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Aj osladenie čaju mohlo viesť kedysi k úrazu, problém vyriešil švajčiarsky vynálezca
Prvá kocka cukru uzrela svetlo sveta pred 178 rokmi na Morave, kde vtedy pôsobil jej vynálezca Švajčiar Jacob Christoph Rad. Osladiť si čaj alebo kávu nebolo pred dvesto rokmi zďaleka také jednoduché ako dnes. Gazdinky museli najprv
nasekať až 1,5 metra vysoké cukrové homole na menšie časti, pričom zaobchádzanie so sekáčikom na cukor nebolo jednoduché. Za objav kocky cukru vďačí svet podľa legendy Juliane Radovej, manželke riaditeľa raﬁnérie cukru v Dačiciach na
Morave, ktorá sa pri sekaní cukru zranila. Od vydania patentu na kockový cukor, ktorý dostal Jacob Christoph Rad od cisára,
uplynulo už 178 rokov. Cukor zlisovaný do najrôznejších tvarov sa za ten čas stal aj predmetom záujmu mnohých zberateľov.
Za svoj vynález dostal cisárske privilégium,
čo bol akýsi predchodca patentu. Pod privilégiom
udeleným Švajčiarovi Radovi 23. januára 1843 bol
podpísaný rakúsky cisár Ferdinand I. známy aj pod
prezývkou Dobrotivý.
Jacob Christoph Rad sa stal riaditeľom dačickej
raﬁnérie v roku 1840 a hneď po nástupe do funkcie
sa pustil do modernizácie fabriky. Bol nesmierne
technicky zdatný, a tak keď ho manželka po úraze, ktorý utrpela pri sekaní cukru, požiadala, aby
vymyslel menšie a praktickejšie formovanie, začal
rozmýšľať, ako by sa to dalo urobiť.
V novembri 1841 napokon problém vyriešil vynálezom lisu na výrobu kockového cukru. Nová technológia, ktorú Rad vyvinul, spočívala v naplnení mosadznej formy so štyrmi stovkami štvorcových priehradiek cukrovou múčkou, jej následnom
lisovaní a dvanásťhodinovom sušení.
Čítajte viac na history.hnonline.sk

Foto: oeaw.ac.at
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Pozor na podvodníkov – falošné platby za testy
a vakcíny proti covid-19!
Úrad priemyselného vlastníctva SR opätovne upozorňuje, že trestná činnosť súvisiaca s farmaceutickými
výrobkami a vakcínami neprestáva ani počas pandémie
COVID-19. Pripomíname, že vakcíny proti COVID-19 sa distribuujú výhradne prostredníctvom oﬁciálnych mechanizmov kontrolovaných štátom a ich dostupnosť zabezpečujú
zdravotnícke zariadenia.
Správou reagujeme na poslednú prax v Spojenom kráľovstve, kde rôzne webové sídla ponúkajú vakcíny za úhradu
online prevodom alebo za prístup k bankovým účtom. Ide
však len o spôsob, ako získať peniaze, osobné údaje a prístupy k bankovým účtom obyvateľov.

V prípade akýchkoľvek pochybností je dôležité nepodľahnúť tlaku manipulácie takýchto podvodníkov, overiť si informácie a kontaktovať príslušné štátne orgány.

Najnovšia verzia Medzinárodného patentového
triedenia v slovenskom jazyku!

Slovenský preklad sa tak tretíkrát po sebe stal celosvetovo
prvým národným prekladom najnovšej verzie Medzinárodného patentového triedenia sprístupneným odbornej a širokej
verejnosti. Viac informácií o Medzinárodnom patentovom triedení a ostatných systémoch triedenia predmetov priemyselného
vlastníctva nájdete na našom webe.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky pripravil
a 16. decembra 2020 sprístupnil na webovom sídle slovenský
preklad najnovšej verzie Medzinárodného patentového triedenia (verzie 2021.01), ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2021.

Dopad brexitu na práva priemyselného vlastníctva

„Dôležité je si uvedomiť, že osoby, ktoré majú záujem získať ochranu v Spojenom kráľovstve, si už musia svoje práva
prihlasovať prostredníctvom Úradu Spojeného kráľovstva
pre duševné vlastníctvo alebo prostredníctvom medzinárodného zápisu v Svetovej organizácii pre duševné vlastníctvo
(WIPO),“ uvádza predseda Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky Matúš Medvec.

(aktualizované 22. 1. 2021)
Spojené kráľovstvo vystúpilo 1. februára 2020 z Európskej
únie, a tak sa stalo „treťou krajinou“. Vyjednávacím tímom
EÚ a UK sa po náročných rokovaniach 24. decembra 2020
podarilo dosiahnuť dohodu o usporiadaní budúcich vzťahov.
Všetky úkony potrebné na ukončenie riadneho ratiﬁkačného
procesu, rešpektujúc postavenie a kompetencie inštitúcií EÚ,
prebehnú najneskôr do 28. februára 2021, dokedy je možné
dohodu predbežne uplatňovať.

Celú tlačovú správu nájdete na našom webe.

Úrad priemyselného vlastníctva SR výrazne
prispieva k ochrane duševného vlastníctva malých
a stredných podnikov!

na účely pomoci pri získavaní a využívaní práv duševného
vlastníctva.
V tejto súvislosti zverejňujeme v „usmernení pre žiadateľov“
ďalšie praktické informácie pre tých, ktorí majú záujem o registráciu ochrannej známky alebo dizajnu, resp. o efektívnejšie
manažovanie svojho duševného vlastníctva.

Úrad sa pridal k iniciatíve Európskej komisie a Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo na ﬁnančnú podporu malých a stredných podnikov.
Fond je k dispozícii vo forme poukazov na duševné vlastníctvo pre malé a stredné podniky so sídlom v Európskej únii

Pozrite si celú výzvu.
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Predsedníctvo Vyšehradského patentového
inštitútu prevzal od 1. 1. 2021 Úrad priemyselného
vlastníctva SR

Hlavnou úlohou predsedníctva je vedenie rokovaní Správnej rady VPI ako hlavného riadiaceho orgánu.
Najdôležitejším poslaním VPI je ponúknuť používateľom patentového systému výhodnú a efektívnu možnosť získať patentovú ochranu v zahraničí a uľahčiť im prístup k PCT systémom,
t. j. k prihláseniu vynálezu do zahraničia prostredníctvom medzinárodnej prihlášky PCT.

Predsedníctvo Vyšehradského patentového inštitútu (ďalej len VPI) prevzala
od 1. 1. 2021 Slovenská republika reprezentovaná ÚPV SR pod vedením predsedu Matúša Medveca.

Ako si chrániť duševné vlastníctvo?
Prvý ročník konferencie Legalsummmit so zaujímavou odbornou diskusiou, ktorej sa zúčastnil
aj predseda úradu Matúš Medvec, sa uskutočnil
14. decembra 2020! Ak ste nemali možnosť sledovať konferenciu naživo, pozrite si alebo si vypočujte záznam na veľmi aktuálnu tému: práva
duševného vlastníctva a ich ochrana.

Foto: legalsummit.sk

SPRÁVY ZO SVETA
WIPO: Webinár k alternatívnemu riešeniu sporov

Diskusia sa zameria na právne otázky v sektore IKT vrátane oblasti videohier so zacielením na stratégie riešenia sporov formou mediácie či arbitráže.

Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) organizuje 23. februára 2021 regionálny
webinár zameraný na šírenie povedomia v oblasti alternatívneho
riešenia sporov (ADR) v oblasti
informačných a komunikačných
technológií (IKT).

Podujatie je určené právnikom, advokátom, patentovým
zástupcom, mediátorom, arbitrom a všetkým, ktorí majú záujem nahliadnuť do problematiky medzinárodného procesu
mediácie a arbitráže v kontexte IKT.
Registrácia je otvorená.

Rada EÚ: Portugalsko prevzalo predsedníctvo
Rady EÚ
Rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ po šesťmesačnom
nemeckom vedení preberá Portugalsko, ktorého priority sa
riadia mottom – čas na výsledky: spravodlivú, zelenú a digitálnu obnovu.
Tieto idey možno pozorovať aj v oblasti práv duševného
vlastníctva, kde Portugalsko zvýrazňuje dôležitosť a podporu inovatívnych riešení s dôrazom na zelené technológie, umelú inteligenciu, rozvoj a ekonomický rast moderných vied.
Konkrétne ciele Portugalska v oblasti patentov, dodatkových ochranných osvedčení, dizajnov, zemepisných označení či podpory malých a stredných podnikov sme zosumarizovali na našom webe.
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EUIPO: EasyFiling – nový formulár elektronickej
prihlášky ochrannej známky EÚ

nológie na zjednodušenie elektronického podania. Noví
prihlasovatelia, ktorí majú iba malé alebo žiadne vedomosti
o postupe prihlasovania ochranných známok EÚ, môžu využiť aplikáciu, ktorá by mala zabrániť chybám a oneskoreniam
pri zápise ochranných známok. Interaktívny virtuálny asistent
okrem iného uľahčí výber vopred schválených podmienok
tovarov a služieb a pomôže neskúseným prihlasovateľom
porozumieť rizikám konﬂiktu s podobnými registrovanými
ochrannými známkami.

EUIPO spustil v pondelok 18. januára nový formulár elektronického podania určený priamym podávateľom z Európskeho hospodárskeho priestoru.
EasyFiling je nová aplikácia vhodná do mobilných zariadení, ktorá kombinuje umelú inteligenciu a najnovšie tech-

EK: Verejná konzultácia k systému zemepisných
označení EÚ
Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu, v ktorej vyzýva občanov a organizácie, ako aj národné a regionálne
verejné orgány, aby prispeli k posúdeniu toho, ako posilniť
systém zemepisných označení.
Cieľom konzultácie je identiﬁkovať názory na hlavné výzvy,
na ich príčiny, súbor politických možností zameraných na ich
riešenie či dopady z nich vyplývajúce.

EK: IP Booster otvára svoje služby pre centrá
transferu technológií

Odborníci z IP Booster preskúmajú váš prípad a pripravia
pre vás najlepšiu stratégiu duševného vlastníctva. Tím má
k dispozícii balík rôznych služieb: počiatočný audit duševného vlastníctva, patentové rešerše, ohodnotenia nehmotných vkladov či vyjednávania v prenose transferu technológií.

Ak ste centrum transferu
technológií ﬁnancované
z verejných zdrojov, táto
služba podporovaná EÚ by
vám mohla pomôcť pri orientácii v otázkach práv duševného vlastníctva.

Termín podania žiadosti je 15. február 2021. Ďalšie informácie k službe nájdete na webovej stránke IP Booster.

EUIPO/EUROPOL: „Watch list“ porušovateľov
duševného vlastníctva

účasti na obchode porušujúcom duševné vlastníctvo, ale tiež
je jej úlohou zvýšiť povedomie občanov EÚ o rizikách nákupu
falšovaného tovaru.

Zoznam sleduje weby, platformy elektronického obchodu,
online lekárne a trhy mimo EÚ, ktoré sa údajne podieľajú na
falšovaní a pirátstve.

Zoznam bol vytvorený v spolupráci s Úradom Európskej
únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a Europolom. Prostredníctvom verejnej konzultácie nahlásilo viac ako 70 majiteľov značiek, držiteľov autorských práv a ďalších organizácií
nezákonné činnosti na celosvetových trhoch.

Publikácia má na jednej strane upozorniť prevádzkovateľov a sprostredkovateľov týchto platforiem, aby sa zdržali

WIPO: Svetové indikátory duševného vlastníctva

Čísla z roku 2019, ktoré predchádzali pandémii COVID-19,
zdôrazňujú dlhodobý rastúci dopyt po nástrojoch duševného
vlastníctva, ktoré stimulujú čoraz globálnejšiu a digitálne zameranú ekonomiku, uviedol generálny riaditeľ WIPO Daren
Tang.

Celosvetová aktivita v oblasti registrácie ochranných známok a dizajnov v roku 2019 vzrástla, aj keď počet svetových
patentových prihlášok mierne klesol.
Aktivita prihlasovania ochranných známok sa zvýšila
o 5,9 % a priemyselného dizajnu o 1,3 %. Pokles svetových patentových prihlášok o 3 %, vôbec prvý za desaťročie, bol spôsobený poklesom prihlášok čínskych obyvateľov.
S výnimkou Číny vzrástli globálne prihlášky patentov
o 2,3 %.

World
Intellectual Property
Indicators 2020

Správa zhromažďuje a analyzuje údaje o duševnom vlastníctve približne od 150 národných a regionálnych úradov
s cieľom informovať tvorcov politík, vedúcich pracovníkov,
investorov, akademikov a ďalších, ktorí hľadajú makrotrendy
v oblasti inovácií a tvorivosti.
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PRIPRAVOVANÉ ONLINE PODUJATIA VO FEBRUÁRI 2021
Dátum

Platforma

Téma

Hostiteľ

Jazyk

3. 2. 2021

webinár

DV v biotechnológiách: Covid-19

European IP Helpdesk

AJ

9. 2. 2021

webinár

PATSTAT online

EPO

AJ

11. 2. 2021

webinár

3D tlač a DV: problémy a riešenia

European IP Helpdesk

AJ

11. 2. 2021

online konferencia

Metamorfózy duševného vlastníctva
v digitálnej dobe

European Commission

AJ

12. 2. 2021

webinár

Zákon o digitálnych službách

EUIPO

AJ

19. 2. 2021

webinár

Ideas Powered: podporné služby pre malé
a stredné podniky

EUIPO

AJ

20. 2. 2021

webinár

Základy online moderovania

EUIPO

AJ

23. 2. 2021

webinár

Alternatívne riešenie sporov

WIPO

AJ

23. 2. 2021

webinár

Pokročilé vyhľadávanie ESPACENET

EPO

AJ

23. 2. 2021

webinár

Úvod do Európskeho patentového registra

EPO

AJ

24. 2. 2021

webinár

Databázy WIPO a ich využite v praxi

WIPO/ UPV SR

AJ/SJ

25. 2. 2021

online konferencia

EPO/LESI: technologické fórum

EPO/LESI

AJ

MONITORING

Výber článkov týkajúcich sa duševného vlastníctva a ÚPV SR
uverejnených v slovenských tlačených a elektronických médiách
v januári 2021
Obyčajný vonný stromček? Má pohnutú históriu
a ochranu ako Coca-Cola!
História legendárneho aromatického stromčeka do áut má
už takmer 70 rokov. Začalo to nenápadne. Dnes je z „Little
Trees“ biznis za 100 miliónov dolárov ročne. Rodinná ﬁrma
odolala veľkým korporáciám a receptúra vôní je jej prísne
stráženým tajomstvom.

Jaroslav Chrapko, ktorý stojí za celou značkou, si ich vybral
pre ich unikátny dizajn.
Startitup.sk 06.01.2020
https://www.startitup.sk/pribeh-slovenskej-znacky-dedoles-dnes-ich-veseleponozky-valcuju-svet-a-maju-trzby-15-milionov-no-zacali-s-trickami/

Slovenské centrum dizajnu vedie Maroš Schmidt
Slovenské centrum dizajnu (SCD) má od januára nové vedenie. Poverený jeho riadením je Maroš Schmidt, doterajší
vedúci Slovenského múzea dizajnu, výskumno-vývojového
oddelenia INOLAB a zástupca riaditeľky SCD pre odborné
záležitosti. Jeho prioritou je zviditeľniť slovenských dizajnérov a výrobcov v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí. TASR
o tom informovala Zuzana Böhmerová zo SCD.

Auto.pravda.sk 09.01.2020
https://auto.pravda.sk/magazin/clanok/574055-obycajny-vonny-stromcekma-pohnutu-historiu-a-ochranu-ako-coca-cola/

Vláda: Dlhodobým problémom vedy je jej chronické
podﬁnancovanie
Dlhodobým problémom slovenskej vedy aj naďalej zostáva
jej chronické podﬁnancovanie. Výdavky na výskum a vývoj
boli v roku 2019 na úrovni 0,83 percenta HDP, čím Slovenská republika výrazne zaostáva za priemerom EÚ, ktorý bol
v danom období 1,65 percenta HDP a vzďaľuje sa naplneniu
cieľa 1,2 percenta, ktorý bol stanovený na rok 2020 v stratégii
RIS3 SK. Vyplýva to zo Správy o stave výskumu a vývoja
v SR a jeho porovnaním so zahraničím za rok 2019, ktorú
na online rokovanie vlády predložil rezort školstva. Vládny
kabinet vzal materiál na vedomie.

Teraz.sk 13.01.2020
https://www.teraz.sk/slovensko/slovenske-centrum-dizajnu-vediem-schm/520071-clanok.html

Veľký krok pre slovenských vývojárov: Pixel Federation
vstupuje na čínsky trh
Bratislavské štúdio Pixel Federation po dlhom vývoji spúšťa
v Číne jeden zo svojich najväčších hitov. Ide o puzzle free-to-play hru Diggy‘s Adventure. S informáciou sa spoločnosť
podelila aj na svojom blogu.

Teraz.sk 07.01.2020
https://www.teraz.sk/najnovsie/vlada-dlhodobym-problemom-vedyje-je/518769-clanok.html

Hernazona.aktuality.sk 11.01.2020
https://hernazona.aktuality.sk/clanok/6348/velky-krok-pre-slovenskych-vyvojarovpixel-federation-vstupuje-na-cinsky-trh/

Príbeh slovenskej značky Dedoles: dnes ich veselé
ponožky valcujú Európu a majú tržby 15 miliónov,
no začali s tričkami
Značku Dedoles pozná dnes takmer každý. Jej príbeh sa začal písať v roku 2011, no jej symbolom neboli veselé ponožky. Na počiatku išlo o predaj tričiek značky The Mountain.

Príbeh legendárnej Kofoly: mala byť len komunistická
náhrada Coca-Coly, nakoniec ju milujú generácie
Pôvod Kofoly nie je dodnes úplne jasný. Jedna teória hovorí,
že Kofola vznikla na popud komunistickej strany, ktorá chcela
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využiť prebytočný kofeín z praženia kávy. Druhá teória pracuje s verziou, že komunistickí pohlavári si priali vytvoriť alternatívnu verziu západnej Coca-Coly. Nápoj mal byť vyrábaný
z domácich surovín, prípadne zo surovín spriatelených krajín.

Grandiózny úspech slovenskej architektúry.
Slovenka navrhla plávajúcu stavbu, ktorá čistí oceány
Za jedinečné riešenie problému plastov v oceáne dostala Lenka Petráková najvyššie možné ocenenie Grand Prix
Award za architektúru a morské inovácie od nadácie Jacquesa Rougerieho, ktorá sa sústreďuje hlavne na spájanie environmentálnych riešení, vedy a dizajnu. Samostatná budova
plávajúca na vode môže ľuďom pripomenúť viacero vecí, či
už kvet alebo vrtuľu, pravdou však ostáva, že tento jedinečný
8. kontinent je niečo ako novodobé perpetuum mobile.

Startitup.sk 04.01.2021
https://www.startitup.sk/kofola-mala-byt-len-komunisticka-nahrada-coca-colynakoniec-sa-stala-legendou-a-miluju-ju-generacie/

Každodenné predmety, ktoré sa počas dejín nesmierne
zmenili
Kvalita života, na ktorú sme si zvykli, závisí od rôznych výrobkov a pomôcok. V súčasnosti máme tendenciu považovať
ich za samozrejmosť, no neuvedomujeme si, že tieto predmety majú za sebou bohatú históriu a na súčasnú úroveň sa
dostali vďaka desaťročiam remeselného spracovania a experimentovania. Zoznámte sa s predmetmi, ktoré postupne
radikálne zmenili svoj vzhľad.

Startitup.sk 08.01.2021
https://www.startitup.sk/grandiozny-uspech-slovenskej-architektury-slovenkanavrhla-plavajucu-stavbu-ktora-cisti-oceany/

Slovenské ﬁrmy a Tesla sú súčasťou 12-miliardového
batériového projektu EÚ
Európska únia spúšťa ďalší projekt so zameraním na inovatívne batérie pre elektromobily a energetiku, ako aj sebestačnosť v oblasti batériových zdrojov – European Battery Innovation. Jeho súčasťou je 12 krajín vrátane Slovenska, resp.
4 slovenských spoločností. Tie budú spolupracovať s ďalšími
vyše 150 partnermi vrátane malých a stredne veľkých podnikov, univerzít a výskumných organizácií. Zúčastnené strany
budú pritom vzájomne zdieľať výsledky a poznatky zo svojej
práce a časť ich duševného vlastníctva bude licencovaná.
Nás samozrejme veľmi teší, že sú do projektu zapojené aj
štyri slovenské spoločnosti. V priloženom linku nájde, ktoré...

Magazin.pluska.sk 15.01.2021
https://magazin.pluska.sk/techmag/kazdodenne-predmety-ktore-pocas-dejinnesmierne-zmenili

Brnianski vedci prišli s novou technológiou čistenia vody.
Odstráni baktérie aj chemikálie
Zariadenie dokáže odstrániť z vody zvyšky chemikálií, ako
napríklad estrogény z antikoncepcie, huby či baktérie. Vedci
z Brna prišli s unikátnou technológiou čistenia vody. Veľkou
výhodou zariadenia je cena, ako aj to, že vynález sa dá uplatniť na veľké objemy vody. Je chránený českým patentom
a vedci v dnešných dňoch hľadajú investora.

Teslamagazin.sk 27.01.2020
https://www.teslamagazin.sk/european-battery-innovation-slovensko-teslaprojekt/

Dobrénoviny.sk 13.01.2021
https://www.dobrenoviny.sk/c/194802/brnianski-vedci-prisli-s-unikatnoumyslienkou-nova-technologia-cistenia-vody-odstrani-bakterie-aj-mikroorganizmy

Televízia oslavuje 95 rokov. Kto bol jej „otcom“ a ako
vlastne vznikla?
Problém s rýchlym prenosom informácií na veľké vzdialenosti ľudí trápil tisícky rokov. Rýchlonohí poslovia, dymové
signály amerických Indiánov či neskoršie poštové holuby –
ľudia túžili byť informovaní už od nepamäti. Vynález telegrafu
v polovici 19. storočia všetko výrazne urýchlil. Prelom v tejto
oblasti spôsobil v roku 1884 objav 32-ročného berlínskeho
študenta Paula Nipkowa, ktorý si dal patentovať zariadenie
s názvom elektrický teleskop. Jeho jadro tvoril kotúč, pomenovaný podľa svojho zakladateľa, píše portál Britannica.
Nipkowov kotúč umožnil vytvorenie prvého zariadenia na
prenos obrázkov a k prístroju na prenos pohyblivých obrázkov sme boli o pár krokov bližšie.

Slovensko: Regionálne inovačné ekosystémy budúcnosti
Správa mapuje a analyzuje päť rozvíjajúcich sa podnikateľských a technologicky zameraných komunít. Inovačné komunity sa študovali prostredníctvom rozsiahleho procesu
rozhovorov viac ako so stovkou rôznych zainteresovaných
strán z ekosystému, ktoré uskutočnili Civitta a Slovak American Foundation.
Innonewsblog.sk 15.01.2021
https://innonews.blog/2021/01/15/slovensko-regionalne-inovacne-ekosystemybuducnosti/

Fontech.startitup.sk 26.01.2021

Domovina získala svetovú cenu za obalový dizajn
Medzinárodnú porotu opäť zaujalo dielo slovenského dizajnéra Petra Gašparíka. Prácu reklamnej agentúry DADS
advertising ocenili aj tento rok na svetovej súťaži WorldStar
Global Packaging Awards. Ide už o ich druhé ocenenie za
prácu pre klienta St. Nicolaus.

https://fontech.startitup.sk/televizia-dnes-oslavuje-95-rokov-kto-bol-jej-otcoma-ako-vlastne-vznikla/

Vo vývoji umelej inteligencie vedú Američania, Číňania
rastú a Únia zaostáva
Podľa najnovšej expertnej správy majú Američania vedúce postavenie v kľúčových oblastiach, ako sú investície do
startupov a ﬁnancovanie výskumu a vývoja. Európania publikujú množstvo vedeckých prác. Čína však poskočila v niekoľkých oblastiach a minulý rok mala k dispozícii najviac
z 500 najvýkonnejších superpočítačov na svete, presne 214.
Na porovnanie, Spojené štáty majú v súčasnosti 113 a EÚ 91
superpočítačov. „Čínska vláda urobila z umelej inteligencie
najvyššiu prioritu a výsledky sa už ukazujú,“ uviedol Daniel
Castro, riaditeľ Centra pre inováciu dát v think-tanku a hlavný
autor správy.

gie.hnonline.sk 20.01.2021
https://strategie.hnonline.sk/marketing/2283865-domovina-ziskala-svetovucenu-za-obalovy-dizajn

Sú na Slovensku daňové úľavy cestou k udržateľnému
výskumu a inováciám? Barometer tvrdí, že áno...
Výskum a inovácie patria na Slovensku medzi najdiskutovanejšie témy. Mnohí Slováci si myslia, že do výskumu putuje
nedostatok ﬁnancií, no medzinárodný inovačný barometer
spoločnosti Ayming ukazuje, že je problém niekde inde.

Euractive.sk 25.01.2021

Startitup.sk 18.01.2021

https://euractiv.sk/section/digitalizacia/news/vo-vyvoji-umelej-inteligencievedu-americania-cinania-rastu-a-unia-zaostava/

https://www.startitup.sk/su-danove-ulavy-cesta-k-udrzatelnemu-vyskumua-inovaciam-na-slovensku-barometer-tvrdi-ze-ano/
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ČASOPIS DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO
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 €, ročné 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 notiﬁkáciu 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 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.

Z obsahu časopisu Duševné vlastníctvo č. 4/2020

– Správny súdny prieskum posudzovania vynálezcovskej činnosti Úradom priemyselného vlastníctva SR
(Rybnikár, S.)
Autor v príspevku prezentuje právne závery rozsudku
Najvyššieho súdu SR zo 14. januára 2020 sp. zn. 3 Spv
1/2018, vec Výskumný ústav chemických vlákien, a. s.,
v ktorom Najvyšší súd SR pri rozhodovaní o kasačnej
sťažnosti proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici
z 10. mája 2018 č. k. 24 S 104/2017-134 vyložil ustanovenia právnej úpravy zrušenia patentu podľa ustanovenia
§ 46 ods. 1 písm. a) zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) z dôvodu, že neboli splnené podmienky na jeho udelenie, keď
patent nespĺňal podmienku vynálezcovskej činnosti podľa
ustanovenia § 8 ods. 1 tohto zákona, ako aj rozsah správneho súdneho prieskumu správnej úvahy Úradu priemyselného vlastníctva SR pri posudzovaní splnenia podmienky
vynálezcovskej činnosti.

– Stanovenie hodnoty know-how a prístupy a aspekty
ohodnotenia know-how v praxi
(Gajdošová, L.)
Článok sa zaoberá problematikou know-how a jeho využitím v obchodnej praxi. Možnosťami jeho ohodnotenia
a jeho vplyvom na zvýšenie hodnoty podniku v praxi. Prvá
kapitola je všeobecne zameraná na základnú charakteristiku nehmotného majetku všeobecne, know-how a rozdelenie know-how. Taktiež sa v prvej časti venujeme prístupom
k ohodnoteniu, metódam využívaných pri ohodnotení, aké
princípy je potrebné dodržiavať, aké premenné vstupujú
do procesu ohodnotenia. Druhá kapitola sa zaoberá konkrétnym príkladom, v ktorom je uvedený konkrétny príklad
výpočtu know-how.
– Aký osud postihne ochranné známky EÚ po brexite?
(Surmová, S.)
V predloženom článku autorka poskytuje v krátkosti exkurz
ochrannými známkami podľa ich teritoriality a následne
je hlavný dôraz kladený na vplyv brexitu a blížiaceho sa
konca prechodného obdobia (31. 12. 2020) po vystúpení
Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska
z Európskej únie na oblasť ochranných známok Európskej
únie (skrátene ochranných známok EÚ). Článok obsahuje
dôkladný rozbor očakávaní zo strany praktickej verejnosti
a priblíži čitateľom variant riešenia situácie v oblasti ochranných známok EÚ, ktorý bol zvolený vládou Spojeného
kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Bližšie sa
pozrieme aj na následky pre držiteľov už zapísaných ochranných známok EÚ, ako aj na prihlasovateľov už podaných
(ešte nie zapísaných) prihlášok ochranných známok EÚ.

– Prieskum v oblasti realizácie priameho transferu technológií v slovenských vedeckovýskumných inštitúciách
(Pospíšilová, M.)
Prenos výsledkov výskumu a vývoja z vedeckovýskumných inštitúcií do hospodárskej praxe – transfer technológií – je komplexnou témou. Je možné rozlíšiť lineárny
transfer technológií a priamy transfer technológií, ktorý je
reprezentovaný najmä zákazkovým výskumom a poskytovaním odborných konzultácií. V rámci priameho transferu
technológií v súčasnosti neexistuje jednotný prístup k jeho
realizácii a efektivita priebehu mnohých procesov je nízka.
Systematizácia týchto procesov môže prispieť k intenzívnejšej spolupráci, zviditeľneniu vedeckovýskumných inšti-
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túcií, budovaniu ich dobrého mena a v neposlednom rade
i k zvýšeniu ziskov. Udelenie väčších kompetencií lokálnym
Centrám transferu technológií (CTT) za súčasného prijatia smerníc o transfere technológií sú hlavné kroky, ktoré
môžu efektívne zlepšiť súčasnú situáciu v rámci realizácie
transferu technológií v slovenských vedeckovýskumných
inštitúciách.

riaditeľom Matejom Rusňákom. Spoločnosť vyrába patentované tenkovrstvové omietky s tepelnoizolačnými vlastnosťami, ktoré spolu s ich nanotechnologickými sadrokartónovými doskami prinášajú revolúciu v stavebníctve. Za
celým projektom stoja šikovní Slováci.
– Spektrum dobrých nápadov a riešení
Rubrika venovaná zaujímavým priemyselnoprávne chráneným alebo na ochranu prihláseným riešeniam

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

– Zaujalo nás
V aktuálnom čísle predstavujeme prvého víťaza Ceny Jána
Bahýľa, ktorú ÚPV SR udeľuje slovenským pôvodcom a majiteľom patentov, úžitkových vzorov a dizajnov za ich mimoriadne technické alebo dizajnérske riešenia s cieľom
pozdvihnúť tvorivosť na Slovensku.

– Z galérie tvorcov: HELSKE ENERGY SAVE priekopník
v ekologických riešeniach v stavebníctve
(Spišiaková, L.)
O slovenskej inovatívnej a výrobnej spoločnosti Helske
so svetovým rozmerom sme sa rozprávali s jej výkonným

KTO VIE, ODPOVIE
Pýtali sme sa v poslednom čísle: Na ktorom mieste sa podľa štúdie EUIPO Slováci umiestnili v nákupe falšovaného
tovaru?
Správna odpoveď je: Uvedené čísla nás v nákupe falšovaného tovaru spomedzi krajín EÚ radia na 3. miesto.
Za správnu odpoveď posielame malý darček pánovi Sitárovi.

Súťažná otázka za č. 1: Koľko rokov uplynulo od vydania patentu na kockový cukor?

Foto: archív MKC Dačice

Odpoveď pošlite na adresu e-zine@indprop.gov.sk spolu s vaším menom a adresou. V predmete správy uveďte „e-zine_otázka_1“. Vyžrebovanému autorovi správnej odpovede pošleme
malýý darček. Tešíme sa na vaše e-maily!
p
y
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