri-nobelovky-nedostalaani-jednu-rosalind-franklin.html

Topspeed.sk 21.07.2020
https://www.topspeed.sk/novinky/vstupi-do-novej-ery-toyota-nove-logo-podciarkne-novym-dizajnom/18056

SIEA vyhlasuje výzvy na predkladanie žiadostí o kreatívne
vouchere v roku 2020
Malí a strední podnikatelia z celého Slovenska si môžu aj
v roku 2020 požiadať o kreatívny voucher na služby architektov, dizajnérov, marketérov a programátorov. SIEA zverejnila
podmienky výziev pre jednotlivé odvetvia na www.vytvor.me.
Elektronickú registráciu je možné vykonávať od 3. 8. 2020 do
31. 8. 2020.

Apple vyhral súdny spor o 13 miliárd eur – Európska
komisia sa mýlila
Spoločnosť Apple (APPL) v stredu vyhrala svoje odvolanie
proti rozhodnutiu Európskej únie z roku 2016. Podľa tohto
rozhodnutia Írsko poskytlo technologickému gigantu nelegálne daňové výhody vo výške 13 miliárd eur. Všeobecný súd
v stredu uviedol, že Komisia nesprávne dospela k záveru, že
írske daňové úrady poskytli spoločnosti Apple nespravodlivú
výhodu. Výhoda mala spočívať v tom, že nepridelili práva duševného vlastníctva svojich výrobkov dvom írskym dcérskym
spoločnostiam.

Vytvor.me 23.07.2020
https://www.vytvor.me/aktuality#74

Inovatívne výrobky a služby môžu získať cenu ministra
hospodárstva
Podnikatelia, ktorí v minulom roku uviedli na trh inovatívny
výrobok či službu, sa môžu prihlásiť do súťaže o cenu ministra hospodárstva SR Inovatívny čin roka 2019. Vicepremiér
a minister hospodárstva Richard Sulík informoval, že aj takýmto spôsobom chce pomôcť podnikaniu na Slovensku
a ocenením podnikateľov motivovať. „Na Slovensku sa všeobecne výrazne ťažšie podniká ako 15 rokov dozadu a pre
inovácie to platí obzvlášť,“ zdôraznil. Práve táto súťaž je
podľa neho „dobrý spôsob, ako upozorniť na niečo, čo má
zmysel, čo je dobrý nápad, čo pomôže v budúcnosti.“

Kryptomagazin.sk 19.07.2020
https://kryptomagazin.sk/apple-vyhral-sudny-spor-o-13-miliard-eur-europskakomisia-sa-mylila/

Dopad brexitu na práva priemyselného vlastníctva
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska vystúpilo 1. februára 2020 z Európskej únie (ďalej aj ako EÚ)
a stalo sa „treťou krajinou“. „Praktickým dôsledkom brexitu
bude zmenšenie teritoriálnej platnosti ochranných známok
EÚ a dizajnov Spoločenstva. Inak povedané, ak prihlasovatelia požiadajú o registrovanie ochrannej známky po 31. decembri 2020, tak bude platná len v EÚ27, ale nie na území
Spojeného kráľovstva,“ konkretizuje predseda ÚPV SR.

Mhrs.sk 27.07.2020
https://www.mhsr.sk/press/inovativne-vyrobky-a-sluzby-mozu-ziskat-cenuministra-hospodarstva

Indprop.gov.sk 24.07.2020
https://www.indprop.gov.sk/?aktuality&clanok=dopad-brexitu-na-pravapriemyselneho-vlastnictva
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Slovenská ﬁrma Kellys pripravuje svetový prelom
v elektrobicykloch: v pláne je nový druh materiálu
Elektrobicykle čaká veľká zmena, slovenská ﬁrma vyvíja
elektrobicykel z nového materiálu. Kellys s 30-ročnou históriou pripravuje elektrobicykel, ktorý nebude z hliníka ani bežne dostupného karbónu. Predtým nepoužívaný materiál má
odolnosťou výrazne prekonať štandardný karbónový kompozit.

Apple má na krku ďalšiu žalobu. Vraj porušilo patent
Na cupertinský gigant sa to v poslednom čase valí z každej
strany. Najnovší spor sa týka patentu na hlasového asistenta
Siri. Poškodení žiadajú vyplatiť čiastku vo výške 10 miliárd
juanov, čo je v prepočte asi 1,43 miliardy dolárov. Na základe dokumentácie spoločnosť Apple používa pri produktoch
iPhone a iPad technológie, na ktoré nemá právo. Čínska
spoločnosť má vlastného hlasového asistenta, ktorý je veľmi
podobný Siri.

Startitup.sk 28.07.2020
https://www.startitup.sk/slovenska-firma-kellys-pripravuje-svetovy-prelomv-elektrobicykloch-v-plane-je-novy-druh-materialu/

Svetapple.sk 04.08.2020

Superodpočet na výskum a vývoj si ﬁrmy za minulý rok
zatiaľ uplatnili v sume 40 miliónov eur
Možnosť uplatnenia superodpočtu na výskum a vývoj si uplatnilo v roku 2019 zatiaľ 161 subjektov. Vyplýva to z analýzy
spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK), podľa
ktorej tieto ﬁrmy tak zatiaľ spoločne uplatnili superodpočet,
teda zníženie daňového základu, v objeme 40 miliónov eur.

Trump má na krku žalobu za porušenie autorských práv,
v kampaniach používal hity Neila Younga
Kanadsko-americký hudobník a spevák Neil Young zažaloval
prezidenta USA Donalda Trumpa za porušenie autorských
práv v súvislosti s použitím jeho skladieb v politickej kampani. Zástupcovia 74-ročného rodáka z Toronta podali žalobu
na federálnom súde na Manhattane a žiadajú za každé porušenie 150-tisíc dolárov (v prepočte približne 127-tisíc eur).

Finreport.sk 02.08.2020
https://www.ﬁnreport.sk/agenturne-spravy/superodpocet-na-vyskum-a-vyvojsi-ﬁrmy-za-minuly-rok-zatial-uplatnili-v-sume-40-milionov-eur/

Ministerstvo hospodárstva spustí od 2. septembra výzvu
na podporu budovania verejne prístupných elektrických
nabíjacích staníc
Na dotácie je vyčlenených 650 000 eur a môžu o ne okrem
samosprávy žiadať aj podnikatelia. Obce, vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie môžu získať dotáciu vo výške
95 % sumy potrebnej na projekt, päť percent musia byť ich
vlastné zdroje. Podnikatelia môžu získať dotáciu vo výške
50 %, informovalo ministerstvo.
e.dennikn.sk 31.07.2020
https://e.dennikn.sk/minuta/1988275

https://svetapple.sk/apple/apple-ma-na-krku-dalsiu-zalobu-vraj-porusilo-patent/

Finreport.sk 05.08.2020
https://www.finreport.sk/agenturne-spravy/trump-ma-na-krku-zalobu-zaporusenie-autorskych-prav-v-kampaniach-pouzival-hity-neila-younga/

Mobil s odnímateľným displejom? Patent je už realitou
Myšlienka plne modulárnych smartfónov (ako bol napríklad
neslávne slávny projekt Google ARA) môže mať v určitom
ohľade svojich pokračovateľov. Napríklad stránky LetsGoDigital, resp. Gizmochina.com upozornili na patent, ktorý bol
udelený čínskej ﬁrme Xiaomi. Patent podrobnejšie opisuje
práve mobilné zariadenie (smartfón) s modularitou – konkrétne bude možné odnímať jeho displej. Patent bol podaný
čínskej CNIPA (China National Intellectual Property Administration) práve pod názvom „dvojkomponentový smartfón“.
Zive.aktuality.sk 04.08.2020

10 bizarných tajomstiev slávnych géniov, ktoré sú také
šialené, že im nebudete chcieť uveriť
Každý z nás má nejakú „zvláštnosť“. Áno, naozaj každý.
A kadejaké „výstrelky“ sa nevyhli ani slávnym. Kerouac videl v alkoholizme cestu k duchovnému osvieteniu, zatiaľ čo
básnik Friedrich von Schiller hľadal inšpiráciu v zhnitých jablkách. No to nie je zďaleka všetko!
Startitup.sk 02.08.2020
https://www.startitup.sk/neskutocne-tajomstva-slavnych-geniov-ktore-su-takesialene-ze-im-nebudete-chciet-uverit/

Zomrel jeden z tvorcov počítačovej myši. Bohatstvo mu
však vynález nepriniesol
Vo veku 91 rokov zomrel Bill English, ktorý v roku 1963 vytvoril podľa návrhu svojho kolegu Douga Engelbarta počítačovú myš a ako prvý na svete ju použil. S odvolaním sa na
oznámenie jeho manželky Roberty o tom informoval server
BBC. English, celým menom William Kirk English, zomrel už
26. júla na respiračné zlyhanie.
Style.hnonline.sk 04.08.2020
https://style.hnonline.sk/osobnosti/2189772-zomrel-jeden-z-tvorcov-pocitacovejmysi-bohatstvo-mu-vsak-vynalez-nepriniesol
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Časopis Duševné vlastníctvo
je spor medzi stranami autoritatívne rozhodnúť, ale pomôcť
stranám pri vzájomnej komunikácii a riešení sporu. V mediácii ide o dosiahnutie stavu výhra – výhra, ktorý môže nastať
len v prípade, ak výsledné riešenie má podobu konsenzu. Je
pravdepodobnejšie, že dohoda, ku ktorej strany dospejú samostatne a súhlasia s ňou, bude v skutočnosti aj dodržaná
a plnená. Po úspešnej mediácii sú navyše strany schopné
v budúcnosti pokračovať vo vzájomnej spolupráci. Mediácia
sa dá použiť najmä v občianskoprávnych, rodinnoprávnych,
obchodnoprávnych a pracovnoprávnych veciach. V zahraničí sa mediácia bežne uplatňuje aj pri sporoch v oblasti duševného vlastníctva.

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.

– Konanie o prihláške (PCT) v prípade podania nesprávneho prvku alebo časti (Hladká, Ľ.)
Článok upriamuje pozornosť na zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci (ďalej len
„PCT“) s platnosťou od 1. júla 2020, ktoré sa týkajú konania o medzinárodných prihláškach podaných podľa PCT
v prípade podania nesprávneho prvku alebo časti, na dopad takýchto opráv po vstupe do národnej fázy konania a
na súvislosť medzi niektorými ustanoveniami Dohovoru o
patentovom práve (ďalej len „PLT“) a PCT.

Elektronické periodikum sa predplatiteľom distribuuje v PDF
formáte, cena jedného čísla je 3,50 €, cena ročného predplatného je 14 €.
Online objednávka: http://www.upv.sk/?on-line-objednavka-casopisu-dusevne-vlastnictvo
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.
Príspevky do rubriky Komentáre sa môžu posielať priebežne, pričom sa uverejnia v najbližšom čísle.

– Komentář rozhodnutí Soudního dvora C-432/18 (Aceto
Balsamico di Modena) (Černý, M.)
Příspěvek komentuje a analyzuje jedno z aktuálních rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci týkající se práva označení původu a zeměpisných označení [C-432/18 (Aceto
Balsamico di Modena)]. Zabývá se otázkami ochrany jednotlivých slov tvořících víceslovný chráněný název. Rovněž se zabývá otázkami interpretace pojmů druhový výraz, obecný výraz. Konečně dovozuje závěry do národních
úprav členských států, které ochranu označení původu
a/nebo zeměpisných označení upravují ve svých právních
řádech na rámec evropsko-unijní úprav.
– Aktuálne z autorského práva (Bednárik, R., Slovák, J.)
– Z galérie tvorcov: Igor Žáček – Solárne kachličky
(Spišiaková, L.)
O projekte Solar Tiles (solárne kachličky) sme sa rozprávali s tvorcom myšlienky systému solárnych panelov novej
generácie Igorom Žáčekom, ktorý sa hlási k tradícii keramických fasádnych obkladov, ktoré sú nielenže funkčné,
ale aj oku lahodiace.

Z obsahu časopisu Duševné vlastníctvo č. 2/2020
– Editoriál (Spišiaková, L.)
– Mediácia v oblasti duševného vlastníctva (Ďuriančiková, Z.)
Mediácia ako jeden z alternatívnych spôsobov riešenia
konfliktov a sporov, ktorá predstavuje návrat k starému, prirodzenému spôsobu ich riešenia „priateľskou“ cestou, poskytuje nákladovo efektívne a rýchle mimosúdne vyriešenie
sporu uplatnením postupov prispôsobených potrebám strán.
Pri riešení konfliktu a sporu asistuje stranám nimi zvolená
neutrálna a nestranná osoba – mediátor. Jeho úlohou nie

– Spektrum dobrých nápadov a riešení
Rubrika venovaná zaujímavým priemyselnoprávne chráneným alebo na ochranu prihláseným riešeniam
– Zaujalo nás
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky v roku 2019

KTO VIE, ODPOVIE
Súťažná otázka za č. 6: Koľko rokov je na trhu Indulona?
Správna odpoveď je: Indulona je na trhu viac ako 70 rokov.
Za správnu odpoveď posielame malý darček Soni Packovej z Hornej Maríkovej.

Súťažná otázka za č. 7: Koľkým podnikom udelila od dnešného dňa granty Európska rada pre inovácie (EIC)?
Odpoveď pošlite na adresu e-zine@indprop.gov.sk spolu s vaším menom a adresou. V predmete správy uveďte
„e-zine_otázka_6“. Vyžrebovanému autorovi správnej odpovede pošleme malý darček. Tešíme sa na vaše e-maily.
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