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WIN-WIN TRACK: Najrýchlejším riešením sporového konania je dohodnúť sa
ÚPV SR rieši ročne stovky sporov svojich klientov. Majú možnosť sa pro rozhodnu u odvolať, ale to môže viesť
k zdĺhavým a právne náročným sporom. Našim záujmom je poskytnúť alterna vu. Ponúkame asistenciu pri dohode strán sporu
a skrátenie konania pred úradom z 1 až 5 rokov na niekoľko týždňov v závislos od právnej situácie. Klien sa môžu rozhodnúť,
či túto ponuku využijú. Sme však presvedčení, že to pomôže k ich spokojnos a k celkovej rýchlos konania.
Dohoda zabezpečí právnu istotu, zníži stres, ale hlavne náklady plynúce zo zdĺhavých konaní, či už vedených pred úradom,
alebo pred súdmi.
Aj z toho dôvodu úrad od 1. apríla 2021 prichádza s novou inicia vou – podporuje myšlienku čo najrýchlejšieho ukončenia
sporového námietkového konania. Zložité veci majú jednoduché riešenie. V tomto prípade to znamená dohodnúť sa a ukončiť
spor tzv. WIN-WIN TRACKOM.

VÍŤAZSTVO BEZ PORAZENÝCH
H

WIN WIN TRACK

Námietkové konanie trvá v priemere 1 až 5 rokov a po dohode sporových strán ho vieme spoločne skrá ť a ukončiť už
za niekoľko týždňov.

Vecné posudzovanie
námietok úradom

ČO VÁS ČAKÁ:
• konanie trvá priemerne 11 mesiacov,
• konanie môže trvať v prípade odvolania a súdneho prieskumu aj niekoľko rokov
(3 – 5 rokov) → právna neistota,
• účastníci konania – prihlasovateľ a namietateľ – sa ocitajú v pozícii víťaza alebo porazeného.

WIN-WIN TRACK
Víťazstvo bez porazených

PREČO ÁNO:
• dohoda účastníkov je rýchle riešenie, ktoré zohľadňuje záujmy oboch strán sporu,
• právna istota pre prihlasovateľa aj namietateľa,
• prihlasovateľovi po zúžení zoznamu tovarov a služieb o kolízne tovary a služby bude
označenie zapísané ako ochranná známka, resp. dosiahne dohodu s namietateľom
o koexistencii na trhu,
• namietateľ si potvrdí rozsah ochrany plynúci zo starších práv,
• konanie o námietkach sa zastaví – ukončenie konania do 1 – 2 mesiacov od žiados ,
ktorá je výsledkom dohody účastníkov.

Zvoľte si WIN WIN TRACK – rýchle ukončenie sporového konania vydaním rozhodnu

a na základe vašej dohody, ktorej výsledkom je žiadosť o späťvza e prihlášky ochrannej známky, zúženie zoznamu tovarov a služieb o kolízne tovary a služby alebo žiadosť
o späťvza e námietok.

Požiadajte o lehotu na zmierlivé vyriešenie sporu – priateľské vyriešenie sporu môže viesť k rýchlemu a pre všetkých zúčastnených
k prijateľnému výsledku, ktorý zníži náklady a stres plynúce zo zdĺhavých konaní, či už vedených pred úradom, alebo pred
súdmi.

Získajte podrobnejšie informácie – tel. čísla 048/43 00 235, 43 00 393 alebo 43 00 317, e-mail: winwintrack@indprop.gov.sk
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SPRÁVY Z ÚPV SR
SVETOVÝ DEŇ DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA:
Chráň svoj nápad!
Svetová organizácia duševného vlastníctva stanovila
26. apríl Svetovým dňom duševného vlastníctva. Jeho 21. ročník sa na Slovensku venuje významu malých a stredných
podnikov s heslom CHRÁŇ SVOJ NÁPAD!
Malé a stredné podniky tvoria 99 % všetkých podnikov a sú
významným zdrojom inovácií, ktoré ovplyvňujú konkurencieschopnosť. V rastúcej globálnej konkurencii je nevyhnutná účinná ochrana ich duševného vlastníctva.
Dňom duševného vlastníctva si pripomíname obrovskú
hodnotu krea vity a chceme zvýšiť vedomie o duševnom
vlastníctve a význame jeho ochrany. Cesty inovácií môžu
byť zložité, pretože premena nápadov na nové produkty je
nákladná a časovo náročná. Práve duševné vlastníctvo má
dôležitú úlohu pri získavaní hodnôt z nápadov.
Svetový deň duševného vlastníctva nám pripomína, že
ochrana duševného vlastníctva, či už ide o ochrannú známku, patent, úžitkový vzor, alebo dizajn, je cestou k právnej
ochrane know-how, a tým k posilneniu hodnoty podniku,
ako aj cestou k zvýšeniu hodnoty firmy a jej postavenia na trhu.
Chráňte si svoje nápady!
vo forme 50 % náhrady poplatkov za prihlášky ochranných
známok a dizajnov, ako aj na audit v oblas duševného vlastníctva (IP scan) do maximálnej výšky 1 500 eur na podnik.
V prvom časovom úseku sa do fondu zapojilo viac ako
1 175 malých a stredných podnikov. Záujem o získanie zľavy
z prihlasovacích poplatkov prejavilo aj 24 malých a stredných podnikov zo Slovenska. Podľa očakávania najväčší záujem je o prihlášky ochrannej známky EÚ (40 %), nasledovali
národné prihlášky ochranných známok (38 %), prihlášky dizajnu Spoločenstva (11 %), národné prihlášky dizajnov (9 %)
a 2 % žiados sa týkalo prediagnos ky.

SME FOND: Podpora malých a stredných podnikov
pokračuje
Úrad priemyselného vlastníctva SR vníma dôležitosť podpory malých a stredných podnikov v čase krízy a pridal sa
k inicia ve Európskej komisie a Úradu Európskej únie pre
duševné vlastníctvo na podporu malých a stredných podnikov, cieľom ktorej je priama finančná podpora tých podnikov, ktoré prichádzajú na trh s inova vnymi riešeniami
a majú záujem ochraňovať a manažovať svoje práva duševného vlastníctva, a tým posilniť svoju pozíciu na trhu či akvne zlepšiť konkurencieschopnosť.
O prostriedky z fondu môžu požiadať podniky z EÚ, ktoré
spĺňajú oficiálne kritériá MSP, a získať tak finančnú podporu

Ďalšia etapa pomoci sa otvára 1. 5. 2021. Všetky informácie nájdete na našom webe!
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Spoločné oznámenie:
Nové druhy ochranných známok: preskúmanie
formálnych požiadaviek a dôvodov odmietnu a

odporúčaniach, ktoré sa týkajú dôkazov v odvolacích konaniach vo veciach ochranných známok (najmä pokiaľ ide
o ich druhy, prostriedky, zdroje a určenie príslušných dátumov, ako aj štruktúru, predkladanie a zaobchádzanie s dôvernými dôkazmi), ako aj dôvodov odmietnu a a/alebo
vyhlásenia neplatnos nových druhov ochranných známok
(konkrétne zvukových, pohybových, mul mediálnych a holografických ochranných známok a nových spôsobov ich vyjadrenia).
Spoločný postup sa uverejňuje prostredníctvom spoločného oznámenia s cieľom zvýšiť transparentnosť, právnu
istotu a predvídateľnosť v záujme prieskumových pracovníkov, ako aj používateľov.
Samotné spoločné oznámenia, ako aj časté otázky nájdete
na h ps://www.indprop.gov.sk/

Spoločné oznámenie: Dôkazy v odvolacom konaní
vo veciach ochranných známok: podávanie,
štruktúra a predkladanie dôkazov a zaobchádzanie
s dôvernými dôkazmi
Úrad priemyselného vlastníctva SR spolu s úradmi pre duševné vlastníctvo v rámci siete Európskej únie pre duševné
vlastníctvo naďalej spolupracujú v kontexte zbližovania postupov v oblas ochranných známok a dizajnov. Dohodli sa
na ďalších dokumentoch o spoločnom postupe/spoločných

Rokujeme s komisiou pre klientov

Získanie certifikátu umožní získať podporu do výšky
2 000 eur na právne služby spojené s ochranou vynálezu slovenských podnikateľov.

Predseda úradu Matúš Medvec sa zúčastnil online rokovania s Európskou komisiou k spusteniu zaujímavého projektu
pre prihlasovateľov – Cer fikáty pre inova vne firmy.

Viac informácií vám prinesieme čoskoro!

Foto: archív ÚPV SR

OZNAČENIA PÔVODU A ZEMEPISNÉ OZNAČENIA:
Viete, ako ich chrániť?
Ochrana zemepisných označení a označení pôvodu sa poskytuje na troch úrovniach – národnej, regionálnej a medzinárodnej.
Na národnej úrovni možno poskytnúť ochranu len tým
výrobkom, ktoré nemožno chrániť na úrovni EÚ. Ide o nepoľnohospodárske výrobky (napríklad remeselné výrobky).
O poskytnu ochrany rozhoduje ÚPV SR.
Na úrovni EÚ možno chrániť poľnohospodárske výrobky,
potraviny, víno, aroma zované vínne výrobky a liehoviny.
O poskytnu ochrany rozhoduje EK a takýmto označeniam
priznáva status „Chránené označenie pôvodu“ a „Chránené
zemepisné označenie“.
Medzinárodná ochrana je založená na Lisabonskej dohode. V máji 2015 bol prijatý Ženevský akt tejto dohody,
ktorým sa možnosť medzinárodnej ochrany rozšírila aj na
zemepisné označenia a na základe ktorého získali možnosť
stať sa členom Lisabonskej únie aj medzivládne organizácie,
čo využila aj EÚ a k Ženevskému aktu pristúpila. O poskytnue ochrany sa žiada prostredníctvom ÚPV SR (pre výrobky
nepoľnohospodárskeho pôvodu) alebo prostredníctvom EK
(pre potraviny, poľnohospodárske výrobky, vína, aroma zované vínne výrobky a liehoviny).

Sledujte naše sociálne siete
kde vám
predstavíme udelené označenia pochádzajúce z územia Slovenskej republiky.
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FALŠOVATELIA NESPIA: prinášame návod
na ochranu pred nezákonným kopírovaním!

nášajú Sprievodcu technológií zameraných na boj s falšovaním. Príručka definuje kľúčové technológie využívané pro
falšovaniu.
Celú tlačovú správu, ako aj samotnú príručku na s ahnue nájdete na webe upv.sk.
www.euipo.europa.eu

Globalizácia jednoznačne prináša nové obchodné príležitos , ale je spojená s hrozbou ľahkého a dostupného kopírovania, čím sa môžu zásadne narušiť dodávateľské reťazce
medzi firmami. Výroba a distribúcia falšovaného tovaru sa
stáva naliehavým problémom pos hujúcim väčšinu krajín
sveta.
„Falšovaný tovar našu spoločnosť stojí v prepočte 430 miliárd eur, čo predstavuje 3,3 % svetového obchodu. Keď sa
spýtame podnikateľov, prečo si registrujú svoju značku, typická odpoveď je práve obava z kopírovania či falšovania,“
uvádza predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR Matúš
Medvec.
Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo v spolupráci
s Úradom priemyselného vlastníctva SR si uvedomujú nega vny vplyv falšovania na poc vé podnikanie, a preto pri-

ANTI-COUNTERFEITING TECHNOLOGY GUIDE
Prepared by The European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights, EUIPO,
with support from the Anti-Counterfeiting Technologies Expert Group and the Impact of Technology Expert Group

Foto: EUIPO

stala univerzálnym prostriedkom na prepravu tovaru, pretože veľkokapacitné kontajnery zvýšili efek vnosť a znížili
jej náklady. Uvedené je dôležité najmä preto, že sa ňou
prepravuje viac ako 80 % tovaru v rámci medzinárodného
obchodu.
„Ukazuje sa, že námorná doprava je i naďalej hlavným kanálom na prepravu falšovaného tovaru, pričom Čína je jeho hlavným zdrojom a celosvetovo sa podieľa až 79 % na celkovej hodnote zaistených falzifikátov prepravovaných kontajnermi. Ku
krajinám obchodujúcim s falšovaným tovarom patria aj India,
Malajzia, Mexiko, Singapur, Thajsko, Turecko a Spojené arabské
emiráty,“ uvádza predseda ÚPV SR Matúš Medvec.
Celú tlačovú správu k štúdii EUIPO nájdete na www.upv.sk.

Fejky pochádzajú z kontajnerov
Uvedené tvrdí celoeurópska štúdia zaoberajúca sa falšovaným tovarom. Obchod s falšovaným tovarom predstavuje významné riziko a má rastúci trend. Stáva sa výrazným
zdrojom príjmu pre šedú ekonomiku i organizované skupiny
a navyše poškodzuje podnikateľské prostredie pre tých, ktorí pri podnikaní rešpektujú ochranu značiek.
Falšované tovary sa prepravujú prak cky všetkými možnými prostriedkami. Okrem toho, že ras e počet malých
balíkov s falšovaným tovarom, tak z hľadiska hodnoty jednoznačne prevažujú falšované tovary prepravované nákladnou dopravou. Dominuje kontajnerová doprava, ktorá sa

Illicit Trade

Misuse of Containerized
Maritime Shipping
in the Global Trade
of Counterfeits

Foto: EUIPO

SPRÁVY ZO SVETA
EUIPO: 25 rokov ochranných známok Európskej únie
Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo si 1. apríla
pripomenul výročie prvej prihlášky EUTM. Medzi prvými
prihlasovateľmi bola napríklad asociácia INTA či FICPI, alebo
ECTA. Bolo to obdobie, kedy mala Európska únia 15 členských štátov, EUIPO niekoľko pracovníkov a ročne bolo prijatých 46 700 prihlášok ochranných známok. Dnes pri viac ako
1 000 zamestnancoch dokáže EUIPO sprocesovať viac ako
175 000 prihlášok ochranných známok.
Proces registrácie sa odvtedy skrá l 5-násobne a úrad sa
za 25 rokov zmenil na plne digitalizovanú organizáciu.

Videozáznam k výročiu nájdete na stránkach EUIPO.
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EPO: Ocenenie európskeho vynálezcu

Prostredníctvom ich príbehov sa dozvieme, ako ich tvorivé myslenie prispieva k rozvoju spoločnos , podporuje
ekonomický rast a zlepšuje náš každodenný život. Cena ež
poukazuje na hodnotu patentov a ukazuje, ako môžu práva
duševného vlastníctva pomôcť, aby sa z nápadu stal vynález
meniaci budúcnosť.

17. 6. 2021 online
Cesta vynálezc nikdy nie je priamočiara, ale vďaka ich vynaliezavos a vytrvalos sa všetci môžeme tešiť na svetlejšiu
budúcnosť. Ceremoniál 2021 sa po prvýkrát v histórii ocenenia European Inventor Award uskutoční vo formáte rozšírenej reality. Digitálne poduja e nebude vyžadovať predbežnú
registráciu, čo umožní divákom z celého sveta sledovať cestu
pätnás ch výnimočných inovátorov.

Zoznámte sa s najvýznamnejšími predstaviteľmi vedeckej
komunity 4. mája, kedy EPO odhalí finalistov 2021.

EPO: Nová služba Online Filing 2.0

zahŕňa všetky konania pred EPO vrátane postupov pred odvolacími senátmi.
Zásadným vylepšením tohto nástroja je integrácia WIPO
ePCT služby. To znamená, že používatelia majú prístup k najnovšej verzii ePCT v rámci Online Filing 2.0 pre podania počas medzinárodnej fázy prihlášok PCT. Počas tejto fázy môžu
byť dokumenty v DOCX pred podaním transformované do
XML pomocou WIPO konvertora, ktorý je integrovaný do
so véru Online Filing 2.0.
Všetky informácie k službe nájdete na webe EPO.

EPO uviedol 1. apríla 2021 na trh svoju novú webovú službu podávania Online Filing 2.0. Služba je prístupná na webovej stránke EPO s čipovou kartou zaregistrovanou pre túto
službu.
Nástroj umožňuje podávanie európskych patentových prihlášok, medzinárodných prihlášok (PCT) a ďalších dokumentov týkajúcich sa týchto prihlášok vo formáte PDF. Medzinárodné prihlášky je možné podať aj vo formáte XML. Služba

EPO: Inovácie v zdravotníctve, hlavný motor
európskych patentových prihlášok 2020

a počítačové technológie (vrátane vynálezov súvisiacich
s AI) naďalej prejavovali silnú patentovú ak vitu, pričom sa
umiestnili na druhom a treťom mieste. Medzitým zaznamenala najväčší pokles doprava (–5,5 %), najmä v oblas letectva a kozmonau ky (–24,7 %) a v menšej miere automobilový priemysel (–1,6 %).

Šta s ky, ktoré zverejnil Európsky patentový úrad ukazujú, že inovácie v zdravotníctve podporili patentovú činnosť
v roku 2020: medicínske technológie sa stali vedúcou oblasťou vynálezov z hľadiska objemu, za aľ čo farmaceu cké
a biotechnologické riešenia boli najrýchlejšie rastúcimi oblasťami.
Napriek pandémii bol celkový počet európskych patentových prihlášok podaných v roku 2020 takmer na rovnakej
úrovni ako v predchádzajúcom roku, pričom sa znížil len
o 0,7 %. Európsky patentový úrad prijal v minulom roku celkovo 180 250 patentových prihlášok, čo bolo mierne pod rekordnou úrovňou dosiahnutou v roku 2019 (181 532).
Spomedzi popredných technických oblas zaznamenali
najväčší nárast z hľadiska patentových prihlášok farmaceucké výrobky (+10,2 %) a biotechnológie (+6,3 %). Najviac
vynálezov v roku 2020 predstavovala medicínska technológia (+2,6 %), ktorá prebrala prvé miesto po digitálnej komunikácii, ktorá bola najak vnejšou oblasťou v roku 2019.
Digitálna komunikácia (ktorá zahŕňa technológie 5G sie )
5

E-zine ÚPV SR číslo 3

WIPO: Technologické trendy 2021
Nová správa WIPO poukazuje, že inovácie, ktoré pomáhajú ľuďom prekonať problémy s mobilitou, zrakové pos hnua či iné zdravotné obmedzenia zaznamenali v posledných
rokoch dvojciferný rast.
Správa ukazuje, že inovácie, od malých zlepšení v existujúcich produktoch až po špičkový technologický vývoj, môžu
výrazne zlepšiť život osôb s funkčnými obmedzeniami. Tieto
technológie im pomáhajú prekonávať každodenné prekážky
pri navigácii v prostredí, komunikácii, práci a samostatnom
živote.
Podľa reportu viac ako 1 miliarda ľudí v súčasnos potrebuje asistenčné technológie – čo sa v budúcom desaťročí

Foto: WIPO

bude s pribúdajúcim vekom populácie zdvojnásobovať. Čína,
USA, Nemecko, Japonsko a Kórejská republika sú pia mi hlavnými pôvodcami v inováciách asistenčných technológií.

WIPO: Nové webináre k Madridskému systému
V tomto štvrťroku WIPO predstavuje novú sériu webinárov v troch čas ach zameranú na oficiálne formy Madridského systému. V prvých dvoch čas ach je pozornosť zameraná na formuláre, ktoré sa v rámci systému predkladajú
najčastejšie (napr. obnovenie alebo následné označenie),
po ktorých nasledujú formuláre na konkrétnejšie operácie,
ktoré sú menej časté (napr. žiadosť o licenciu alebo žiadosť
na zaznamenanie obmedzenia dispozičného práva držiteľa).
Registrácia je spustená a je zdarma. Podrobný harmonogram nájdete na stránkach WIPO.

Foto: WIPO

VÝBER PLÁNOVANÝCH ONLINE PODUJATÍ
Dátum
17. 5. – 19. 5. 2021
18. 5. – 19. 5. 2021
4. 5. 2021

Pla orma
online konferencia
online konferencia
webinár

11. 5. 2021

webinár

18. 5. 2021

webinár

25. 5. 2021
17. 6. 2021

webinár
live event

Téma
Examina on Ma er reloaded
PATLIB 2021
From risks to resilience: benefits of Intellectual
Property for your business
Webinar: Register and fees opera ons
– the great unknown
Proof of Reputa on: What evidence to submit
and how to structure it
Judicial Coopera on Study
European Invetor Award

Hos teľ
EPO
EPO
EUIPO ACADEMY
EUIPO ACADEMY
EUIPO ACADEMY
EUIPO ACADEMY
EPO

MONITORING

Výber článkov týkajúcich sa duševného vlastníctva a ÚPV SR uverejnených v slovenských
tlačených a elektronických médiách v marci a apríli 2021
Cena EÚ pre ženy – inovátorky
Európska rada pre inovácie (EIC) každoročne udeľuje Cenu
EÚ pre ženy inovátorky. Cena sa udeľuje štyrom najlepším
ženám podnikateľkám, ktoré sa snažia svojimi inováciami robiť svet lepším a svojím príkladom inšpirujú ostatných, aby ich
nasledovali. Uzávierka na podávanie žiados je 30. jún 2021.
Cenou je finančná odmena až do výšky 100 000 eur, ktorá sa
každoročne udeľuje štyrom európskym ženám, ktoré založili
úspešnú spoločnosť a priniesli na trh inováciu.

Prehľad fungovania prostredia verejného obstarávania (aj
na Slovensku)
Európsky projekt PRONTO zameraný na verejné obstarávanie inovácií predstavil súbor factsheetov pre krajiny
Estónsko, Grécko, Taliansko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko a Španielsko. Slovenský factsheet si môžete
s ahnuť (PDF). Ostatné krajiny nájdete na stránke projektu
PRONTO.

Innonews.blog 30.03.2021

h ps://innonews.blog/2021/03/23/prehlad-fungovania-prostredia-verejneho-obstaravania-aj-na-slovensku/

Innonews.blog 23.03.2021

h ps://innonews.blog/2021/03/30/cena-eu-pre-zeny-inovatorky/
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Zomrel jeden z trojice nositeľov Nobelovej ceny za vynález
„modrej“ LED diódy
Vo veku 92 rokov zomrel japonský vedec Isamu Akasaki, ktorý sa stal spolunositeľom Nobelovej ceny za fyziku za vynález efek vnych diód emitujúcich modré svetlo, informovala
v piatok agentúra AFP. Akasaki získal Nobelovu cenu za rok
2014 spolu s dvoma ďalšími vedcami Hirošim Amanom a Šúdžim Nakamurom. Spoločne vyvinuli diódy vyžarujúce modré
svetlo a umožňujúce vytvorenie nového ekologického svetelného zdroja. Nobelov výbor to označil za „revolučný“ vynález.

Smutný hrdina priemyselnej revolúcie.
Trevithickove parné vozidlá sa vo svojej dobe neujali
Vynálezy Richarda Trevithicka boli na svoju dobu možno
veľkolepé, uplatniť sa však z rôznych dôvodov nedokázali.
Osud smutných hrdinov priemyselnej revolúcie poznamenal
anglického vynálezcu Richarda Trevithicka, ktorý sa narodil
13. apríla 1771. Najviac ho preslávil vynález prvej funkčnej
parnej lokomo vy v roku 1804.
History.hnonline.sk 13.04.2021
https://history.hnonline.sk/starsie-dejiny/2330871-smutny-hrdinapriemyselnej-revolucie-trevithickove-parne-vozidla-sa-vo-svojej-dobeneujali ps://history.hnonline.sk/star
sie-dejiny/

Zive.aktuality.sk 02.04.2021
h ps://zive.aktuality.sk/clanok/151925/zomrel-jeden-z-trojice-nositelovnobelovej-ceny-za-vynalez-modrej-led-diody/

Profesorka Mária Bieliková: Umelá inteligencia môže
rozvrá ť demokraciu, aj posunúť ľudstvo zásadne vpred
Umelá inteligencia sa po obdobiach „nadšenia a útlmu“ dostáva v posledných rokoch do popredia ako nikdy predtým. Stretávame sa s ňou nielen v rovine teórie, ale už aj v bežnej praxi,
číha na nás hneď, len čo otvoríme internet alebo zapneme fotoaparát na mobile. Viac o výhodách i rizikách AI a Kempelenovom inš túte, ktorý na Slovensku vznikol, nám porozprávala
profesorka a spoluzakladateľka inš tútu Mária Bieliková.

Ministerstvo hospodárstva zverejnilo Národnú vodíkovú
stratégiu, chce zvýšiť konkurencieschopnosť Slovenska
Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo Národnú vodíkovú stratégiu. Tá definuje strategickú úlohu štátu pri využi
vodíkových technológií na Slovensku. Jej cieľom je podľa
rezortu zvýšiť konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky
a zároveň výrazne prispieť k uhlíkovo neutrálnej spoločnos
v súlade s Parížskou deklaráciou.
Webnoviny.sk 01.04.2021

Star tup.sk 17.04.2021

https://www.webnoviny.sk/venergetike/ministerstvo-hospodarstvazverejnilo-narodnu-vodikovu-strategiu-chce-zvysit-konkurencieschopnostslovenska/

h ps://www.star tup.sk/profesorka-maria-bielikova-umela-inteligenciamoze-rozvra t-demokraciu-aj-posunut-ludstvo-zasadne-vpred-rozhovor/

Prezidentka podpísala novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá má pomôcť výskumu a vývoju
Zjednodušiť implementáciu projektov a zabezpečiť efek vne
využi e finančných prostriedkov z eurofondov na podporu
inovácií, rozvoj regiónov a znižovanie regionálnych rozdielov
má novela zákona o verejnom obstarávaní od poslankyne za
SaS Anny Zemanovej, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Novela zákona má odstrániť tzv. národný goldpla ng a zosúladiť národnú úpravu s európskou v oblas služieb zameraných na výskum a vývoj.

Kto bol Štefan Banič? Vymyslel prvý použiteľný padák, ktorý
zaujal aj Američanov – sláva ani peniaze ho však nečakali!
Štefan Banič bol človek, ktorým sa na Slovensku môžeme
jednoznačne pýšiť. Bol strojcom prvého použiteľného padáka a svoje technické zručnos predviedol až v Amerike. Aké
ďalšie zaujímavos by si mal vedieť?
Hashtag.zoznam.sk 08.04.2021
h ps://hashtag.zoznam.sk/kto-bol-stefan-banic/

Českí vedci vyvinuli pro rakovinovú látku a požiadali
o patent
Vedci dvoch laboratórií biotechnologického ústavu Akadémie vied Českej republiky vyvinuli pro rakovinovú látku
nazvanú mitoDFO, ktorá cieli na mitochondriálny metabolizmus železa. Využíva to, že nádorové bunky potrebujú železa
viac a blokuje jeho spracovávanie, čím zabraňuje ďalšiemu
rastu nádoru. Rýdzo český výskum publikoval časopis Cancer
Research a bádatelia už požiadali o patent v EÚ a USA.

Ekonomika.pravda.sk
h ps://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/584617-prezidentka-podpisalanovelu-zakona-o-verejnom-obstaravani-ktora-ma-pomoct-vyskumu-a-vyvoju/

Na výskum a inovácie by malo ísť z plánu obnovy viac
peňazí
Odhadované náklady sú opro pôvodnému návrhu vyššie
o 33,2 milióna eur. Na oblasť výskumu, vývoja a inovácií by
tak malo ísť 633,2 milióna eur. Inves cie sú rozdelené na podporu medzinárodnej spolupráce, na zapájanie sa do projektov
Horizont Európa a EIT, a ež na podporu spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja. Z peňazí by
mala byť financovaná excelentná veda a aj výskum a inovácie
pre dekarbonizáciu a digitalizáciu ekonomiky.

Vat.pravda.sk
https://vat.pravda.sk/clovek/clanok/583596-ceski-vedci-vyvinulipro rakovinu-latku-a-poziadali-o-patent/

Príručka sociálnych inovácií a projektov dobrej praxe
Príručka obsahuje vysvetlenia základných oblas sociálnych
inovácií, definuje základné termíny aj príklady dobrej praxe
zo Slovenska a zahraničia. Téma sociálnych a spoločenských
inovácií predstavuje nové, efek vnejšie, udržateľnejšie a spravodlivejšie riešenia spoločenských problémov opro už zaužívaným riešeniam. Môže zahŕňať vytváranie nových produktov,
služieb, zavádzanie technológií, ale aj zmenu nastavených pravidiel či vytvorenie nových rolí v spoločenskom systéme.

Ekonomika.sme.sk
h ps://ekonomika.sme.sk/c/22646718/na-vyskum-a-inovacie-by-malo-istz-planu-obnovy-viac-penazi.html

Národná cena za dizajn spus la registráciu. Prihlásiť sa
môžeš aj ty!
Tento rok sa 18. ročník ocenenia Národná cena za dizajn zameria na produktový dizajn, ktorý nemusí byť iba hmotný.
Nemusí mať iba materiálnu či materializovanú podobu, do
hry vstupujú digitálne a mul mediálne výstupy alebo dizajn
ako servis či služba. Atrak vny vzhľad a funkcia sú iba jednou kvalita vnou kategóriou. Ďalšou, nemenej dôležitou, je

Innonews.blog 08.04.2021
h ps://innonews.blog/2021/04/08/prirucka-socialnych-inovacii-a-projektovdobrej-praxe/
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pacie stanice však majú byť už tento rok. Už v minulom roku
2020 minister hospodárstva Richard Sulík hovoril o výstavbe
čerpacích staníc na vodík. Tento rok by mali byť realitou prvé
dve čerpacie stanice aj na Slovensku, a to hlavne vďaka eurofondom. Na našom území je za aľ vodíková technológia nepoužiteľná. Najbližšia stanica s týmto alterna vnym palivom
sa nachádza vo Viedni. Zaostávame nielen za Rakúskom, ale
aj za najbližšími bratmi. Česi túto čerpaciu stanicu postavili
už v roku 2009 a aktuálne stavajú ďalšie tri.

jeho funkcia nositeľa kultúrnych hodnôt a spolutvorcu ľudskej skúsenos . Je viac orientovaný na človeka a jeho prostredie ako na spotrebiteľa a záujmy trhu,” hovorí kurátorka
NCD 2021 Sylvia Jokelová.
Interez.sk 26.04.2021
h ps://www.interez.sk/narodna-cena-za-dizajn-spus la-registraciu-prihlasitsa-mozes-aj-ty/

Vodíkové stanice sa stanú skutočnosťou. Budeme tankovať
už tento rok?
Vodíkové autá poznáme už dlho. Za aľ však nebolo ani jedno auto sériovo ponúkané žiadnou automobilkou. Prvé čer-

Startstop.sk 22.04.2021
https://www.startstop.sk/news/51101/vodikove-stanice-sa-stanuskutocnostou-budeme-tankovat-uz-tento-rok/

ČASOPIS DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO
Časopis Duševné vlastníctvo predstavuje v podmienkach Slovenskej republiky jediné periodikum poskytujúce ucelený náhľad do problema ky duševného vlastníctva a odborné,
aktuálne, hodnoverné a cielené informácie. Tvorí významný komunikačný nástroj smerom
k verejnos a pla ormu, ktorá spája odbornú verejnosť s patentovými zástupcami a súkromným sektorom.
Uvedomujeme si dôležitosť a potrebu jednoducho a cielene sprostredkovať informácie
o duševnom vlastníctve, preto sme sa rozhodli časopis otvoriť širokej verejnos . Aktuálny
obsah nájdete vždy na webovej stránke časopisu, kde si môžete kedykoľvek časopis prelistovať či s ahnuť.
Zároveň vychádzame v ústrety čitateľom, preferujúcim tlačenú podobu časopisu, s možnosťou si ho i naďalej objednať.
Prajeme podnetné čítanie a tešíme sa na vašu spätnú väzbu!
redakčná rada časopisu Duševné vlastníctvo

Link na s ahnu e časopisu: h ps://www.indprop.gov.sk/?1-2021
Link na objednávku časopisu: h ps://www.indprop.gov.sk/?online-objednavka-casopisu-dusevne-vlastnictvo
Pokyny pre autorov
Špecializovaný odborný recenzovaný časopis Duševné vlastníctvo sa zameriava na problema ku teórie a praxe duševného
vlastníctva a vychádza štyrikrát do roka.
Zaslané príspevky v rubrike Štúdie anonymne posudzujú dvaja nezávislí recenzen a konečné rozhodnu e 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 eto 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. 1/2021

– Načrtnu e aktuálnych vývojových línií v judikatúre ohľadom riadneho používania ochrannej známky, rozlišovacej spôsobilos získanej používaním a ohľadom intenzity
dobrého mena
(Mgr. Andrej Stec)
Článok sa zaoberá viacerými aktuálnymi vývojovými líniami v judikatúre Súdneho dvora EÚ a Všeobecného súdu
EÚ ohľadom ochranných známok. Po krátkom úvode týkajúcom sa štrukturálnych otázok fungovania predmetných súdov EÚ v tejto oblas sa článok venuje problémom
riadneho používania ochrannej známky. Na jednej strane
analyzuje otázku, čo je funkciou kolek vnej ochrannej
známky, definujúcou možnosť preukázať riadne používanie, na príklade týkajúcom sa ochrannej známky ohľadom
recyklácie obalov. Na strane druhej podčiarkuje problémy,
akým je, v tomto kontexte, napríklad možnosť delenia

– S Změny v právu označení zeměpisného původu v důsledku 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 souvislos s přistoupením Evropské
unie k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Především analyzuje
právní postupy poskytnu účinků mezinárodního zápisu
označení výrobku pocházejícího z tře 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 následného přechodného období.
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relevantného tovarového trhu na samostatné čas pri luxusných výrobkoch, a zaoberá sa ež významom predaja
použitého tovaru, príslušenstva a náhradných dielov ako
skutočnos umožňujúcich preukázanie riadneho používania. Následne sa článok venuje rozlišovacej spôsobilos
získanej používaním, najmä otázke, akým spôsobom možno preukázať relevantné skutočnos na celom území Európskej únie, berúc do úvahy, okrem iného, moderné prostriedky komunikácie a predaj cez internet. Na záver ešte
článok dáva do pozornos inú aktuálnu tendenciu v judikatúre, a to potrebu precízne určiť stupeň intenzity dobrého mena (renomé) ochranných známok v prípadoch, keď
rozhodnu e ohľadom námietky pro zápisu konkurenčnej
ochrannej známky takýto prístup vyžaduje.

nologické neutrality, který právě Směrnice EU 2019/790
o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu, tedy poslední směrnice z oblas autorského práva, do určité míry porušuje. Autor
obsáhle popisuje nesrozumitelnost a útržkovitost směrnice z oblas autorského práva, jež vyvolává při aplikaci
někdy až úsměvné paradoxy. sVe své druhé čás 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 jejich periodických
skových 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 čás citované směrnice po její
aplikaci obsolentní impakt.

– 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 patentovateľnos
vynálezu. Zároveň poskytuje stručný náhľad do jednotlivých etáp konania o prihláške z hľadiska práce patentového experta Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej
republiky. Pozornosť je venovaná najmä priebehu najdôležitejšieho kroku konania, úplnému prieskumu, výsledok
ktorého rozhoduje o tom, či na vynález bude udelený patent, alebo bude patentová prihláška zamietnutá. Úplný
prieskum zahŕňa vykonanie rešerše v medzinárodných patentových databázach, v úradných registroch, v nepatentovej literatúre, ako aj v akýchkoľvek dostupných zdrojoch
prístupných verejnos , pri ktorých je možné zis ť dátum
sprístupnenia obsiahnutých informácií verejnos . Následný vecný prieskum obsahuje vlastné hodnotenie patentovateľnos vynálezu na základe výsledkov rešerše.

– Znalecké dokazovanie na účely posúdenia vynálezcovskej činnos Úradom priemyselného vlastníctva SR
(Mgr. Samuel Rybnikár, PhD.)
Autor v príspevku prezentuje právne závery rozsudku Najvyššieho súdu SR z 18. júna 2020 sp. zn. 3 Spv 2/2019,
v ktorom sa Najvyšší súd SR pri rozhodovaní o kasačnej
sťažnos pro rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 26. septembra 2018 č. k. 23 S 34/2013-453 vyjadril
k otázke správneho súdneho prieskumu posúdenia vynálezcovskej činnos Úradom priemyselného vlastníctva SR
podľa ustanovenia § 8 ods. 1 zákona č. 435/2001 Z. z.
patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zme
ne a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v konaní o zrušení patentu podľa ustanovenia § 46 ods. 1
písm. a) tohto zákona, predovšetkým k problema ke znaleckého dokazovania, ako jedného z kľúčových inš tútov,
dôležitých pre náležité preskúmanie zákonnos posúdenia vynálezcovskej činnos Úradom priemyselného vlastníctva SR v rámci povolenej správnej úvahy.

– Několik poznámek ke směrnicím EU z oblas autorského
práva obecně se zvláštním přihlédnu m ke Směrnici EU
2019/790 o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu
(prof. JUDr. Jiří Srstka)
Článek se v první čás věnuje obecným nedostatkům
směrnic Evropské unie vůbec a to z pohledu autora.
Jeho tvrzení se týkají především směrnic z oblas práva
autorského. Autor se věnuje problema ce gnoseologické, kazuis cké i zásadě proporcionality a to především
z pohledu akademického. Článek nahlíží i na princip tech-

– Aktuálne na tému priemyselné vlastníctvo a kauzálna
príslušnosť v civilnom a správnom súdnictve
(Mgr. Jitka Mikuličová)
Autor stručne opisuje systém práv priemyselného vlastníctva, kompetencie Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky a zaoberá sa kauzálnou príslušnosťou v sporoch z priemyselného vlastníctva a v konaniach
o správnych žalobách v oblas priemyselného vlastníctva,
a to aj s ohľadom na návrh reformy súdnej mapy SR.

KTO VIE, ODPOVIE
Pýtali sme sa v poslednom čísle: Napíšte aspoň dve podmienky udelenia patentu v lehote 24 mesiacov od podania prihlášky.
Správna odpoveď je: 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
Za správnu odpoveď posielame malý darček pani Mozolovej.

Súťažná otázka za č. 3: V čom spočíva podstata WIN-WIN TRACKU?
Odpoveď pošlite na adresu e-zine@indprop.gov.sk spolu s vaším menom a adresou. V predmete správy uveďte
„e-zine_otázka_3“. Vyžrebovanému autorovi správnej odpovede pošleme malý darček. Tešíme sa na vaše e-maily.
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