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V Úrade priemyselného vlastníctva SR nastáva zásadná zmena v oblasti zrýchlenia interných procesov 
v prospech klientov

Viete, aká je novinka v interných procesoch úradu pri prihlásení ochrannej známky? Viete, čo je Fast Track? Chcete rých-
lejšie zapísať svoju ochrannú známku?

Po prijatí prihlášky Úradom priemyselného vlastníctva SR ju naši zamestnanci preskúmajú, aby posúdili, či spĺňa kritériá 
zápisu ochrannej známky. Prihlášky, ktoré úrad prijme a ktoré spĺňajú určité podmienky, budú spracované rýchlejšie. Tento 
zrýchlený postup nazývame Fast Track. 

Cieľom prinášanej zmeny je zverejniť prihlášku ochrannej známky v systéme Fast Track do 30 pracovných dní namiesto 
aktuálnych 56 – 172 dní. Na aktivovanie Fast Tracku je potrebné okrem zákonných predpokladov splniť aj niekoľko jednodu-
chých podmienok.

Podmienky zrýchleného postupu konania o prihláške ochrannej známky: 

„Ak prihlasovateľ dodrží všetky uvedené podmienky, naši kolegovia vykonajú úkony v krátkom čase a v prípade, ak nezistia 
formálne alebo vecné nedostatky (napr. že prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť alebo je v rozpore s dobrý-
mi mravmi, prípadne nebudú podané pripomienky proti zápisu), takúto prihlášku zverejníme vo Vestníku ÚPV SR spravidla 
v lehote 30 pracovných dní od dátumu jej podania,“ uvádza predseda ÚPV SR Matúš Medvec.
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Udelili sme Cenu Jána Bahýľa

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky od roku 1999 udeľuje 
Cenu Jána Bahýľa slovenským pôvodcom a majiteľom patentov, úžitkových 
vzorov a dizajnov za ich mimoriadne technické alebo dizajnérske riešenia s cie-
ľom pozdvihnúť tvorivosť na Slovensku.

Cena sa udeľuje v troch kategóriách:
1. stredné a veľké podniky s 50 a viac zamestnancami,
2. individuálni prihlasovatelia, malé podniky a mikropodniky do 49 zamestnancov,
3. vysoké školy a výskumné centrá.

V 8. ročníku Ceny Jána Bahýľa predseda ÚPV SR na návrh hodnotiacej komi-
sie udelil ceny iba v nasledujúcich dvoch kategóriách:

SPRÁVY Z ÚPV SR

VYSOKÉ ŠKOLY A VÝSKUMNÉ CENTRÁ
Patent P 288407
Názov Spôsob zneškodňovania siníc v stojatých vodách a zariadenie na jeho uskutočnenie
Majiteľ Technická univerzita v Košiciach
Pôvodcovia Šebo, Dušan, prof. Ing., PhD.

Badida, Miroslav, Dr. h. c. mult. prof. Ing., PhD.

Šebo, Juraj, doc. Ing., PhD.
Fedorčáková, Monika, Ing., PhD.

Patent P 288023

Názov Kmene mikroorganizmov Trichoderma atroviride a Trichoderma harzanium a prostriedok na 
ochranu rastlín, ktorý ich obsahuje

Majiteľ Chemický ústav SAV

Pôvodcovia Farkaš, Vladimír, doc. Ing., DrSc. 

Nemčovič, Marek, Ing., PhD. 

Jakubíková, Lucia, Ing., PhD. 

Šubíková, Valéria, RNDr., CSc. 

Janitor, Anton, Ing., PhD. 

Kunca, Andrej, Ing., PhD. 

Leontovyč, Roman, Ing., PhD.

INDIVIDUÁLNI PRIHLASOVATELIA, MALÉ PODNIKY A MIKROPODNIKY DO 49 ZAMESTNANCOV
Patent P 288377

Názov Chumáčovina ako konštrukčný materiál, najmä pre stavebníctvo, spôsob jej výroby a zariadenie 
na jej výrobu 

Majiteľ PR Krajné, s. r. o.

Pôvodcovia Plesník, Juraj, Ing.

Zlámala, Jozef

Veľmi si vážime zapojenie každého jedného prihlasovateľa. 

Srdečne blahoželáme!

https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/16-2012
https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/5108-2008
https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/50057-2012
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Upozornenie na zavádzajúce faktúry

Vážení klienti, majitelia a prihlasovatelia priemyselných 
práv, opätovne sme boli zo strany Úradu Európskej únie pre 
duševné vlastníctvo (EUIPO) upozornení na podvod, ktorý 
sa týka tzv. misleading invoices – teda zavádzajúcich či fa-
lošných faktúr, ktoré zasielajú rôzne súkromné spoločnosti 
ponúkajúce za poplatok zverejnenie, registráciu alebo evi-
denciu priemyselných práv v rôznych databázach vedených 
na internete.

EUIPO bol v posledných týždňoch informovaný zo strany 
jeho klientov o ďalších falošných faktúrach. Ich najvýraznej-
šími znakmi sú použitie loga, mena, skratky či adresy EUIPO. 
Posielané sú poštou zo Ženevy vo Švajčiarsku a obsahujú 
požiadavku na prevod platby na poľský bankový účet s prefi -
xom PL. Anonymizované príklady týchto falošných faktúr boli 
zahrnuté do zoznamu zavádzajúcich faktúr, ktorý na svojej 
webovej stránke vedie EUIPO.

Bližšie informácie o falošných faktúrach nájdete na webo-
vej stránke EUIPO.

Oznámenie o spoločnom postupe: používanie 
ochrannej známky v inej ako zapísanej podobe

S potešením oznamujeme, že Úrad priemyselného vlas-
tníctva SR spolu s úradmi na ochranu duševného vlastníctva 
z Európskej siete ochranných známok a dizajnov (EUIPN) 
v rámci konvergentného programu ukončili projekt a dohodli 
sa na ďalšom spoločnom postupe týkajúcom sa používania 
ochranných známok v inej ako zapísanej podobe. Cieľom 
projektu bolo určiť všeobecné zásady na posúdenie toho, 
kedy používanie ochrannej známky v inej ako zapísanej po-
dobe mení jej rozlišovaciu spôsobilosť a poskytnúť v tejto 
súvislosti usmernenie, ako aj zvýšiť transparentnosť, právnu 
istotu a predvídateľnosť v prospech prieskumových pracovní-
kov, ako aj používateľov. Chceme zdôrazniť, že k zásadným 
zmenám v praxi úradu nedošlo, pretože sa týmito princípmi 
riadil aj doteraz.

Spoločné oznámenie – používanie ochranných známok 
v inej ako zapísanej podobe – slovenská verzia dokumentu 

Novela zákona o označeniach pôvodu výrobkov 
a zemepisných označeniach výrobkov v Národnej 
rade SR!

Do podateľne Národnej rady Slovenskej republiky bol do-
ručený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zeme-
pisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení 
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. 
o potravinách v znení neskorších predpisov.

Návrh zákona z dielne ÚPV SR schválila vláda na svojom
rokovaní 7. októbra 2020 a jeho ciele sú nasledujúce:
• jednoznačné vymedzenie pôsobnosti právnej úpravy ozna-

čení pôvodu výrobkov a zemepisných označení výrobkov 
v právnom poriadku Slovenskej republiky,

• refl ektovanie zmien vyplývajúcich z pristúpenia EÚ k Že-
nevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu
a zemepisných označeniach a

• potreba úpravy tzv. „národných“ fáz postupov, ktorých vy-
konávanie je v systéme ochrany označení pôvodu výrob-
kov a zemepisných označení výrobkov ponechané naria-
deniami EÚ na členské štáty.

Návrhu bolo pridelené číslo parlamentnej tlače 302 a je
dostupný na webovej stránke NR SR.

Pozrite si aj komentár Jitky Mikuličovej, uverejnený v časo-
pise Duševné vlastníctvo 3/2020, opisujúci priebeh legislatív-
neho procesu, dôvody a ciele navrhovaných zmien právnej 
úpravy. 

Exkluzívne sme pre Vás sprístupnili obsah článku na na-
šom LinkedIN profi le. 

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=8&ID=302
https://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/casopis_dusevne_vlastnictvo/2020/obsahDV_2003.pdf
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6726806007575560192
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/8319653
https://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/images/novinky/2020/10/SK_CP8 Common Communication Final.pdf
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Foto: archív ÚPV SR

Čo všetko zahŕňa proces patentovania alebo 
registrácie ochrannej známky

Proces registrácie sa spúšťa podaním prihlášky predmetu 
priemyselného vlastníctva – ochrannej známky, dizajnu, pa-
tentu a úžitkového vzoru. Úrad priemyselného vlastníctva SR 
sa rozhodol sprístupniť prehľad procesov registračných ko-
naní. „Naším cieľom je informovať o postupoch a zákonných 
povinnostiach, otvoriť činnosť úradu transparentnej verejnej 
kontrole a naplniť tak legitímne očakávania verejnosti,“ kon-
štatuje predseda ÚPV SR Matúš Medvec.

Čo sa deje po podaní prihlášky, aké sú zákonné lehoty 
a všetko ostatné sa dozviete na webovom sídle ÚPV SR.

Patent Ochranná známka

Priority Medzirezortnej komisie pre koordináciu 
spolupráce v oblasti boja proti falšovaniu 
a autorskému pirátstvu

Predseda úradu Matúš Medvec sa stretol s ministrom 
vnútra SR Romanom Mikulcom a povereným prezidentom 
Policajného zboru Petrom Kovaříkom. Cieľom stretnutia 
bolo nastaviť ďalšie kroky a priority Medzirezortnej komisie 
pre koordináciu spolupráce v oblasti boja proti falšovaniu 
a autorskému pirátstvu. 

Na stretnutí sa riešili mnohé témy z oblasti ochrany dušev-
ného vlastníctva, napr.:

– 39 zaznamenaných trestných činov tento rok v oblasti po-
rušovania práv duševného vlastníctva, všetky prostredníc-
tvom internetu,

– predaj falšovaných výrobkov (obuv, oblečenie, kozmetika),
ktoré sú ponúkané cez internet atď.

Účastníci stretnutia sa zhodli, že prioritou medzirezortnej
komisie by mala byť prevencia a zvyšovanie povedomia 
o význame a ochrane duševného vlastníctva.

Úžitkový vzor

Kolaudácia budovy úradu 

Po vyše 20 rokoch máme krásne zrekonštruovanú a zatep-
lenú budovu, nové okná, vymaľované kancelárie a priestory 
na konzultácie s klientmi. Stavebný úrad v Banskej Bystrici 
vydal v septembri kolaudačné rozhodnutie, ktorým povolil 
užívanie zrekonštruovanej budovy úradu.

Foto: archív ÚPV SR

https://www.indprop.gov.sk/?casove-osi-procesov-konania
https://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/procesy_konania/casova_os_P01.pdf
https://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/procesy_konania/casova_os_UV01.pdf
https://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/procesy_konania/casova_os_OZ01.pdf
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ÚPV SR a SIEA spájajú svoje priestory

Úrad priemyselného vlastníctva SR a Slovenská inovačná 
a energetická agentúra podpísali memorandum o spoluprá-
ci. SIEA sa presťahuje z komerčných do štátnych priestorov. 
„Využijeme efektívne aktuálne kapacity štátu a zároveň ušet-
ríme na externých výdavkoch,“ dodáva predseda ÚPV SR 
Matúš Medvec.

Liptovské droby v registri chránených 
zemepisných označení

Európska komisia (EK) uverejnila 29. 9. 2020 v Úradnom 
vestníku Európskej únie žiadosť o zápis názvu LIPTOVSKÉ 
DROBY do registra chránených zemepisných označení pre 
slovenský špecifi cký druh jaterníc vyrobených zo zemiakovej 
náplne so škvarkami a korením plnenej do prírodných brav-
čových alebo hovädzích čriev. Od tohto dátumu môžu tretie 
osoby z EÚ vzniesť námietku proti tejto žiadosti. Ak nebu-
de podaná žiadna námietka, EK zapíše názov LIPTOVSKÉ 
DROBY do registra chránených zemepisných označení 
s platnosťou na celom území EÚ.

Memorandum o spolupráci ÚPV SR a ÚNMS SR

Predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skú-
šobníctvo SR (ÚNMS SR) Katarína Surmíková Tatranská 
a predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) 
Matúš Medvec podpísali 15. 10. 2020 memorandum o spo-
lupráci, ktoré vytvára nový priestor na rozvoj vzájomnej pod-
pory, vzdelávania, konzultácií a odborného posudzovania 
materiálov, ale aj spoločných návrhov. Spolupráca zahŕňa aj 
vzájomné zdieľanie a poskytovanie informácií, koordinačnú 
činnosť pri tvorbe domácich a zahraničných projektov, ako aj 
účasť v odborných komisiách.

Foto: archív EUIPO

ÚPV SR

EUIPO Guidelines je dostupný v 23 jazykoch

Usmernenia Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo 
(EUIPO) sú dostupné vo všetkých ofi ciálnych jazykoch člen-
ských štátov Európskej únie. 

V sérii usmernení pre prieskum sa opisujú platné postupy 
EUIPO pre ochranné známky a dizajny a sú určené tak po-
užívateľom, ako aj zodpovedným zamestnancom úradu na 
pomoc pri jednotlivých úkonoch.

Novinkou je, že funkcia „porovnania“, ktorú je možné akti-
vovať zapnutím možnosti „zobraziť úpravy“ v ľavom hornom 
rohu webovej stránky, je teraz k dispozícii aj v 23 úradných 
jazykoch EÚ. To umožňuje používateľovi rýchlo zobraziť 
všetky zmeny v porovnaní s predchádzajúcimi vydaniami.

SPRÁVY ZO SVETA

https://euipo.europa.eu/ohimportal/de/news?p_p_id=csnews_WAR_csnewsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&journalId=8332715&journalRelatedId=manual/
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Foto: archív EPO
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EPO: Podcasty s laureátmi ocenenia European 
Inventor Award

Európsky patentový úrad (EPO) nedávno zverejnil novú 
sériu videonahrávok a podcastov Inventors Revisited, 
v ktorej sa spája s bývalými fi nalistami a laureátmi ceny Euro-
pean Inventor Award. Počas celej série sa diváci budú môcť 
dozvedieť o najnovších vynálezoch a inovačných trendoch 
a zároveň získať vzácny pohľad na špičkový výskum. Okrem 
nových technológií skúma séria aj vplyv ceny European Inventor 
Award na samotných vynálezcov, ich prácu a širšiu spoločnosť.

Vynálezcovia predstavujú rôzne oblasti od diagnostikova-
nia rakoviny až po satelitné sledovanie. Séria tiež poskytuje 
náhľad do rôznych stratégií duševného vlastníctva, pričom 
výskumníci, podnikatelia a investori rizikového kapitálu dis-
kutujú o význame duševného vlastníctva v príslušných ob-
lastiach.

Videonahrávky Inventors Revisited sú k dispozícii na we-
bových stránkach EPO. V súčasnosti je možné stiahnuť ale-
bo streamovať niekoľko podcastov. Nové epizódy budú pri-
dávané v nasledujúcich týždňoch. 

EK: Konzultácia k stavu duševného vlastníctva 
v tretích krajinách

Európska komisia začala verejnú konzultáciu s cieľom 
zhromaždiť informácie o stave práv duševného vlastníctva 
v tretích krajinách. Cieľom je určiť krajiny a konkrétne ob-
lasti záujmu, v ktorých je potrebné zlepšiť ochranu a pre-
sadzovanie práv duševného vlastníctva.

Výsledky tejto verejnej konzultácie tiež umožnia dr-
žiteľom práv získať povedomie o možných rizikách pre 
ich duševné vlastníctvo pri obchodovaní s prioritnými kra-
jinami a pomôžu im tak navrhovať cielené obchodné stra-
tégie. 

WIPO Lex-Judgments: Databáza súdnych 
rozhodnutí o duševnom vlastníctve

Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) spusti-
la 24. septembra 2020 novú službu. Databáza poskytuje bez-
platný prístup k súdnym rozhodnutiam z desiatich krajín 
sveta, je dostupná v šiestich jazykoch, pokrýva širokú oblasť 
duševného vlastníctva a je určená nielen sudcom, právnikom 
a odborníkom pracujúcim v danej oblasti, ale aj širokej ve-

rejnosti. Vyhľadávať v nej možno podľa viacerých kritérií – 
krajiny, predmetu veci, konkrétneho súdu danej krajiny (súd 
prvého stupňa, odvolací alebo najvyšší súd), typu konania, 
právnych predpisov alebo kľúčového slova.

Do budúcna plánuje Svetová organizácia duševného vlas-
tníctva rozšírenie databázy o súdne rozhodnutia z ďalších 
krajín a taktiež jej aktualizácie, ktoré zlepšia vyhľadávanie, 
fi ltrovanie a strojový preklad.

https://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=267
https://www.epo.org/news-events/events/european-inventor/inventors-revisited.html
https://wipolex.wipo.int/en/main/judgments?fbclid=IwAR2eZI6cfEhdMbHsGULU4TqNKuRFi38GMQbtFOMw3ogl1Nr6iflL9Y2xwZg
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WIPO: Svetová organizácia ponúka jedinečnú 
výstavu 

WIPO spustila na webovej stránke online výstavu s ná-
zvom Umelá inteligencia a duševné vlastníctvo: Virtuálny 
zážitok využívajúci najnovšiu 360° skenovaciu techno-
lógiu.

Zaujímavou formou, prechádzaním sa v priestoroch tej-
to organizácie, máte možnosť vstúpiť do virtuálneho sveta 
umelej inteligencie, preskúmať jej schopnosti, zahrať si s ňou 
krátku hru a zistiť jej význam pre duševné vlastníctvo, inová-
cie a tvorivosť.
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05. 11. 2020 – 10.30 až 12.00 h 
Webinár: Práva duševného vlastníctva a softvér
Webinár sa zameriava na niektoré konkrétne problémy týkajúce sa ochrany a využívania softvéru a je relevantný pre všetkých, 
ktorí sa podieľajú na vývoji a využívaní softvérových nástrojov, produktov a služieb, či už sú to MSP, veľké spoločnosti alebo 
výskumní pracovníci.

11. 11. 2020 – 10.30 až 12.00 h
Webinár: Efektívne stratégie duševného vlastníctva a ich vplyv na výskum a inovácie 
Webinár bude venovať osobitnú pozornosť úlohe komunikácie, šírenia a využívania pri maximalizácii dopadu projektov Hori-
zontu 2020. Jeho cieľom je objasniť terminológiu ilustráciou rozdielov medzi týmito tromi konceptmi a poukázať na spoločné 
oblasti. Účastníci tiež získajú prehľad o kľúčových praktických krokoch, ktoré je potrebné vziať do úvahy pri vypracováva-
ní spoľahlivej stratégie dosahu a využívania stratégie duševného vlastníctva. Upozorňujeme však, že webinár je doplnkom 
k iným ponúkaným školeniam, ktoré sa konkrétne zaoberajú otázkami využívania a správy IP v rámci programu Horizont 2020.

18. 11. 2020 – 10.30 až 11.45 h
Webinár: Duševné vlastníctvo a umelá inteligencia
Cieľom webinára je poskytnúť všeobecný prehľad o umelej inteligencii (AI), strojovom učení a duševnom vlastníctve. 

19. 11. 2020 – 10.30 až 12.00 h
Webinár: Nová smernica o autorských právach
Webinár vám poskytne základný opis a vysvetlenie zmien autorských práv zavedených novou smernicou 2019/790 
o autorských právach a súvisiacich právach na jednotnom digitálnom trhu.

16. 11. 2020 až 18. 11. 2020 – 10.00 až 12.00 h 
WIPO: Online workshop k mediácii a arbitráži
Workshop si kladie za cieľ zlepšiť povedomie o možnostiach alternatívneho riešenia sporov (ADR) v oblasti duševného vlas-
tníctva a technológií. Zameria sa na priebeh mediačných a rozhodcovských konaní s osobitným odkazom na uplatnenie pra-
vidiel mediácie a arbitráže v konkrétnych prípadoch sporov z oblasti IP a technológií. Workshop je určený právnikom, ktorí sa 
venujú IP a arbitrážam, podnikovým poradcom, patentovým a známkovým zástupcom, odborníkom z oblasti obchodu, ktorí sa 
s touto problematikou chcú bližšie zoznámiť.

Foto: archív WIPO

WEBINÁRE A WORKSHOPY

https://wipo360.azurewebsites.net/
http://www.iprhelpdesk.eu/event/webinar-ipr-software
http://www.iprhelpdesk.eu/event/webinar-effective-ip-and-outreach-strategies-help-increase-impact-research-and-innovation-0
http://www.iprhelpdesk.eu/event/webinar-new-copyright-directive-0
https://www.wipo.int/amc/en/events/workshops/2020/arbmed/index.html
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MONITORING
Výber článkov týkajúcich sa duševného vlastníctva a ÚPV SR 
uverejnených v slovenských tlačených a elektronických médiách 
v septembri a októbri 2020

Európska komisia ofi ciálne otvorila najväčšiu tematickú 
výzvu v H2020 s názvom EU Green Deal
Európska komisia otvorila poslednú výzvu programu Hori-
zont 2020 v objeme 1 miliardy eur na výskumno-inovačné 
projekty, ktoré sú zamerané na klimatickú krízu s cieľom po-
máhať chrániť jedinečné ekosystémy a biodiverzitu Európy. 
Uzávierka výzvy je 26. januára 2021.

Innonews.blog 28.09.2020
https://innonews.blog/2020/09/28/europska-komisia-oficialne-otvorila-
najvacsiu-tematicku-vyzvu-v-h2020-s-nazvom-eu-green-deal/#more-23660

Prelomový vynález od Apple: displej, ktorý sa „sám vylieči“
Mnohí ľudia to poznajú. Kúpili si práve nový mobil a ten im 
nešťastnou náhodou spadne, dôsledkom čoho sa im na dis-
pleji objavia praskliny. Všetci nešťastníci, ktorým sa niečo 
podobné stalo, by si mohli v budúcnosti vydýchnuť, keby sa 
spoločnosti Apple podarilo vyvinúť „samoliečiteľský“ displej, 
ktorý fi rma opísala v prihláške na nový patent. Displej by sa 
mohol používať pri budúcom modeli skladacieho iPhone. Na-
vrhovaná technológia by využívala elastomér, poddajný ma-
teriál, ktorý sa po zahriatí vráti do pôvodnej formy.

Startitup.sk 03.10.2020
https://www.startitup.sk/prelomovy-vynalez-od-apple-displej-ktory-sa-sam-vylieci/

Národná ochrana označenia pôvodu výrobkov sa obmedzí 
Ochranu označení pôvodu potravín a vína bude zabez-
pečovať Európska komisia. Slovensko zavedie do svojich 
právnych predpisov legislatívu EÚ, ktorá umožňuje národnú 
ochranu označení pôvodu a zemepisných označení iba na 
nepoľnohospodárske výrobky. Ochranu označení pôvodu 
a zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov 
a potravín, vína, aromatizovaných vínnych výrobkov a lieho-
vín bude zabezpečovať Európska komisia.

Ekonomika.sme.sk 07.10.2020
https://ekonomika.sme.sk/c/22504590/narodna-ochrana-oznacenia-povodu-
vyrobkov-sa-obmedzi.html

Neurovedkyňa Fričová: V Amerike som si skúsila, aké je 
to hrať prvú ligu vo vede
Projekt L´Oréal – UNESCO pre ženy vo vede bol založený 
v Paríži v roku 1998 na účely podpory žien – vedkýň. Od 
roku 2016 oceňuje každoročne dve úspešné vedkyne v ka-
tegórii do 35 a do 45 rokov už aj na Slovensku. Jednou 
z tohtoročných ocenených je vedkyňa DOMINIKA FRIČOVÁ 
z Neuroimunologického ústavu Slovenskej akadémie vied 
v Bratislave, ktorá sa venuje výskumu Parkinsonovej choroby.

Primar.sme.sk 08.10.2020
https://primar.sme.sk/c/22504570/slovenska-neurovedkyna-dominika-fricova-
ziskala-ocenenie-za-vyskum-parkinsonovej-choroby.html

Spoločnosť Sony má v Indii problém, pri registrácii 
ochrannej známky na PS5 ju niekto predbehol
Predaj konzoly v krajine nemôže začať až do momentu, kým 
sa práva na používanie značky nevyriešia. Sony totiž s regis-

tráciou o celé 3 mesiace predbehol istý Hitesh Aswani. Situ-
ácia vyústila v to, že spoločnosť Sony napadla rozhodnutie 
úradov a na samotnú ochrannú známku je aktuálne podaná 
námietka. Celé to pravdepodobne skončí tak, že spoločnosť 
Sony získa práva na svoju ochrannú známku, no situácia mi-
nimálne narušila jej plány, pokiaľ ide o indický trh. Konzola 
tam môže vyjsť až o niekoľko mesiacov neskôr.

Sector.sk 08.10.2020
https://www.sector.sk/novinka/248297/sony-ma-v-indii-problem-pri-registracii-
ochrannej-znamky-na-ps5-ich-niekto-predbehol.htm

Výskum a inovácia ako hnací motor zelenej a digitálnej 
transformácie Európy
Komisia vyhlasuje výzvu vo výške viac ako jednej miliardy 
eur na výskumné inovačné projekty, ktoré chcú riešiť klimatic-
kú krízu a podporiť zotavenie Európy z koronakrízy.

Komentare.hnonline.sk 12.10.2020
https://komentare.hnonline.sk/komentare/2227775-vyskum-a-inovacia-
ako-hnaci-motor-zelenej-a-digitalnej-transformacie-europy

Vynález Slovákov zmení svet. Predstavili prvú 
inteligentnú batériu do elektromobilu na svete
Slovenský výrobca batérií do elektromobilov InoBat Auto 
predstavil na konferencii Globsec 2020 prvú fyzicky vyrobe-
nú inteligentnú batériu. Ako informovala spoločnosť, ich vý-
voj riadi umelá inteligencia, pričom ide o prelomovú techno-
lógiu svojho druhu, vďaka ktorej môžu byť batérie komerčne 
dostupné nielen podstatne rýchlejšie oproti konkurencii, ale 
aj prispôsobené na mieru pre akékoľvek elektrické vozidlá. 
Hromadne sa začnú vyrábať na budúci rok.

Startitup.sk 09.10.2020
https://www.startitup.sk/vynalez-slovakov-zmeni-svet-predstavili-prvu-
inteligentnu-bateriu-do-elektromobilu-na-svete/

Európska komisia predstavila nový európsky výskumný 
priestor (ERA)
Európska komisia prijala očakávané oznámenie o novom 
európskom výskumnom priestore (European Research Area, 
ERA). Zostavila nový plán na podporu ekologickej a digitál-
nej transformácie a obnovy EÚ. Komisia stanovila strategické 
ciele a opatrenia, ktoré sa majú vykonávať v úzkej spolu-
práci s členskými štátmi s cieľom uprednostniť investície 
a reformy v oblasti výskumu a inovácií, zlepšiť prístup 
výskumných pracovníkov k excelentnosti v celej EÚ a umož-
niť, aby sa výsledky výskumu dostali na trh a do reálnej eko-
nomiky. Okrem toho sa na základe oznámenia ďalej podporí 
mobilita výskumných pracovníkov, ich zručnosti a možnosti 
kariérneho rastu v rámci EÚ, rodová rovnosť, ako aj lepší 
prístup k partnersky hodnoteným (peer review) vedeckým 
poznatkom fi nancovaným z verejných zdrojov.

Innonews.sk 09.10.2020
https://innonews.blog/2020/10/09/europska-komisia-predstavila-novy-
europsky-vyskumny-priestor-era/

https://innonews.blog/2020/09/28/europska-komisia-oficialne-otvorila-najvacsiu-tematicku-vyzvu-v-h2020-s-nazvom-eu-green-deal/#more-23660
https://www.startitup.sk/prelomovy-vynalez-od-apple-displej-ktory-sa-sam-vylieci/
https://ekonomika.sme.sk/c/22504590/narodna-ochrana-oznacenia-povodu-vyrobkov-sa-obmedzi.html
https://primar.sme.sk/c/22504570/slovenska-neurovedkyna-dominika-fricova-ziskala-ocenenie-za-vyskum-parkinsonovej-choroby.html
https://www.sector.sk/novinka/248297/sony-ma-v-indii-problem-pri-registracii-ochrannej-znamky-na-ps5-ich-niekto-predbehol.htm
https://komentare.hnonline.sk/komentare/2227775-vyskum-a-inovacia-ako-hnaci-motor-zelenej-a-digitalnej-transformacie-europy
https://www.startitup.sk/vynalez-slovakov-zmeni-svet-predstavili-prvu-inteligentnu-bateriu-do-elektromobilu-na-svete/
https://innonews.blog/2020/10/09/europska-komisia-predstavila-novy-europsky-vyskumny-priestor-era/
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Úspešné vynálezy, ktoré si užili 15 minút slávy a zmizli. 
Spomínate si na ne?
Keď fi rmy predstavia verejnosti novú „vychytávku“, ľudia ju 
často opisujú ako niečo, čo zmení svet. Samozrejme, len 
málo z nich to dotiahne tak ďaleko. Väčšina vynálezov, ktoré 
začnú s veľkou slávou, nakoniec zanikne. Nasledujúce vyná-
lezy boli spočiatku mimoriadne úspešné, ale sotva záujem 
verejnosti vyprchal, zapadli prachom.

Magazin.pluska.sk 9.10.2020
https://magazin.pluska.sk/techmag/uspesne-vynalezy-ktore-uzili-15-minut-slavy-
zmizli-spominate-ne

Chráňte si svoje logo, chráňte si svoje tovary a služby!
Dostali ste list od právnika inej značky (možno veľmi známej 
až svetoznámej), v ktorom vás vyzývajú, aby ste pristúpili 
k zmene názvu svojho loga? Určite ste zostali prekvapený 
a začal sa kolotoč otázok a problémov: čo teraz, ako ďalej, 
ustúpiť alebo bojovať, klienti ma dlhé roky poznajú pod týmto 
názvom, moje logo má svoju hodnotu, koľko času a energie 
mi zaberie tento proces, aký bude výsledok…

Bystricoviny.sk 14.10.2020
https://www.bystricoviny.sk/spravy/chrante-si-svoje-logo-chrante-si-svoje-
tovary-a-sluzby/

Ako pripomienkovať Moderné a úspešné Slovensko?
Ministerstvo fi nancií SR zverejnilo reformné menu – národ-
ný integrovaný reformný plán s názvom Moderné a úspešné 
Slovensko a spustilo verejnú diskusiu.
Pripomienky a podnety k nemu môžete posielať na špeciálne 
vytvorený e-mail: planobnovy@mfsr.sk. Dokument si môže-
te prečítať na: https://www.mfsr.sk/sk/fi nancie/institut-fi nancnej-politiky/-
strategicke-materialy/ine-strategicke-materialy/ .

Nová publikácia SARIO: Výskum, vývoj a inovácie v SR
Agentúra SARIO pripravila publikáciu s prehľadom toho naj-
lepšieho v oblasti výskumu, vedy a inovácií na Slovensku. 
Celú publikáciu v anglickom jazyku si môžete stiahnuť: 
https://sario.sk/sites/default/f i les/sario-research-and-development-
2020-10-05.pdf

ESET Science Award: Tohtoročný výnimočný vedec 
skúma neutrína
Výnimočným vedcom slovenskej vedy sa stal Fedor Šimko-
vic, ktorý skúma neutrína. Ocenenia ESET Science Award 
vybrala medzinárodná komisia na čele s nobelistom Kipom 
Thornom. Pozrite si mená ďalších ocenených. 

DennikN.sk 14.10.2020 
https://dennikn.sk/minuta/2088368/?ref=ampm

Úrad priemyselného vlas-
tníctva SR aj v tomto kalen-
dárnom roku vychádza čita-
teľom v ústrety a vydáva ča-
sopis Duševné vlastníctvo 
v tlačenej aj v elektronickej 
verzii.
Tlačené periodikum sa pred-
platiteľom distribuuje poš-
tou, cena jedného čísla je 
4,50 €, cena ročného pred-
platného je 18 € a poštovné. 
Odberateľom sa účtuje poš-
tovné podľa platného cenní-
ka Slovenskej pošty.

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

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

Pokyny pre autorov
Špecializovaný odborný recenzovaný časopis Duševné vlas-

tníctvo sa zameriava na problematiku teórie a praxe dušev-
ného 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 pre-
chádzajú jazykovou korektúrou.

Uzávierka na prijímanie štúdií do časopisu má tieto pravid-
lá: do 15. januára sa prijímajú príspevky, ktoré sa uverejnia 
v 1. čísle; do 15. marca sa prijímajú príspevky, ktoré sa uve-
rejnia 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 priebež-
ne, pričom sa uverejnia v najbližšom čísle.

Z obsahu časopisu Duševné vlastníctvo č. 3/2020
– Porovnanie nekomerčných patentových databáz
 (Vetrecin, M.)
 Patentové informácie sú významným zdrojom technických 

informácií. Okrem technického charakteru obsahujú právne 
informácie a majú ekonomickú hodnotu. Celosvetový ročný 
prírastok dokumentov presahuje milióny dokumentov, ktoré 
je potrebné nielen uchovávať, ale aj efektívne vyhľadávať na 
účely prieskumu a poznania stavu techniky. Na tento účel 
slúžia patentové databázy, či už komerčné, alebo voľne do-
stupné, ktoré majú rôzne funkcionality, resp. možnosti. Cie-
ľom článku je porovnať funkcionality a možnosti nekomerč-
ných databáz: Espacenet, Depatisnet a Patentscope.

– Pojem „plausible“ v rozhodovacej praxi Európskeho 
patentového súdu

 (Mihálová, V.)
 Anglický pojem „plausible“, ktorý je možné interpretovať ako 

opodstatnený, ale aj ako odôvodnený, pravdepodobný či 
pravdepodobne pravdivý a pod., sa nevyskytuje v Európskom 
patentovom dohovore (EPD), a teda nie je zahrnutý v znení 
zákonných podmienok pre posudzovanie patentovateľnos-
ti vynálezu. Pojem „opodstatnený“ sa objavuje v niekoľkých 
rozhodnutiach Technického senátu Európskeho patentového 
úradu (EPÚ), a to najmä v súvislosti s hodnotením splnenia 
podmienky vynálezcovskej činnosti podľa čl. 56 EPD. Spome-
nuté rozhodnutia tvoria prípadové právo, a teda formujú rozho-
dovaciu prax EPÚ. Podľa rozhodnutia T 1329/04 by defi nícia 
vynálezu, ktorý znamená prínos do stavu techniky, teda vy-
nálezu, ktorý nielen predkladá, ale aj rieši technický problém, 
mala byť aspoň opodstatnená na základe opisu v patentovej 
prihláške, ktorého obsah skutočne rieši problém, o ktorého 
riešenie sa usiluje. Pojem „opodstatnený“ sa vyskytuje nielen 
v rozhodnutiach EPÚ, v podobnom význame sa vyskytuje aj 
v rozhodnutiach Spojeného kráľovstva. Aplikácia pravidiel 
vyplývajúcich z existujúceho prípadového práva v súvislosti 
s opodstatnenosťou vynálezu pomáha pri rozhodovaní, a to
najmä v oblasti farmaceutických vynálezov. Rozhodnutie T 0578/06 
ilustruje použitie termínu „opodstatnený“ v rozhodovacej praxi 
EPÚ v súvislosti s posúdením vynálezcovskej činnosti.

Časopis Duševné vlastníctvo

https://magazin.pluska.sk/techmag/uspesne-vynalezy-ktore-uzili-15-minut-slavy-zmizli-spominate-ne
mailto:planobnovy@mfsr.sk
https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/ine-strategicke-materialy/
https://sario.sk/sites/default/files/sario-research-and-development-2020-10-05.pdf
https://dennikn.sk/minuta/2088368/?ref=ampm
http://www.upv.sk/?on-line-objednavka-casopisu-dusevne-vlastnictvo
https://www.bystricoviny.sk/spravy/chrante-si-svoje-logo-chrante-si-svoje-tovary-a-sluzby/
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KTO VIE, ODPOVIE
Súťažná otázka za č. 8: Koľko hodín mala životnosť žiarovka Heinricha Göbela?

Správna odpoveď je: Heinrich Göbel využitím zuhoľnateného bambusového vlákna prilepeného do prázdneho fl akónu od parfu-
mu vyrobil unikátnu žiarovku, ktorá mala životnosť približne 220 hodín.

Za správnu odpoveď posielame malý darček Ing. Tomášovi Beňovi z Banskej Bystrice.

Súťažná otázka za č. 9: Do koľkých dní ÚPV SR zverejní prihlášku ochrannej známky v systéme Fast Track 
pri splnení podmienok daných zákonom a vnútornými predpismi ÚPV?

Odpoveď pošlite na adresu e-zine@indprop.gov.sk spolu s vaším menom a adresou. 

V predmete správy uveďte „e-zine_otázka_9“. Vyžrebovanému autorovi správnej odpovede pošleme malý darček. 

Tešíme sa na vaše e-maily. 

– Niekoľko poznámok k zlej viere prihlasovateľa. II. časť
 (Klinka, T.)
 V nadväznosti na I. časť článku autor ponúka svoj výklad abso-

lútneho dôvodu uvedeného v § 5 ods. 1 písm. l) zákona 
op ochranných známkach, zamýšľa sa nad tým, kedy môže 
byť zlá viera prihlasovateľa „zjavná“ a kedy tzv. opakovaná 
prihláška môže predstavovať prihlášku podanú v zlej viere.

– Patentovateľnosť rastlín a zvierat získaných konven-
čnými spôsobmi podľa Európskeho patentového do-
hovoru

 (Marčoková, L.)
 Veľký sťažnostný senát Európskeho patentového úradu vo 

svojom stanovisku zo 14. mája 2020 dospel k záveru, že 
výluka z patentovateľnosti podľa článku 53(b) Európskeho 
patentového dohovoru vzťahujúca sa na v podstate biolo-
gické spôsoby získavania rastlín alebo zvierat má negatív-
ny vplyv na prípustnosť nárokov na produkty a nárokov na 
produkty defi nované spôsobom, zameraných na rastliny, 
rastlinný materiál alebo zvieratá, ak je nárokovaný produkt 
získaný výlučne prostredníctvom v podstate biologického 
spôsobu alebo ak nárokované znaky spôsobu defi nujú 
v podstate biologický spôsob. Článok stručne sumarizuje 
hlavné dôvody, ktoré viedli k vydaniu tohto stanoviska. 

– K posudzovaniu existencie pravdepodobnosti zámeny 
prihlasovaného označenia

 (Rybnikár, S.)
 Autor v príspevku prezentuje právne závery rozsudku 

Najvyššieho súdu SR z 26. februára 2020 sp. zn. 3 Spv 

1/2019, vec Soare sekt, a. s., v ktorom Najvyšší súd SR 
pri rozhodovaní o kasačnej sťažnosti proti rozsudku Kraj-
ského súdu v Banskej Bystrici z 19. septembra 2018 č. k. 
23 S 44/2018-203 zaujal stanovisko k posudzovaniu prav-
depodobnosti zámeny prihlasovaného označenia Úradom 
priemyselného vlastníctva SR v konaní o námietkach proti 
zápisu kombinovaného označenia „VITIS MOSCATO“ do 
registra ochranných známok.

– Aktuálne z autorského práva
 (Bednárik, R., Slovák, J.)

– Z galérie tvorcov: Pavol Mikuláš – Drevený bicykel Re 
pello model 16

 (Spišiaková, L.)
 O projekte dreveného bicykla Re pello model 16 sme sa 

rozprávali s jeho konštruktérom, víťazom Národnej ceny 
za dizajn v kategórii opraviteľný dizajn, Pavlom Mikulášom. 
Pavol verí, že dizajn zameraný na človeka môže spraviť 
našu planétu lepším miestom na život. 

– Spektrum dobrých nápadov a riešení
 Rubrika venovaná zaujímavým priemyselnoprávne chráne-

ným alebo na ochranu prihláseným riešeniam

– Zaujalo nás
 Dopad brexitu na práva priemyselného vlastníctva
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