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SPRÁVY Z ÚPV SR

Malé a stredné podniky, pozor!
Výzva je znovu otvorená!

Ešte ste nevyužili možnosť fi nančnej podpory pre MSP na 
ochranu a manažovanie práv duševného vlastníctva? Výzva 
je znovu otvorená! Môžete tak urobiť do 31. 3. 2021. Novin-
kou je, že žiadosť za vás môže podať aj váš právny zástupca. 
Viac informácií nájdete na našej webovej stránke.

Neváhajte a konajte! Ak máte nejasnosti alebo otázky, kon-
taktujte naše klientske centrum: 048/4300 131, 048/4300 111.

Aktuálne zo zbierky zákonov!

V sobotu 20. 2. 2021 bol v Zbierke zákonov Slovenskej 
republiky pod č. 83/2020 v čiastke 28 vyhlásený zákon, kto-
rým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach
pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov 
a o zmene a doplnení niektorých 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.
Znenie zákona nájdete na Slov-Lex.sk.

Úrad priemyselného vlastníctva SR spúšťa zrýchlené patentové konanie. Prihlasovateľ má možnosť získať patent 
v porovnaní s aktuálnymi štyrmi až piatimi rokmi už v lehote do dvoch rokov.

„Cieľom úradu je skrátiť dobu udelenia patentu zo súčasných štyroch až piatich rokov na dva roky. Ide o jedinečnú prí-
ležitosť získať ochranu v najkratšej možnej lehote. Uvedomujeme si, akou rýchlosťou napredujú inovácie. Vynález, ktorý 
je dnes unikátny a nový, je o pár mesiacov zastaraný, preto chceme ísť s dobou a máme ambície byť rýchlou a odbornou 
podporou pre vynálezcov a podnikateľov,“ uvádza predseda ÚPV SR Matúš Medvec.

Podmienky udelenia patentu v lehote 24 mesiacov od podania prihlášky:
• rešerš v prioritnej lehote
• podaná žiadosť o skoršie zverejnenie
• podaná žiadosť o vykonanie úplného prieskumu
• zaplatené poplatky
• patentovateľnosť vynálezu nie je sporná

Foto: www.slov-lex.sk
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https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/83/20210525
https://euipo.europa.eu
https://euipo.europa.eu
https://euipo.europa.eu
https://euipo.europa.eu
https://www.indprop.gov.sk/?aktuality&clanok=urad-priemyselneho-vlastnictva-sr-vyrazne-prispeje-k-ochrane-dusevneho-vlastnictva-malych-a-strednych-podnikov-akt-20-1-2021
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/83/20210525
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Liptovské droby sa stali chráneným zemepisným
označením!

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2021/247 vyda-
ným 11. 2. 2021 sa do registra chránených označení pôvodu 
a chránených zemepisných označení zapisuje názov Liptov-
ské droby ako chránené zemepisné označenie.

Nariadenie nadobudne účinok vo všetkých členských štá-
toch EÚ 10. marca 2021.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je náš
stabilný partner!

Potvrdilo to aj stretnutie predsedu ÚPV SR Matúša Med-
veca a generálneho tajomníka služobného úradu ÚPV SR 
Jaroslava Ivanča s rektorom UMB Vladimírom Hiadlovským. 
Výrazom novej etapy spolupráce je otvorenie otázky prípra-
vy absolventov univerzity na prácu vo sfére duševného vlas-
tníctva.

Webinár: Efektívne využívanie a vyhľadávanie
v medzinárodných databázach
Úrad priemyselného vlastníctva SR v spolupráci so Sveto-

vou organizáciou duševného vlastníctva zorganizoval online
webinár o voľne dostupných databázach patentov, známok, 
o rešeršných nástrojoch, digitálnych platformách WIPO a ich 
používaní na výskumné účely.

„Donedávna predstavovalo výzvu spojenie ľudí z rôznych 
kútov sveta v jednom čase. Dnešné stretnutie je dôkazom 
toho, že táto výzva je prekonaná a pozornosť vedy a výsku-
mu sa upriamuje na iné akútne problémy, ktoré s odstupom 
času, verím, budú vyzerať rovnako jednoducho ako zorga-
nizovanie tohto seminára,“ poznamenal predseda ÚPV SR 
Matúš Medvec v jeho úvode.
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Foto: archív ÚPV SR

Fo
to

: a
rc

hí
v 

Ú
PV

 S
R

Implementácia modelu CAF
v ÚPV SR pokračuje

Ako záver 20-mesačného projektu Zavádza-
nie a podpora manažérstva kvality v organi-

záciách verejnej správy bol v júli 2020 úradu udelený titul 
Efektívny užívateľ modelu CAF, ktorý platí dva roky. Cieľom 

implementácie modelu CAF v organizáciách verejnej správy 
je neustále sa zlepšovať vo všetkých oblastiach v systéme 
manažérstva kvality, preto sme v januári 2021 opätovne za-
čali s implementáciou modelu CAF. Veríme, že sa nám 
podarí zlepšiť fungovanie úradu pre verejnosť, pre externé 
a interné zainteresované strany a opätovne titul Efektívny 
užívateľ modelu CAF získame.

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2021/247


3

  E-zine ÚPV SR číslo 2

Fo
to

: h
ttp

s:
//e

ui
po

.e
ur

op
a.

eu

SPRÁVY ZO SVETA

EUIPO/EPO: Analýza práv duševného vlastníctva
podnikov v EÚ

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) 
a Európsky patentový úrad (EPO) už tradične prinášajú dáta 
v štúdii, ktoré hovoria jasnou rečou čísiel v prospech tých, 
ktorí vlastnia práva duševného vlastníctva. Aké sú hlavné 
zistenia?
• Podniky, ktoré vlastnia práva duševného vlastníctva, majú 

v priemere o 20 % vyššie príjmy na zamestnanca;
• podniky, ktoré vlastnia práva duševného vlastníctva, vyplá-

cajú v priemere o 19 % vyššie mzdy;
• malé a stredné podniky (ďalej len MSP), ktoré vlastnia prá-

va duševného vlastníctva, majú o 68 % vyššie príjmy na 
zamestnanca ako MSP, ktoré nevlastnia žiadne práva du-
ševného vlastníctva;

• pri veľkých spoločnostiach sú príjmy na zamestnanca o 18 %
vyššie v prípade vlastníkov duševného vlastníctva v po-
rovnaní s tými, ktorí ich nevlastnia.

... ešte stále váhate, či je naozaj to duševné vlastníctvo 
také dôležité?

Bloomberg: Top 60 najinovatívnejších krajín sveta 2021!

Bloomberg zverejnil rebríček najinovatívnejších krajín sveta v roku 2021. Na popredných miestach sú už tradične Južná Kórea, 
Singapur a Švajčiarsko. Z krajín EÚ sú v top 10 Nemecko, Švédsko, Dánsko, Fínsko, Holandsko a Rakúsko.

Slovensko sa v rebríčku umiestnilo na 44. mieste, v porovnaní s rokom 2020 pokleslo o tri miesta.

EUIPO: Služba alternatívneho riešenia sporov (ADR)

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo spúšťa 
webovú stránku zameranú na alternatívne riešenie sporov 
(ADR). Tu nájdete všetky informácie o službe a výhodách, 
ktoré prináša. ADR funguje pod záštitou odvolacích senátov 
EUIPO. Zistíte, ako iniciovať žiadosť o začatie konania a aké 
dokumenty je potrebné v rámci služby predložiť. Procesy vy-
konávané v rámci EUIPO nepredstavujú pre sporové strany 
žiadne ďalšie náklady, sú online a dostupné v 12 jazykoch.

Foto: https://eraportal.sk

Foto: https://euipo.europa.eu

https://euipo.europa.eu
https://euipo.europa.eu
https://euipo.europa.eu
https://euipo.europa.eu
https://eraportal.sk
https://euipo.europa.eu
https://euipo.europa.eu/ohimportal/sk/web/observatory/ip-contribution#ip-contribution_feb-2021
https://euipo.europa.eu/ohimportal/sk/web/observatory/ip-contribution#ip-contribution_feb-2021
https://eraportal.sk/aktuality/top-10-najinovativnejsich-ekonomik-sveta/?era=1
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/adr-service
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EUIPO: eComm ako komunikačný nástroj s EUIPO

Cieľom služby je poskytnúť používateľom najmodernejšie 
komunikačné nástroje. Od 1. marca 2021 sa eComm stáva 
spôsobom komunikácie s EUIPO vo veci ochranných zná-
mok EÚ a dizajnov Spoločenstva. 

Všetci prihlasovatelia, ktorí si ako komunikačný nástroj 
s úradom zvolili „fax alebo poštu“, budú odteraz dostávať 
elektronickú komunikáciu, ktorá je rýchlejšia ako pošta 
a bezpečnejšia ako fax. Novú službu nájdete v sekcii „ko-
munikácia“ v používateľskej zóne v karte „nové“.

Kliknite na tlačidlo „odpovedať“ a môžete rýchlo reagovať 
na ofi ciálne oznámenia EUIPO. Služba je k dispozícii takmer 
pre všetky typy elektronickej komunikácie s úradom. 

Všetky informácie o službe nájdete na euipo.europa.eu.

Čína: Analýza EUTM a RCD v rokoch 2010 – 2019

Správa China Focus bola pôvodne zameraná na skú-
manie exponenciálneho rastu záujmu čínskych prihlasova-
teľov o registráciu ochrannej známky EÚ (EUTM) či dizajnu 
Spoločenstva (RCD). Tento trend bol už jasne identifi kovaný 
v predchádzajúcich ročníkoch analýzy. 

Globálna pandémia však v súčasnosti ovplyvnila rebríčky 
prihlasovateľov a mnoho z top 10 krajín, pokiaľ ide o EUTM 
či RCD, bolo ňou značne zasiahnutých. 

Tohtoročná analýza sa preto zameriava práve na dopyt 
Číny na celkové objemy prihlášok EUTM a RCD od chvíle, 
kedy sa pandémia začala šíriť globálne v prvých mesiacoch 
roka 2020. Zo správy možno jasne vidieť:
• nárast čínskeho podielu na celkových prihláškach EUTM 

(z 9,5 % v roku 2019 na 16,2 % v roku 2020);
• nárast čínskeho podielu na prihláškach RCD (zo 14,3 % 

v roku 2019 na 19,1 % v roku 2020);
• viac ako 25 % celkových podaní triedy 10 (lekárske prístro-

je) pochádzalo v roku 2020 od čínskych prihlasovateľov.
Podrobné informácie o tom, ako sa čínsky dopyt po prá-

vach duševného vlastníctva v EÚ odzrkadľuje na celkovej 
dynamike prihlášok, nájdete v China: EUTM and RCD Focus 
– 2010 to 2019 Evolution & 2020 COVID-19 Impact Analysis. 

HIPO: Maďarský úrad duševného
vlastníctva oslavuje 125. výročie

Predseda EPO António Campinos predniesol 
slávnostnú reč pri príležitosti 125. výročia Ma-

ďarského úradu duševného vlastníctva (HIPO). Pripojili sa 
k nemu hostia z maďarského ministerstva pre inovácie a tech-

nológie, maďarského ministerstva fi nancií, Svetovej organi-
zácie duševného vlastníctva (WIPO) a Úradu Európskej únie 
pre duševné vlastníctvo (EUIPO).

Úrad pre duševné vlastníctvo bol v Maďarsku založený v ro-
ku 1896 a v roku 2003 vstúpilo Maďarsko do Európskeho 
patentového úradu.

WIPO: Medzinárodné registrácie patentov rástli
aj v roku 2020

Medzinárodné patentové prihlášky zaslané do WIPO v ro-
ku 2020 naďalej rástli, a to aj napriek pandémii, pričom naj-
väčší nárast bol zaznamenaný z Číny a ÚSA, uvádza na svo-
jej stránke Svetová organizácia duševného vlastníctva.

Medzinárodné patentové prihlášky podané prostredníc-
tvom Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT) vzrástli v roku 
2020 o 4 % a dosiahli 275 900 prihlášok, čo je vôbec naj-
vyšší zaznamenaný počet napriek odhadovanému poklesu 
globálneho HDP o 3,5 %.

Čína (68 720 prihlášok, medziročný nárast o 16,1 %) zo-
stala najväčším používateľom systému PCT, nasledovaná 
USA (59 230 prihlášok, +3 %), Japonskom (50 520 prihlá-
šok, –4,1 %), Južnou Kóreou (20 060 prihlášok, +5,2 %) 
a Nemeckom (18 643 prihlášok, –3,7 %). 

Preskúmajte najnovšie štatistiky WIPO o vývoji duševného 
vlastníctva vo svete.

Foto: https://euipo.europa.eu

Foto: www.wipo.int
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https://euipo.europa.eu
http://www.wipo.int
https://euipo.europa.eu
https://euipo.europa.eu
https://euipo.europa.eu
https://euipo.europa.eu
https://euipo.europa.eu/ohimportal/sk/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=8550193&journalRelatedId=manual/
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/China-EUTM-RCD_2010-2019_Evolution-2020_COVID-19_Impact_Analysis.pdf
https://www.wipo.int/edocs/infogdocs/en/ipfactsandfigures/
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Dátum Platforma Téma Hostiteľ Jazyk
16. 3. 2021 webinár Ochranné známky a úplný prieskum EUIPO ACADEMY AJ
16. 3. 2021 webinár Chemické vyhľadávanie v PATENTSCOPE WIPO AJ
17. 3. 2021 webinár Efektívne IP stratégie pomáhajú zvyšovať 

dosah a vplyv výskumu a inovácií
Executive Agency for 
SMEs

AJ

18. 3. 2021 webinár Maximalizácia vplyvu výsledkov projektu 
Horizont 2020

Executive Agency for 
SMEs

AJ

23. 3. 2021 webinár Potrebujete stratégiu ochrany IP? Služba 
prediagnostiky a SME Fond

EUIPO ACADEMY AJ

23. 3. 2021 webinár Úvod do Ženevského aktu Lisabonského 
systému

EUIPO ACADEMY AJ

23. 3. 2021 webinár Patentové rodiny a PATENTSCOPE WIPO AJ
24. 3.2021 webinár IP a ISO Štandardy Executive Agency for 

SMEs
AJ

24. 3. 2021 webinár Ako chrániť a propagovať svoju kultúru – ko-
lektívne a certifi kačné známky

WIPO AJ

26. 3. 2021 webinár Farmaceutické IP v čase pandémie COVID-19 Executive Agency for 
SMEs

AJ

30. 3. 2021 webinár Case Law: Rozhodnutia odvolacích senátov 
EUIPO, 2021 Q1

EUIPO ACADEMY AJ

31. 3. 2021 webinár Dôležitosť IP pre malé a stredné podniky Executive Agency for 
Small and Medium-sized 
Enterprises

AJ

VÝBER PLÁNOVANÝCH ONLINE PODUJATÍ – MAREC 2021

MONITORING
Výber článkov týkajúcich sa duševného vlastníctva a ÚPV SR uverejnených
v slovenských tlačených a elektronických médiách vo februári a marci 2021

Slovenské centrum dizajnu oslavuje 30 rokov
Slovenské centrum dizajnu oslavuje v tomto roku 30. výročie 
svojej existencie. „Oslavy budú prebiehať celoročne formou 
rôznych domácich aj zahraničných prezentačných a publi-
kačných aktivít realizovaných pod hlavičkou Roku slovenské-
ho dizajnu,“ TASR o tom za jubilujúcu príspevkovú organizá-
ciu Ministerstva kultúry SR informovala Zuzana Böhmerová.
Teraz.sk 03.02.2021
https://www.teraz.sk/kultura/slovenske-centrum-dizajnu-oslavuje-30-r/525139-
-clanok.html

Európska komisia podporí rozvoj batériového priemyslu
v 12 krajinách vrátane Slovenska
Európska komisia schválila dvanástim európskym krajinám 
vrátane Slovenska podporu formou individuálnej notifi ká-
cie štátnej pomoci pre spoločný projekt v oblasti batériové-
ho priemyslu. Ide o projekt spoločného európskeho záujmu 
v oblasti vývoja a výroby batériových systémov, ktorý sa 
týka celého ekosystému batérií od ťažby surovín, návrhu 

a výroby až po recykláciu a zneškodňovanie v obehovom 
hospodárstve. Je to európsky úspech pre slovenské inovácie 
v oblasti batériového priemyslu, uviedlo v piatok Ministerstvo 
hospodárstva SR.
Ekonomika.pravda.sk 29.01.2021
https://ekonomika.pravda.sk/energetika/clanok/576280-europska-komisia-pod-
pori-12-krajin-vratane-slovenska-v-projekte-v-oblasti-baterioveho-priemyslu/

Správa OECD: Výhľad v oblasti vedy, technológií
a inovácií (2021)
Správa OECD uvádza, že kríza spôsobená COVID-19 urých-
lila už prebiehajúce trendy. Ďalej otvorila prístup k údajom 
a publikáciám, zvýšila využitie digitálnych nástrojov, rozšírila 
medzinárodnú spoluprácu, podnietila rôzne verejno-súkrom-
né partnerstvá a podporila aktívne zapojenie nových aktérov.
Innonews.sk 03.02.2021
https://innonews.blog/2021/02/03/sprava-oecd-vyhlad-v-oblasti-vedy-techno-
logii-a-inovacii-2021/

WTR: Zoznam popredných odborníkov na
ochranné známky

Podľa najnovšieho vydania World Tra-
demark Review je teraz k online dispo-
zícii 1 000 popredných svetových odbor-
níkov na ochranné známky. Publikácia 

identifi kuje popredných odborníkov na ochranné známky 
a fi rmy z celého sveta a za posledné desaťročie sa pevne 
etablovala ako zdroj pre tých, ktorí hľadajú právne znalosti 
v oblasti ochranných známok. Aj Slovensko má svoje za-
stúpenie v rebríčku.

https://www.teraz.sk/kultura/slovenske-centrum-dizajnu-oslavuje-30-r/525139-clanok.html
https://ekonomika.pravda.sk/energetika/clanok/576280-europska-komisia-pod-pori-12-krajin-vratane-slovenska-v-projekte-v-oblasti-baterioveho-priemyslu/
https://ekonomika.pravda.sk/energetika/clanok/576280-europska-komisia-pod-pori-12-krajin-vratane-slovenska-v-projekte-v-oblasti-baterioveho-priemyslu/
https://ekonomika.pravda.sk/energetika/clanok/576280-europska-komisia-pod-pori-12-krajin-vratane-slovenska-v-projekte-v-oblasti-baterioveho-priemyslu/
https://innonews.blog/2021/02/03/sprava-oecd-vyhlad-v-oblasti-vedy-technologii-a-inovacii-2021/
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=day&time=1615849200
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=61012
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=day&time=1616454000
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=day&time=1616454000
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=61968
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=61848
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/webinar-effective-ip-and-outreach-strategies-help-increase-impact-research-and_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/webinar-maximising-impact-horizon-2020-project-results_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-importance-ip-smes_en
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=month
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/special-webinar-ip-and-health-pharmaceutical-ip-times-covid-19_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-ceipi-coop-ip-and-standards_en
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Úspešný Slovák stojí za revolučným počítačovým čipom. 
Rieši dva zásadné problémy
Hosťom podcastu je Radoslav Danilák, zakladateľ spoloč-
nosti Tachyum, expert na čipy a výpočtovú techniku. Má viac 
ako 100 patentov a na ďalších 100 čaká. Založil svoju tre-
tiu fi rmu Tachyum a vyvinul počítačový čip, ktorý predbehol 
dobu. Čip Prodigy je násobne rýchlejší ako súčasná konku-
rencia a navyše míňa menej energie.
Startitup.sk 09.02.2021
https://www.startitup.sk/videa/uspesny-slovak-stoji-za-revolucnym-pocitaco-
vym-cipom-riesi-2-zasadne-problemy/

Vynález telefónu zmenil svet, no vyvolal aj vášne
a potvrdil, že rýchlejší vyhráva...
Nové a prospešné zdokonalenia v telegrafi i. Tak znela hlavič-
ka patentovej prihlášky vynálezu telefónu, ktorú 14. februára 
1876 vyplnil Alexander Graham Bell. Nebol však jediný, kto 
s podobným nápadom v tento deň prišiel. Náhoda? O pár 
hodín neskôr, s poradovým číslom tridsaťdeväť, na rovna-
kom mieste a možno aj na rovnakom stole, predložil právny 
zástupca chicagskeho technika a vynálezcu Elisha Graya 
tzv. patentovú výhradu s názvom „Telegrafi cky vysielajúce 
hlasové zvuky“. Išlo o predbežnú prihlášku na patent, ktorá 
by vynálezcovi poskytla ďalších 90 dní na podanie bežnej 
patentovej prihlášky a zabránila tak, aby ktokoľvek iný za ten 
čas prihlásil rovnaký alebo podobný vynález. Prišiel však ne-
skoro...
History.hnonline.sk 15.02.2021
https://history.hnonline.sk/starsie-dejiny/2299686-vynalez-telefonu-zmenil-
-svet-no-vyvolal-aj-vasne-a-potvrdil-ze-rychlejsi-vyhrava

Európske dni výskumu a inovácií 2021
V dňoch 23. až 24. júna 2021 sa uskutočnia Európske dni 
výskumu a inovácií (European Research and Innovation 
Days). Generálne riaditeľstvo Komisie pre výskum a inovácie 
termín tretieho ročníka oznámilo 15. februára 2021. Tohto-
ročné podujatie bude predstavovať ofi ciálny začiatok Horizon 
Europe, nového programu EÚ pre výskum a inovácie (2021 – 
2027). Program podujatia sa bude ďalej zameriavať na nové 
iniciatívy na posilnenie Európskeho výskumného priestoru 
(ERA) a zdôrazní význam kolektívneho výskumu a inovácií 
pri zotavení sa z pandémie koronavírusu pre zelenšiu a digi-
tálnu budúcnosť.
Eraportal.sk 15.02.2021
https://eraportal.sk/aktuality/europske-dni-vyskumu-a-inovacii-2021/?era=1

Slovenský vývoj najrýchlejšieho superpočítača na svete
Európska komisia začala aktívne podporovať vývoj a budo-
vanie vlastných technológií a nových datacentier. Európska 
únia spotrebováva 30 % svetových superpočítačových zdro-
jov, no na svojom území ich má iba päť percent. V tejto situ-
ácii vidí príležitosť pre seba aj Slovensko združenie Inovácie 
pre digitálnu infraštruktúru (I4DI), ktoré založili spoločnosti 
Tachyum, PosAm, Towercom a IPM Group. Konzorcium I4DI 
vyvíja datacentrá, ktoré môžu slúžiť ako predloha pre budúce 
vládne aj komerčné klaudové aktivity. Nový čip Prodigy, ktorý 
vyvíja Tachyum, má totiž zabezpečiť duálne využitie datacen-
tier na vládne záťaže pre umelú inteligenciu aj komerčné vy-
užitie dátového úložiska počas 24-hodinového cyklu. Zvýšia 
tým hardvérovú využiteľnosť datacentier zo 40 na 90 %.
Eraportal.sk 12.02.2021
https://eraportal.sk/aktuality/slovensky-vyvoj-najrychlejsieho-super-
pocitaca-na-svete/?era=1

Slovensko vybuduje dve vodíkové čerpacie stanice.
Už tento rok
Už vlani minister hospodárstva Richard Sulík avizoval skorú 
výstavbu čerpacích staníc na vodík. Tento rok sa majú stať

realitou prvé dve. Financované budú z eurofondov. Na Slo-
vensku zatiaľ žiadna automobilka neponúkala auto s pali-
vovými článkami. A je to pochopiteľné. Na našom území je 
vodíková technológia nepoužiteľná. Jednoducho, vodíkové 
auto zatiaľ nemá kde natankovať. Najbližšia čerpacia stanica 
s týmto ekologickým palivom, ktoré sa v palivových článkoch 
mení na elektrinu, je vo Viedni. Zaostávame tak za sused-
nými krajinami, napríklad aj za Českou republikou, ktorá má 
vodíkovú čerpaciu stanicu v Neratoviciach už od roku 2009 
a stavia ďalšie tri.
Auto.pravda.sk 17.02.2021
https://auto.pravda.sk/doprava/clanok/578280-slovensko-postavi-tento-rok-
-dve-vodikove-cerpacie-stanice/

Trojica kamarátov vytvorila unikátny pivný krígeľ: hneď
si získa srdcia Slovákov, takýto nápad tu ešte nebol!
Väčšina z nás sa však zameriava hlavne na samotné pivo, 
ktoré pijú, a nie na to, z čoho ho pijú. Trojica kamarátov sa 
to však rozhodla zmeniť. Spoločne vytvorili unikátny pivný 
krígeľ, ktorý poteší každého hrdého Slováka. Dostal názov 
Krigláň, a ty si vďaka nemu môžeš spolu s pivom vychut-
nať pohľad na jeden z najznámejších symbolov našej kraji-
ny – Kriváň. Pohár je naozaj unikátom, a to nielen preto, že 
je vyrábaný ručne. Jeho originalitu uznal aj Úrad Európskej 
únie pre duševné vlastníctvo. Získali sme dizajnovú ochranu, 
takže v celej EÚ nič takéto nenájdete.
Hashtag.zoznam.sk 22.02.2021
https://hashtag.zoznam.sk/krigel-kriglan-musis-mat/

Inovácie, na ktorých záleží: motorola oslavuje
vynálezcov, ktorí poháňajú odvetvie vpred
Tento rok spoločnosť Motorola oslavovala Národný deň vy-
nálezcov, ktorý sa konal 11. februára v domovskom meste 
spoločnosti v Chicagu a vyzdvihla niektoré z jedinečných 
technológií a ľudí stojacich za nimi, ktorých Motorola hrdo 
nazýva svojimi.
Touchit.sk 22.02.2021
https://touchit.sk/inovacie-na-ktorych-zalezi-motorola-oslavuje-vynalezcov-
-ktori-pohanaju-toto-odvetvie-vpred/332913

Šikovný vynálezca alebo adept na Darwinovu cenu?
Muž vynašiel bicykel s ozubenými kolesami na ľad
Bicykel, ktorý umožňuje jazdiť cez zamrznuté jazero bez 
toho, aby sa pošmykol, je vskutku zaujímavý vynález isté-
ho vynaliezavého inžiniera. Muž, ktorý podľa portálu Unilad 
stojí za populárnym kanálom na Youtube pod názvom The 
Q, nahradil pôvodné kolesá bicykla zúbkovanými oceľovými 
kruhmi či kotúčmi, čo mu umožnilo jazdiť po ľade bez toho, 
aby sa šmýkal.
Noizz.aktuality.sk 20.02.2021
https://noizz.aktuality.sk/zaujimavosti/muz-vytvoril-bicykel-na-ad-s-ozubeny-
mi-kotucmi/yghp18y

Rada vlády pre kultúru sa zmení
Rade vlády SR pre kultúru by sa mohol navýšiť počet členov 
a zároveň zmeniť názov. Vyplýva to z predloženého mate-
riálu Ministerstva kultúry SR (MK SR), ktorý je do 4. marca 
v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Navýšiť by sa 
mal aj počet členov z pôvodného počtu 25 na 27. Do rady sa 
totiž začleňuje novovzniknuté Ministerstvo investícií, regio-
nálneho rozvoja a informatizácie SR a Ministerstvo spravod-
livosti SR vo funkcii gestora témy ochrany slobody prejavu 
a ďalších ľudských práv a slobôd. MK SR doplnilo, že rada 
sa rozšíri aj o Úrad priemyselného vlastníctva SR, s ktorým 
dlhodobo spolupracujú v otázkach duševného vlastníctva.
Kultura.pravda.sk 28.02.2021
https://kultura.pravda.sk/na-citanie/clanok/579547-rada-vlady-pre-kulturu-sa-
-zmeni/

https://www.startitup.sk/videa/uspesny-slovak-stoji-za-revolucnym-pocitacovym-cipom-riesi-2-zasadne-problemy/
https://history.hnonline.sk/starsie-dejiny/2299686-vynalez-telefonu-zmenil--svet-no-vyvolal-aj-vasne-a-potvrdil-ze-rychlejsi-vyhrava
https://history.hnonline.sk/starsie-dejiny/2299686-vynalez-telefonu-zmenil--svet-no-vyvolal-aj-vasne-a-potvrdil-ze-rychlejsi-vyhrava
https://eraportal.sk/aktuality/europske-dni-vyskumu-a-inovacii-2021/?era=1
https://eraportal.sk/aktuality/slovensky-vyvoj-najrychlejsieho-superpocitaca-na-svete/?era=1
https://auto.pravda.sk/doprava/clanok/578280-slovensko-postavi-tento-rok--dve-vodikove-cerpacie-stanice/
https://auto.pravda.sk/doprava/clanok/578280-slovensko-postavi-tento-rok--dve-vodikove-cerpacie-stanice/
https://hashtag.zoznam.sk/krigel-kriglan-musis-mat/
https://touchit.sk/inovacie-na-ktorych-zalezi-motorola-oslavuje-vynalezcov--ktori-pohanaju-toto-odvetvie-vpred/332913
https://touchit.sk/inovacie-na-ktorych-zalezi-motorola-oslavuje-vynalezcov--ktori-pohanaju-toto-odvetvie-vpred/332913
https://noizz.aktuality.sk/zaujimavosti/muz-vytvoril-bicykel-na-ad-s-ozubeny-mi-kotucmi/yghp18y
https://noizz.aktuality.sk/zaujimavosti/muz-vytvoril-bicykel-na-ad-s-ozubeny-mi-kotucmi/yghp18y
https://noizz.aktuality.sk/zaujimavosti/muz-vytvoril-bicykel-na-ad-s-ozubeny-mi-kotucmi/yghp18y
https://kultura.pravda.sk/na-citanie/clanok/579547-rada-vlady-pre-kulturu-sa--zmeni/
https://kultura.pravda.sk/na-citanie/clanok/579547-rada-vlady-pre-kulturu-sa--zmeni/
https://www.kriglan.sk/?utm_campaign=Kriglan&utm_medium=web&utm_source=Hashtag
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Úrad priemyselného vlastníctva SR aj v ďalšom 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 €, roč-
né predplatné 18 € plus poštovné. Odberateľom sa účtuje poštovné podľa platného cenníka 
Slovenskej pošty.

Elektronické periodikum od roku 2021 poskytuje úrad voľne na stiahnutie z webového 
sídla. V prípade záujmu o notifi káciu uverejnenia časopisu v elektronickej podobe vyplňte 
objednávku elektronického periodika.

Archív časopisu (2008 – 2020) úrad sprístupňuje v elektronickej aj v tlačenej podobe 
prostredníctvom objednávkového formulára a archívne čísla spoplatňuje.

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 duševné-

ho vlastníctva a vychádza štyrikrát do roka.

Zaslané príspevky v rubrike Štúdie anonymne posudzujú dvaja nezávislí recenzenti a konečné rozhodnutie o publikácii všet-
kých 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 uve-
rejnia 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.

ČASOPIS DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Z obsahu časopisu Duševné vlastníctvo č. 1/2021
(vychádza 31. 3. 2021)

– Změny v právu označení zeměpisného původu v důs-
ledku vstupu Ženevského aktu v platnost, Nařízení 
(EU) 2019/1753 a Brexitu

 (Mgr. Michal Černý, PhD.)
 Příspěvek se zabývá změnami v právu označení původu 

a zeměpisných označení v souvislosti s přistoupením 
Evropské unie k Ženevskému aktu Lisabonské dohody 
o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Pře-
devším analyzuje právní postupy poskytnutí účinků mezi-
národního zápisu označení výrobku pocházejícího z třetí 
země v Evropské unii. Také řeší podmínky samostatného 
přistoupení členského státu Evropské unie k Ženevskému 
aktu. Okrajově se zabývá také režimy ochrany označení 
původu a zeměpisných označení po Brexitu a ukončení ná-
sledného přechodného období.

– Načrtnutie aktuálnych vývojových línií v judikatúre 
ohľadom riadneho používania ochrannej známky, roz-
lišovacej spôsobilosti získanej používaním a ohľadom 
intenzity dobrého mena

 (Mgr. Andrej Stec)
 Článok sa zaoberá viacerými aktuálnymi vývojovými línia-

mi v judikatúre Súdneho dvora EÚ a Všeobecného súdu 
EÚ ohľadom ochranných známok. Po krátkom úvode tý-
kajúcom sa štrukturálnych otázok fungovania predmetných 
súdov EÚ v tejto oblasti sa článok venuje problémom riad-
neho používania ochrannej známky. Na jednej strane ana-
lyzuje otázku, čo je funkciou kolektívnej ochrannej známky, 
defi nujúcou možnosť preukázať riadne používanie, na prí-
klade týkajúcom sa ochrannej známky ohľadom recyklácie 
obalov. Na strane druhej podčiarkuje problémy, akým je, 
v tomto kontexte, napríklad možnosť delenia relevantného to-
varového trhu na samostatné časti pri luxusných výrobkoch, 
a zaoberá sa tiež významom predaja použitého tovaru, príslu-

Z čoho žije slovenská veda?
SOVVA sa komplexnejšie pozrela, z čoho a ako žije veda 
na Slovensku. Vyšla z toho 100-stranová analýza aktu-
álneho stavu, v akom sa nachádzame a ako na tom sme 
v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ. Dozviete sa naprí-
klad, že do výskumu a vývoja investujeme dlhodobo má-
lo, v počte výskumníkov sme stále pod priemerom EÚ, 
v prístupe k rizikovému kapitálu je Slovensko na chvoste EÚ, 
o patenty žiadame málo, ale úspešne, a v predaji nových ino-
vácií je Slovensko európskym lídrom.
Innonews.sk 26.02.2021
https://innonews.blog/2021/02/26/z-coho-zije-slovenska-veda/

Toyota za posledných 10 rokov prihlásila najviac
patentov na svete
Značky každý rok podávajú tisíce patentových prihlášok na 
novovyvinuté technológie. Kvôli rýchlej transformácii auto-
mobilového priemyslu výrobcovia vozidiel akoby viedli ne-
ustále technologické preteky. Spoločnosť Bristol Street Mo-
tors analyzovala údaje o patentoch z Google Patents, aby 
zistila, ktoré značky najintenzívnejšie ovplyvňujú inovácie 
v automobilovom priemysle. Toyota v počte patentov o nie-
koľko dĺžok prekonala ostatné značky.
Touchit.sk 22.02.2021
https://touchit.sk/toyota-za-poslednych-10-rokov-prihlasila-najviac-patentov-
-na-svete/332882

http://www.upv.sk/?on-line-objednavka-casopisu-dusevne-vlastnictvo
https://innonews.blog/2021/02/26/z-coho-zije-slovenska-veda/
https://touchit.sk/toyota-za-poslednych-10-rokov-prihlasila-najviac-patentov--na-svete/332882
https://touchit.sk/toyota-za-poslednych-10-rokov-prihlasila-najviac-patentov--na-svete/332882
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šenstva a náhradných dielov ako skutočností umožňujúcich 
preukázanie riadneho používania. Následne sa článok venuje 
rozlišovacej spôsobilosti získanej používaním, najmä otázke, 
akým spôsobom možno preukázať relevantné skutočnosti na 
celom území Európskej únie, berúc do úvahy, okrem iného, 
moderné prostriedky komunikácie a predaj cez internet. Na 
záver ešte článok dáva do pozornosti inú aktuálnu tendenciu 
v judikatúre, a to potrebu precízne určiť stupeň intenzity dob-
rého mena (renomé) ochranných známok v prípadoch, keď 
rozhodnutie ohľadom námietky proti zápisu konkurenčnej 
ochrannej známky takýto prístup vyžaduje.

– Patentovanie a pohľad na prácu patentového experta
Úradu priemyselného vlastníctva SR
(Ing. Viera Mihálová)
Článok obsahuje základné údaje o patente, jeho význame
pre majiteľa patentu a o podmienkach patentovateľnosti vy-
nálezu. Zároveň poskytuje stručný náhľad do jednotlivých
etáp konania o prihláške z hľadiska práce patentového ex-
perta Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republi-
ky. Pozornosť je venovaná najmä priebehu najdôležitejšie-
ho kroku konania, úplnému prieskumu, výsledok ktorého
rozhoduje o tom, či na vynález bude udelený patent, ale-
bo bude patentová prihláška zamietnutá. Úplný prieskum
zahŕňa vykonanie rešerše v medzinárodných patentových
databázach, v úradných registroch, v nepatentovej literatú-
re, ako aj v akýchkoľvek dostupných zdrojoch prístupných
verejnosti, pri ktorých je možné zistiť dátum sprístupne-
nia obsiahnutých informácií verejnosti. Následný vecný
prieskum obsahuje vlastné hodnotenie patentovateľnosti
vynálezu na základe výsledkov rešerše.

– Několik poznámek ke směrnicím EU z oblasti autorského
práva obecně se zvláštním přihlédnutím ke Směrnici EU
2019/790 o autorském právu a právech s ním souvisejí-
cích na jednotném digitálním trhu
(prof. JUDr. Jiří Srstka)
Článek se v první části věnuje obecným nedostatkům
směrnic Evropské unie vůbec a to z pohledu autora. Jeho

tvrzení se týkají především směrnic z oblasti práva autor-
ského. Autor se věnuje problematice gnoseologické, kazu-
istické i zásadě proporcionality a to především z pohledu 
akademického. Článek nahlíží i na princip technologické 
neutrality, který právě Směrnice EU 2019/790 o autorském 
právu a právech s ním souvisejících na jednotném digi-
tálním trhu, tedy poslední směrnice z oblasti autorského 
práva, do určité míry porušuje. Autor obsáhle popisuje ne-
srozumitelnost a útržkovitost směrnice z oblasti autorského 
práva, jež vyvolává při aplikaci někdy až úsměvné para-
doxy. sVe své druhé části se článek koncentruje na čl. 15 
a 16 Směrnice EU 2019/790 o autorském právu a právech 
s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu týkajících 
se nově zaváděného originárního práva vydavatelům k uži-
tí jejich periodických tiskových publikací v digitální podobě 
jinými osobami. Text obsahuje „animaci“ působení těchto 
článků v praxi. Autor detailně rozebírá realitu, na kterou 
uvedené články dopadají a předpovídá této části citované 
směrnice po její aplikaci obsolentní impakt.

– Znalecké dokazovanie na účely posúdenia vynálezcov-
skej činnosti Úradom priemyselného vlastníctva SR
(Mgr. Samuel Rybnikár, PhD.)
Autor v príspevku prezentuje právne závery rozsudku Naj-
vyššieho súdu SR z 18. júna 2020 sp. zn. 3 Spv 2/2019,
v ktorom sa Najvyšší súd SR pri rozhodovaní o kasačnej
sťažnosti proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystri-
ci z 26. septembra 2018 č. k. 23 S 34/2013-453 vyjadril
k otázke správneho súdneho prieskumu posúdenia vy-
nálezcovskej činnosti Úradom priemyselného vlastníctva
SR podľa ustanovenia § 8 ods. 1 zákona č. 435/2001 Z.
z. patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zá-
kon) v konaní o zrušení patentu podľa ustanovenia § 46 
ods. 1 písm. a) tohto zákona, predovšetkým k problemati-
ke znaleckého dokazovania, ako jedného z kľúčových in-
štitútov, dôležitých pre náležité preskúmanie zákonnosti 
posúdenia vynálezcovskej činnosti Úradom priemyselného 
vlastníctva SR v rámci povolenej správnej úvahy.

KTO VIE, ODPOVIE
Pýtali sme sa v poslednom čísle: Koľko rokov uplynulo od vydania patentu na kockový cukor?

Správna odpoveď je: Prvá kocka cukru uzrela svetlo sveta na Morave pred 178 rokmi.

Za správnu odpoveď posielame malý darček pánovi Oravcovi zo Žiliny.

Súťažná otázka za č. 2: Napíšte aspoň dve podmienky udelenia patentu v lehote 24 mesiacov od podania prihlášky.

Odpoveď pošlite na adresu e-zine@indprop.gov.sk spolu s vaším menom a adresou.
V predmete správy uveďte „e-zine_otázka_2“. Vyžrebovanému autorovi správnej
odpovede pošleme malý darček. Tešíme sa na vaše e-maily!
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