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ÚPV SR zrýchľuje postup zápisu dizajnu do registra
Dizajn predstavuje vzhľad výrobku alebo jeho čas . Navrhnúť dizajn výrobku v podnikateľskej sfére však znamená vytvoriť
funkčné a dekora vne znaky výrobku a zároveň brať do úvahy jeho predajnosť, náklady na výrobu, prepravu, skladovanie,
opravu aj nakoniec likvidáciu takéhoto výrobku.
Zapísaný dizajn v registri úradu dokáže vytvoriť pridanú hodnotu pre spoločnos . Klient ho vníma ako atrak vny a pôsobivý a dokonca môže byť hlavným kritériom jeho predajnos . Ochrana hodnotných dizajnov je významnou súčasťou obchodnej stratégie každého dizajnéra a výrobcu. Dizajny predstavujú obchodný majetok podniku – zvyšujú komerčnú hodnotu
podniku a jeho výrobkov. Ochrana dizajnu jeho zápisom v registri Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej ÚPV SR) dáva
majiteľovi takéhoto zapísaného dizajnu výlučné právo brániť tre m osobám kopírovať alebo napodobňovať zapísaný dizajn.
„ÚPV SR neustále zlepšuje, zrýchľuje a skvalitňuje svoje interné procesy v prospech svojich klientov. Prichádza s novinkou,
a to zrýchleným postupom zápisu dizajnu do registra, tzv. FAST TRACK dizajnu. Cieľom tejto zmeny je, že sa predmet takejto
prihlášky zapíše do registra ÚPV SR v lehote 45 pracovných dní od dátumu jej podania opro súčasnej priemernej dobe registrácie dizajnov 98 dní,“ uvádza predseda ÚPV SR Matúš Medvec.
Podmienky FAST TRACKU dizajnu sú napríklad podanie žiados o zápis dizajnu do registra elektronicky, ak vovaná elektronická schránka slovensko.sk na doručovanie, zaplatené príslušné poplatky. Všetky podmienky sú zverejnené na webovej
stránke úradu.

SPRÁVY Z ÚPV SR
Vyšehradský patentový inš tút pri
príležitos 5. výročia svojej činnos
organizuje online 7. júla 2021
odbornú konferenciu!

ferencie je vytvoriť priestor na konverzáciu o systéme PCT
a takisto zdieľať príklady dobrej praxe.
Účastníci online konferencie získajú neoceniteľný prehľad
o medzinárodnom procese prihlasovania patentov prostredníctvom PCT systému a získajú užitočné rady o úspešných patentových stratégiách.

Na konferencii budú poprední patentoví odborníci hlavne
z krajín Vyšehradskej štvorky, ktorí sa podelia o svoje vedomos , skúsenos a osvedčené postupy využívania systému
PCT a Vyšehradského patentového inš tútu. Ambíciou kon-

Účasť na online konferencii je bezplatná.
Registrujte sa na: h ps://vpi.videosquare.eu/en/users/signup
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Výročná správa 2020: naša cesta pandemickým rokom
Predložená výročná správa je dôkazom toho, že ľudskú
tvorivosť a vynaliezavosť nezastavila ani pandémia. Inovácie
nestagnovali, čo sa prejavilo aj na prudkom náraste prihlášok
úžitkových vzorov, ktorých predmet priamo alebo nepriamo
súvisel s aktuálnou pandémiou. Nárast prihlášok sme zaznamenali aj v prípadoch ochranných známok či dizajnov.
Naším hlavným cieľom bolo zrýchliť interné procesy pri
súčasnom zachovaní kvality rozhodovania. Úsilie sme smerovali k tomu, aby bol úrad vnímaný ako moderný a ústretový pre tých, ktorí potrebujú jeho služby. Významným
prvkom zmien je aj komunikovanie legi mnych očakávaní
klientov prostredníctvom zverejňovania interných procesov
a lehôt jednotlivých druhov konaní. Podarilo sa nám otvoriť úrad verejnos , skrá ť 3 000 konaní o ochrannej známke
na polovicu, zverejniť interné procesy konaní, odštartovať
spoluprácu s viacerými inš túciami, zefek vniť chod úradu
a uskutočniť mnohé ďalšie úspešné kroky.

Sme transparentnejší –
prvýkrát zverejňujeme
kvartálnu správu

preto zverejniť Kvartálnu správu o stave priemyselného
vlastníctva na Slovensku. Budeme prinášať pravidelné
a transparentné informácie o činnos ach, ktoré patria do
kompetencie nášho úradu. Celú správu nájdete na našom
webovom sídle:
https://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/images/novinky/2021/05/Kvartalna%20sprva_1%20kvartal%202021.pdf

Úrad priemyselného vlastníctva SR ešte viac približuje tému priemyselného vlastníctva
verejnos a podnikateľskému prostrediu. Rozhodli sme sa

Bilaterálne rokovania v Čechách

Foto: archív ÚPV SR

Predseda ÚPV ČR Josef Kratochvíl a predseda ÚPV SR Matúš Medvec rokovali o trendoch v ochrane práv duševného vlastníctva na národných úrovniach, o podpore malých
a stredných podnikov či o službách v oblas mediácie, ale
aj o nastavení spolupráce úradov do budúcna. Bilaterálne
stretnu e sa nieslo ako vždy v priateľskom a inšpira vnom
duchu.

14. stretnu e Správnej rady Vyšehradského
patentového inš tútu (VPI)
V roku 2015 sa Slovensko, Česko, Maďarsko a Poľsko dohodli, že vytvoria Vyšehradský patentový inš tút (ďalej VPI)
a umožnia tak záujemcom o medzinárodný patent výhodne
a efek vne získať patentovú ochranu prostredníctvom medzinárodnej prihlášky podľa Zmluvy o patentovej spolupráci
(PCT), ktorú spravuje Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO).
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Pod vedením predsedu ÚPV SR Matúša Medveca ako zástupcu predsedajúceho štátu sa 8. júna 2021 uskutočnilo 14.
virtuálne stretnu e Správnej rady VPI. Zúčastnili sa ho predsedovia národných patentových úradov zmluvných štátov
a riaditeľka inš tútu Johanna Stadlerová, ktorá informovala
o finančnom hospodárení inš tútu, výsledkoch vnútorného

auditu a o činnos pracovných skupín.
VPI ponúka medzinárodnú rešerš patentových prihlášok
(ISA) a medzinárodný predbežný prieskum patentových prihlášok (IPEA). Už piaty rok pomáha najmä malým a stredným
podnikom získavať prístup k zahraničným patentom za zvýhodnených finančných podmienok a kratší čas.

Historicky prvé memorandum o spolupráci medzi
Banskobystrickým samosprávnym krajom
a Úradom priemyselného vlastníctva SR
Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján
Lunter a predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR
Matúš Medvec podpísali v priestoroch Úradu priemyselného vlastníctva v Banskej Bystrici memorandum o vzájomnej
spolupráci.
Memorandum spečaťuje spoločné úsilie samosprávy a štátneho orgánu pri zvyšovaní povedomia a významu duševného vlastníctva a jeho právnej ochrany pre podnikateľské
subjekty s inovačným potenciálom. Spoločným záujmom je
aj spolupráca v oblas vzdelávania najmä v stredných odborných školách, kde je sústredný budúci tvorivý potenciál
rozvoja.

Foto: archív ÚPV SR

Úrad priemyselného vlastníctva SR deklaruje rozvoj a podporu služieb prediagnos ky priemyselných práv, podporu
projektom kraja Innolabb a Catching-Up Regions na vytvorenie zázemia pre rozvoj vedy a techniky.

Ochrana duševného vlastníctva je pre podniky
kľúčová
Predseda úradu Matúš Medvec odovzdal počas svojej návštevy v spoločnos SANAS, a. s., predsedovi predstavenstva
Jánovi Pavúkovi a generálnemu riaditeľovi Jurajovi Jakubivmu Osvedčenie o registrácii ochrannej známky (rebranding
značky). Spoločnosť SANAS vznikla v roku 1955 pod značkou
Nový domov a od roku 1990 funguje pod novým názvom
SANAS – SAbinovská NÁbytkárska Spoločnosť. Zaoberá sa
výrobou nábytku pre domáci a zahraničný trh. Firma má unikátny patentovaný systém na skladanie nábytku bez nutnospouži a náradia.
Cieľom cesty okrem odovzdania osvedčenia bola aj návšteva samotnej fabriky. Počas návštevy prebehli diskusie
o tom, aké dôležité je chrániť si duševné vlastníctvo, kde vníma firma svoje silné stránky na trhu, ale aj kde vidí priestor
na rozvoj v spolupráci so štátnymi inš túciami.
Nastavila sa spolupráca v oblas prediagnos ky (auditu)
priemyselných práv, ktorá patrí medzi služby úradu pre podniky a je úplne zdarma. SANAS investuje do modernizácie
a automa zácie strojovo-technických zariadení a uvedomuje si dôležitosť ochrany svojich vynálezov a nápadov.

Foto: archív ÚPV SR

Úrady fungujú efek vnejšie – sťahujú sa do jednej
budovy s cieľom ušetriť verejné peniaze

teniu komerčného nájmu. Navyše obslúžia slovenských inovátorov pod jednou strechou.
„Sťahovaním SIEA do budovy Úradu priemyselného vlastníctva SR si plníme úlohu – čo najefek vnejšie spravovať
majetok štátu. Racionalizáciou činnos sme vytvorili voľné
kapacity smerujúce k tomu, aby sme čo najviac znížili prevádzkové náklady. Spoločné priestory ponúkajú ľuďom prepojené služby zahŕňajúce inovácie, energe ku aj ochranu
vynálezov. V jednej budove spoločne ponúkame viac služieb,“ konštatuje predseda Úradu priemyselného vlastníctva
SR Matúš Medvec.

Slovenská inovačná a energe cká agentúra s pracoviskom
v Banskej Bystrici sa presunula z komerčných priestorov do
budovy Úradu priemyselného vlastníctva SR na Švermovej
ulici v Banskej Bystrici.
Efek vnejšia služba štátu pre ľudí sa dá dosiahnuť aj pri
šetrení nákladov. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo Úrad priemyselného vlastníctva SR ponúkol svoje priestory SIEA. Namiesto dvoch budov budú spoločne v jednej a vyhnú sa pla-
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SPRÁVY ZO SVETA

EUPO: Monitoring práv duševného vlastníctva

V marci 2021 boli všetky ukazovatele práv duševného
vlastníctva v EÚ pod úrovňou zaznamenanou vo februári
2020. Francúzske ukazovatele ochranných známok či autorských práv dosiahli predkrízové hodnoty.

EUIPO pristúpilo k pravidelnému monitoringu dopadov
krízy COVID-19 na odvetvia intenzívne využívajúce práva
duševného vlastníctva prostredníctvom ukazovateľov práv
duševného vlastníctva vrátane ochranných známok, dizajnov, patentov a autorských práv na úrovni EÚ a vybraných
štyroch najväčších členských štátov.

Celú šta s ku k vývoju počtu prihlášok nájdete na webe
EUIPO.

EUIPO: Zaznamenali sme explóziu záujmu o práva
duševného vlastníctva

V tomto globálnom trende vedie Čína, ktorá viac ako
zdvojnásobila svoje prihlášky ochranných známok. Rovnako
tak rast v počte prihlášok zaznamenali krajiny, akými sú Nemecko a USA.
Celý príhovor nájdete na webe EUIPO.

Výkonný riaditeľ Chris an Archambeau vo svojom príhovore poukazuje na rekordné počty prihlášok EÚ ochranných
známok podaných v prvých mesiacoch roka 2021.

EUIPO: Verejná diskusia k ochrane zemepisných
označení nepoľnohospodárskych výrobkov
Verejná diskusia o ochrane zemepisných označení pre
nepoľnohospodárske výrobky v celej EÚ je prístupná do
22. 7. 2021. Môžu sa jej zúčastniť všetci občania, organizácie, ako aj odborníci. Účastníci sa môžu vyjadriť k témam:
• problémy súvisiace s existujúcou právnou ochranou autenckých nepoľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu,
• prínosy a riziká opatrení EÚ,
• dostupné možnos poli ky vrátane kontroly a presadzovania budúceho systému ochrany EÚ pre eto výrobky a
• možné dopady jednotlivých možnos poli k.

V súčasnos v EÚ neexistuje jednotný systém ochrany zemepisných označení nepoľnohospodárskych výrobkov, ale
sú súčasťou miestnej iden ty, cestovného ruchu a ich výroba vytvára pracovné miesta. Jednotný systém by uľahčil konkurencieschopnosť výrobcov na špecializovaných trhoch,
poskytovanie informácií o výrobkoch či podporil regionálne
ekonomiky.
Dotazník nájdete na stránkach EUIPO.

EUIPO: Čína sa stáva súčasťou TMview
Viac ako 32 miliónov čínskych ochranných známok je teraz k dispozícii vo vyhľadávacom nástroji TMview všetkým
európskym a svetovým používateľom. Tento úspech bol
dosiahnutý vďaka podpore IP Key China, projektu financovaného z prostriedkov EÚ, na podporu práv duševného
vlastníctva v Číne. EUIPO je prvý úrad pre oblasť duševného
vlastníctva, s ktorým CNIPA zdieľa svoje údaje o ochranných
známkach.

Od 19. mája 2021 TMview obsahuje údaje o ochranných
známkach sprístupnených Čínskou národnou správou duševného vlastníctva (CNIPA), pričom celkový počet ochranných známok vo vyhľadávacom nástroji sa tým zvýši zo 62 na
viac ako 90 miliónov.
h ps://euipo.europa.eu

Foto: h ps://euipo.europa.eu
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EPO: Konferencia PATLIB 2021 deklaruje zvýšenú
podporu inovátorom naprieč Európou
Európsky patentový úrad usporiadal 18. a 19. mája online konferenciu PATLIB2021, na ktorej sa zúčastnilo viac ako
1 200 registrovaných účastníkov a popredných odborníkov
na transfer technológií v Európe. Poduja e začalo projekt
PATLIB 2.0, ktorého cieľom je rozšíriť sieť viac ako 300 cener patentových informácií rozmiestnených po celej Euró-

pe. Počas troch diskusných panelov odborníci zo Svetovej
organizácie duševného vlastníctva, Európskej komisie, EPO,
univerzít a kancelárií pre transfer technológií, ako aj zástupcovia priemyslu a právnických profesií diskutovali o správe
práv duševného vlastníctva.
Foto: www.epo.org

Správa ež konštatuje, že prierezové podporné technológie
zaznamenali celkovo najsilnejší rast od roku 2017, a to o 7 %.

EPO/IEA: Podpora inovácií s cieľom dosiahnuť
klima ckú neutralitu
Podľa štúdie EPO a IEA počet patentov udelených na vynálezy súvisiace
s nízkouhlíkovými energe ckými technológiami na celom svete vzrástol
v období rokov 2017 až 2019 ročne
v priemere o 3,3 %. Podľa IEA je možné
súčasné ciele v oblas klímy dosiahnuť
iba výrazným zrýchlením inovácií v oblas čistej energie, pretože mnohé
z technológií potrebných v nasledujúcich desaťročiach na zníženie emisií
CO2 sú dnes iba vo fáze prototypu alebo demonštrácie.

Foto: www.epo.org

Kľúčovou hnacou silou inovácií v poslednom desaťročí bol prudký nárast
technológií súvisiacich s elektrickými
vozidlami. Európa je na prvom mieste
vo väčšine oblas obnoviteľnej energie, obzvlášť v niektorých odvetviach
konečnej spotreby (vlaková preprava
a letectvo). Výskumné inš túcie sú akvne najmä v oblas nízkouhlíkových
technológií zameraných na dodávky
energie (alterna vne palivá, jadrová
energia a niektoré obnoviteľné energie)
a rozvíjajúcich sa podporných technológií, ako sú zachytávanie uhlíka a vodíka.

Článok dokumentuje históriu presadzovania práv duševného vlastníctva v období po vstúpení do platnos Dohody
o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (dohoda TRIPS). Prija e rozvojového programu WIPO z roku 2007
znamenalo posun v medzinárodnom dialógu o presadzovaní
práv duševného vlastníctva od čisto represívnej koncepcie
presadzovania práv k holis ckejšej koncepcii budovania rešpektu právam duševného vlastníctva.

JWIP: Analýza histórie konceptu budovania
rešpektu k právam duševného vlastníctva
Žurnál World of Intellectual Property Law (JWIP) uverejnil článok o budovaní rešpektu k duševnému vlastníctvu.

VÝBER PLÁNOVANÝCH ONLINE PODUJATÍ
Dátum
29. 6. 2021

Pla orma
webinár

1. 7. 2021

webinár

5. 7. 2021

webinár

6. 7. 2021

webinár

28. 7. 2021

webinár

19. 8. 2021

online konferencia

Téma
Hos teľ
IPW Webinar: Protect Your Domains to Protect CLARIVATE
Your Brand: Iden fying Trends, Highligh ng
Risks, and Strengthening Your Brand Online
IPW Webinar: Determining Essen ality for
IP LYTICS
Standard Essen al Patents: Challenges, Benefits & Solu ons
Joint EUIPO-EPO IP Execu ve Week
EUIPO ACADEMY
Track on case Law: Decisions of the trimester
of the EUIPO Boards of Appeal - Decisions of
the trimester of the GC and CJEU
IPW Webinar: Using Patent Analy cs to Iden fy Innova on Growth Areas
Thinking Interna onally about IP & ADR
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MONITORING

Výber článkov týkajúcich sa duševného vlastníctva a ÚPV SR uverejnených v slovenských
tlačených a elektronických médiách v máji a júni 2021

Informácie o patentoch získate na univerzitnom pracovisku
Špičkové pracoviská výskumu v oblas inteligentných dopravných systémov, inteligentných výrobných systémov,
pokrokových materiálov a technológií a informačno-komunikačných technológií sú súčasťou Univerzitného vedeckého
parku Žilinskej univerzity. Celý projekt stál 44 miliónov eur
a väčšina prostriedkov putovala do Žiliny z fondov Európskej únie. V záujme podpory vzdelanos malých a stredných
podnikateľských subjektov a ostatnej verejnos v oblas
patentových informácií a priemyselného vlastníctva uzavreli
UNIZA a Úrad priemyselného vlastníctva SR dohodu o spolupráci, ktorej výsledkom je zriadené informačno--poradenské
miesto Úradu priemyselného vlastníctva SR pre inovácie –
innoinfo v priestoroch CTT UVP UNIZA, otvorené pre širokú
verejnosť.
Myzilina.sme.sk 30.04.2021

Spor o tom, ako zavesiť toaletný papier, má jediné správne
riešenie. Dôkazom je patent z roku 1891
Aj zdanlivo bežné a všeobecné predmety či udalos môžu
byť dôvodom na spor. Dobrým príkladom je zakladanie toaletného papiera. Sú iba dve skupiny ľudí. Jedna zakladá papier tak, že prevísa spredu a zhora, ďalšia skupina ľudí zase
zakladá tak, že visí zozadu rolky. Ako je to správne? V tomto
prípade je legi mne sa pozrieť na dizajn výrobku uvedený
v patente. Konkrétne ide o patent z roku 1891.
Interez.sk 04.05.2021
h ps://www.interez.sk/spor-o-tom-ako-zavesit-toaletny-papier-ma-jedine-spravne-riesenie-dokazom-je-patent-z-roku-1891/

Cenu inova vny čin roka dostane inovácia, ktorá pomohla
pri pandémii
Ministerstvo hospodárstva vyhlásilo 14. ročník súťaže o cenu
ministra hospodárstva SR Inova vny čin roka 2020. Cieľom
súťaže je upozorniť na zaujímavé inovačné ak vity slovenských podnikateľov. Tento rok sa vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) rozhodol udeliť cenu v špeciálnej
kategórii COVID-19 za inováciu, ktorá prispela k riešeniu pandémie. Podnikatelia môžu inova vne výrobky, technológie
a služby, ktoré uviedli na trh v minulom roku, prihlásiť do súťaže do 15. augusta, uviedol vo štvrtok rezort hospodárstva.
Teraz.sk 14.05.2021

h ps://myzilina.sme.sk/c/22649698/informacie-o-patentoch-ziskate-na-univerzitnom-pracovisku.html

Špičkovému výskumu pomáha vedecký park univerzity
Prešovská univerzita v Prešove (PU) ponúka v rámci štúdia
okrem iného vzdelávanie a výskum v modernej budove Unipolab, ktorá sa môže pochváliť špičkovou prístrojovou a laboratórnou technikou. Inves cia, ktorá presiahla štyri milióny eur, má širokospektrálne využi e. Centrum je zamerané
na rozvoj fyziky a ďalších podobných odborov, ich aplikáciu
a inovácie, ako tomu napovedá aj názov novozriadenej jednotky Centrum pre aplikovaný výskum a inovácie, vysvetlil
pri príležitos otvorenia týchto priestorov rektor Prešovskej
univerzity Peter Kónya.
Mysaris.sme.sk 30.04.2021

h ps://www.teraz.sk/ekonomika/cenu-inova vny-cin-roka-dostane-inov/548717-clanok.html

Je uvoľnenie patentov na vakcíny riešením na rýchlejšie
očkovanie obyvateľov pro COVID-19?
Patentová ochrana je nástroj, ktorý zaručuje, že nikto iný,
okrem majiteľa patentu, nesmie vyrábať, využívať, ponúkať
alebo uvádzať produkt na trh. Liečivá vrátane vakcín sa môžu
chrániť patentom počas 20 rokov a navyše aj dodatkovým
osvedčením ďalších 10 rokov. India a Juhoafrická republika
prišli s návrhom, ktorý žiada o uvoľnenie patentov na vakcíny pro COVID-19, keďže podľa nich patenty bránia väčšej
produkcii vakcín. Žiadajú dočasné pozastavenie uplatňovania niektorých článkov Dohody o obchodných aspektoch
práv duševného vlastníctva (TRIPS) súvisiacich s ochranou
patentov.
Bystricoviny.sk 10.05.2021

h ps://mysaris.sme.sk/c/22649969/spickovemu-vyskumu-pomaha-vedecky-park-univerzity.html

Pápež podporil zrušenie patentov na vakcíny pro
koronavírusu
Vyjadrenia pápeža prišli potom, čo Spojené štáty prekvapivo
vyjadrili podporu globálnemu zrušeniu patentov na vakcíny
pro ochoreniu COVID-19. Pápež Fran šek vyjadril podporu
zrušeniu patentov na vakcínu pro koronavírusu v záujme
posilnenia jej dodávok chudobným krajinám. Informuje o tom
agentúra AFP.
Teraz.sk 08.05.2021

h ps://www.bystricoviny.sk/ tulka/je-uvolnenie-patentov-na-vakciny-riesenim-na-rychlejsie-ockovanie-obyvatelov-pro -covid-19/

https://www.teraz.sk/najnovsie/papez-podporil-zrusenie-patentov-na-v/547508-clanok.html

V Košiciach má vzniknúť špičkové vedecko-aplikačné
centrum
Kompletná projektová dokumentácia projektu CNIC má byť
pripravená v tomto roku. V Košiciach vznikne špičkové vedecko-aplikačné centrum Košický klaster nového priemyslu
(CNIC). Prepojením akademického a podnikateľského prostredia má výrazne prispieť k rastu HDP regiónu, zamestnanos , udržaniu, resp. návratu talentovaných ľudí zo zahraničia, a tak i k celkovému rastu životnej úrovne obyvateľov
v kraji. TASR o tom informoval hovorca Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach Tomáš Zavatčan.
Zive.aktuality.sk 28.04.2021

Výskum a inovácie potrebujú výraznú zmenu riadenia
Systém riadenia výskumu a inovácií je na Slovensku značne fragmentovaný, na tento fakt dlhodobo upozorňuje tak
Európska komisia, OECD, ako aj národní aktéri. Navyše ide
o systém, ktorý je nepredvídateľne implementovaný prostredníctvom ad hoc rozhodnu kompetentných, keďže na
Slovensku nemáme zadefinovanú národnú poli ku výskumu, vývoja a inovácií.
Dennikn.sk 07.05.2021
h ps://dennikn.sk/2381408/vyskum-a-inovacie-potrebuju-vyraznu-zmenu-riadenia/

h ps://zive.aktuality.sk/clanok/152350/v-kosiciach-ma-vzniknut-spickove-vedecko-aplikacne-centrum/
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Podcast: Ako preniesť nové nápady a inovácie do praxe?
(rozhovor)
V podcaste Veda na dosah sme sa rozprávali o ochrane duševného vlastníctva i o bezpečnom prenose nových riešení
do komerčnej sféry. Hosťami boli Jaroslav Noskovič, vedúci
oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva
Centra transferu technológií (CTT) pri CVTI SR, Mária Pospíšilová, odborná pracovníčka v oblas duševného vlastníctva,
a Ľubomír Kucka, odborný pracovník Strediska patentových
informácií z CTT CVTI SR.
vedanadosah.cv .sk

Eurokomisia navrhla bezprecedentný rozpočet, má
pomôcť k zotaveniu Európy
Rozpočet na rok 2022 predstavuje 167,8 miliardy eur v záväzkoch a 169,4 miliardy eur v platbách. Na výskum a inovácie EK vyčlenila 13,1 miliardy eur, z toho 12,2 miliardy na
výskumný program Horizon Europe. Z NGEU by mohla pre
túto „obálku“ získať ďalších 1,8 miliardy eur.
Finweb.hnonline.sk 08.06.2021
h ps://finweb.hnonline.sk/zahranicna-ekonomika/2901100-eurokomisia-navrhla-bezprecedentny-rozpocet-ma-pomoct-k-zotaveniu-europy

h ps://vedanadosah.cv sr.sk/podcast/podcast-ako-preniest-nove-napady-a-inovacie-do-praxe/

Colníci zachy li falzifikáty odevov či hračiek. Výška škody
predstavuje síce eur
Príslušníci finančnej správy z Colného úradu Bra slava zachy li počas prvých troch mesiacov tohto roka falzifikáty
obuvi, odevov, kabeliek i hračiek. Tovar porušoval práva duševného vlastníctva, výška škody predstavuje sícky eur.
Ta3.com 7.06.2021

Neskočíme na Tesla burger? Automobilka si zaregistrovala
ochrannú známku na vlastnú reštauráciu
Americká automobilka má veľké plány, ktoré sa netýkajú
len výroby elektromobilov. Len nedávno sme informovali
o tom, že Elon Musk chce z Tesly spraviť pojazdnú pla ormu
na hranie hier, teraz prichádza ďalšia novinka. Spoločnosť si
v uplynulých dňoch zaregistrovala nové ochranné známky,
ktoré naznačujú, že by sa mohla pus ť do správy vlastných
reštaurácií. Možno sa vám to zdá úplne „od veci,“ vôbec to
tak ale nie je.
Techbyte.sk 02.06.2021

h ps://www.ta3.com/clanok/202820/colnici-zachy li-falzifikaty-odevov-ci-hraciek-vyska-skody-predstavuje- sice-eur

Automobilka BMW si patentovala spätné zrkadlá
budúcnos : Obraz budú premietať na okno
Automobilka BMW si nechala zaregistrovať patent spätný
zrkadiel, ktoré využívajú kamery, no namiesto dodatočných
displejov majú obraz premietať na okno. Viaceré automobilky v uplynulých rokoch predstavili inova vne spätné zrkadlá,
ktoré sa spoliehajú na kamery a dodatočné displeje. Medzi
prvými predstavili toto riešenie automobilky Lexus v modeli
ES či Audi v modeli e-tron, ale aj Mercedes-Benz v novej generácii ťahačov Actros.
Startstop.sk 08.06.2021

h ps://www.techbyte.sk/2021/06/tesla-burger-ochranna-znamka/

Hodnotenie výskumu a inovácií v regiónoch SR
Inovačné a súvisiace činnos nie sú v krajine distribuované
rovnomerne. Niektoré regióny sú vysoko inova vne, za aľ
čo iné tvoria len pomerne málo inovácií. Rozvoj inovácií
môže byť ovplyvnený miestnymi ekonomickými charakteriskami, stavom infraštruktúry, dostupnosťou kvalifikovanej
pracovnej sily, ale aj podobou štátnych poli k, ktoré sa týkajú výskumu a vývoja, ochrany práv duševného vlastníctva
a hospodárskej súťaže. V jednotlivých regionálnych štúdiách
sme sa pokúsili zmapovať inovačné prostredia siedmich slovenských regiónov a konfrontovať sa s koncepčnou neistotou, ako k tejto úlohe vlastne pristúpiť.
Sovva.sk

h ps://www.startstop.sk/news/53691/bmw-si-patentovalo-spatna-zrkadla-buducnos -obraz-budu-premietat-na-okno/

Jeden z 10 Európanov si kúpil falošný produkt väčšinou
z Ázie. Dopomohla tomu pandémia
Každý desiaty Európan sa nechal nachytať a kúpil si falošný
produkt, ktorý väčšinou pochádzal z Ázie. Ukázala to štúdia,
ktorú tento týždeň zverejnil Úrad Európsky únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO). Podľa údajov EUIPO a Organizácie
pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) tvoria falšované výrobky 6,8 % dovozu do Európskej únie a ich hodnota sa
odhaduje na 121 miliárd eur.
ekonomika.pravda.sk 13.06.2021

h ps://www.sovva.sk/aktualita/hodnotenie-vyskumu-a-inovacii-v-menej-rozvinutych-regionoch-sr/

Mexická vláda obviňuje reťazec Zara v poslednej kolekcii
z plagiátorstva
Predmetom obvinenia sú zelené vyšívané šaty nápadne sa
podobajúce na tradičný odev mexického ľudu. Všimlo si to
aj mexické ministerstvo kultúry a obvinilo odevný reťazec
Zara z kopírovania dizajnu tradičných ľudových odevov mexických žien na juhu krajiny. Problémom sú zelené vyšívané
šaty z poslednej kolekcie španielskej značky.
Refresher.sk 01.06.2021

h ps://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/591286-jeden-z-10-europanov-si-kupil-falosny-produkt-vacsinou-z-azie-dopomohla-tomu-pandemia/

India požiadala o ochrannú známku pre basma , čo
nahnevalo Pakistan
Pakistan sa okamžite postavil pro postupu Indie, ktorá chce
získať chránené zemepisné označenie (CHZO) od Európskej
komisie pre svoju ryžu basma . K mnohým dlhoročným sporom medzi Indiou a Pakistanom sa tento rok pridal ďalší.
Spoločná kulinárska história oboch krajín je to ž definovaná
ryžou basma . A práve táto dlhozrnná ryža sa stala novým
jablkom sváru medzi odvekými súpermi. India to ž požiadala o exkluzívnu ochrannú známku, ktorá by jej zaručila výlučné vlastníctvo tulu basma v Európskej únii (EÚ). Vyvolala
tak spor, ktorý by mohol zasadiť tvrdú ranu pozícii Pakistanu
na dôležitom vývoznom trhu – v EÚ.
Teraz.sk 12.06.2021

h ps://refresher.sk/99089-Mexicka-vlada-obvinuje-retazec-Zara-z-plagiatorstva-v-poslednej-kolekcii

Nákupy cez internet: Až 12 percent Slovákov uviedlo,
že boli oklamaní a kúpili si falšovaný tovar
Podľa štúdie s názvom Európski občania a duševné vlastníctvo, ktorú uskutočnil Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, majú spotrebitelia stále ťažkos pri rozlišovaní pravého a falšovaného tovaru. Takmer každý desiaty Európan
(9 %) uviedol, že bol uvedený do omylu a kúpil si falzifikát,
pričom medzi členskými štátmi EÚ sú výrazné rozdiely.
Strategie.hnonline.sk 08.06.2021

https://www.teraz.sk/najnovsie/india-poziadala-o-ochrannu-znamku-pre/555691-clanok.html

h ps://strategie.hnonline.sk/marke ng/2879800-nakupy-cez-internet-az-12-percent-slovakov-uviedlo-ze-boli-oklamani-a-kupili-si-falsovany-tovar
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Slovenský patent, ktorý môže ovládnuť svet: Tím inžinierov
na čele so Slovákom prišli s geniálnym nápadom
Tím inžinierov a vedcov pod vedením slovenského vynálezcu Fran ška Pancuráka vytvoril technológie, ktoré učia svet
šetriť vodou. Známa rodinná spoločnosť SIKO vstupuje na
globálny trh so slovenskými inova vnymi patentovanými
technologickými novinkami. Za splachovanie nielen ušetríš,
ale aj pomôžeš prírode.
Star tup.sk 10.06.2021

Plagiát, kopírovanie, sťahovanie filmov: Čo je legálne a čo
trestný čin?
Opísaná diplomová práca je plagiát, aj keď ste uviedli zdroje.
Kedy je už kopírovanie trestný čin? Čo hrozí študentovi, ak
ho usvedčia z plagiátorstva? Na čo všetko sa vzťahujú autorské práva a ako sa autor môže brániť? Je legálne kopírovanie
filmov, hudby a ich sťahovanie z internetu? A čo robiť, ak
niekto použije fotku, videozáznam, ktoré ste zverejnili na
sociálnych sieťach?
Ta3.com 14.06.2021

h ps://www.star tup.sk/slovensky-patent-ktory-moze-ovladnut-svet-slovaci-prisli-s-genialnym-napadom-ako-usetrit-obrovske-mnozstvo-vody/

h ps://www.ta3.com/clanok/203256/plagiat-kopirovanie-stahovanie-filmov-co-je-legalne-a-co-trestny-cin

EÚ podporuje firmy sumou 1 500 eur. Ochrana značky je
priam kľúčová, teraz je ideálna príležitosť
Dobrá značka dokáže firmu pozdvihnúť v očiach zákazníkov
aj ovplyvniť predaj. Jej vybudovaniu treba venovať čas a následne je potrebné sa sústrediť aj na jej ochranu, aby nebola
zneužitá niekým iným. Malé a stredné podniky predstavujú
až 99 % firiem v Európskej únii a vytvárajú vyše dve tre ny
miest na pracovnom trhu. Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo preto začal podporovať získavanie ochrannej
známky grantom do výšky 1 500 eur. Grant môže byť využitý na preplatenie 50 % úradných poplatkov pri registrácii
ochrannej známky a 75 % z ceny rešerše a verifikácie registrovateľnos značky, ktorá je v procese nevyhnutná.
Star tup.sk 16.06.2021

Slovensko je montážna dielňa, výskumný vlak nám stále uteká.
AI prejde prelomom, o akom sa nám ani nesníva (rozhovor)
Ľudstvo sa pomaly začína stretávať s prítomnosťou umelej
inteligencie v každodennom živote. Technológia prechádza
neustále novým a najmä výrazným vývojom, ktorý u mnohých ľudí vyvoláva pocity rados a nadšenia, v iných zase
obavy. Jedným z popredných slovenských vedcov, ktorý sa
zaoberá touto problema kou, je doc. Ing. Ladislav Hluchý,
CSc., z Ústavu informa ky Slovenskej akadémie vied. V rozhovore pre FonTech.sk okrem svojej práce priblížil a predstavil aj mnoho zaujímavých myšlienok a skutočnos .
Fontech.star tup.sk 15.06.2021
h ps://fontech.star tup.sk/rozhovor-slovensko-je-montazna-dielna-vyskumny-vlak-nam-stale-uteka-ai-prejde-prielomom-o-akom-sa-nam-ani-nesniva/

h ps://www.star tup.sk/eu-podporuje-firmy-sumou-1-500-eur-ochrana-znacky-je-priam-klucova-teraz-je-idealna-prilezitost/

Prvýkrát vyplatená podpora za ochranu priemyselného
vlastníctva
V máji 2021 bola prvýkrát vyplatená finančná podpora organizáciám SAV za ochranu priemyselného vlastníctva. Nejde však o jednorazovú záležitosť. V súvislos so vstúpením
do platnos Zásad SAV na uplatnenie, ochranu a využívanie
práv k priemyselnému vlastníctvu organizácií zriadených
SAV v marci tohto roku majú organizácie SAV nárok na finančnú podporu a refundáciu niektorých nákladov. Podporu
v sume 5 000 eur priniesol každý z troch udelených európskych patentov (pre Ústav materiálov a mechaniky strojov
SAV a Ústav polymérov SAV). O niečo menšiu podporu –
1 000 eur, priniesol každý z pia ch národných patentov
udelených v USA, Číne a Japonsku (pre Ústav stavebníctva
a architektúry SAV, Ústav experimentálnej fyziky SAV a Ústav
materiálov a mechaniky strojov SAV).
SAV.sk 10.06.2021
https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=9695
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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.

fikační ochranné známky jsou novým druhem ochranné
známky na úrovni EU, mají dlouhou tradici v zemích s anglo-americkým právním systémem, odkud se dále rozšířily
do zemí se smíšeným právním systémem. Cílem článku
je poukázat zejména na hlavní rozdíly v právních ustanoveních cer fikační ochranné známky v zemích s odlišnými právními systémy, které jsou pojímány z pohledu vybraných zemí, které jsou představiteli anglo-amerického
a smíšeného právního systému, který je v některých aspektech zcela odlišný od kon nentálního právního systému, který nacházíme v rámci EU.

Z obsahu časopisu Duševné vlastníctvo č. 2/2021
– Ochrana duševného vlastníctva v kolabora vnom hospodárstve
(JUDr. Laura Rózenfeldová, PhD.)
Predmetom tohto príspevku je posúdenie osobitos spojených s ochranou práv duševného vlastníctva v kontexte
kolabora vneho hospodárstva, a to primárne z pohľadu
ochrany predmetov duševného vlastníctva vo vlastníctve kolabora vnych pla oriem a sekundárne vo vzťahu
k predmetom duševného vlastníctva vytváraným a na
pla ormách zverejňovaným zo strany jednotlivých používateľov týchto pla oriem. Pri predkladanej analýze autorka vychádza z aplikovateľnej právnej úpravy a príslušnej
judikatúry na úrovni vnútroštátnej, európskej a medzinárodnej, ako aj z úpravy vzťahov medzi kolabora vnymi
pla ormami na strane jednej a ich používateľmi na strane
druhej obsiahnutej v interných pravidlách týchto pla oriem.

– Ako ovplyvnil Súdny dvor EÚ svojím rozsudkom vzťahy
medzi EÚ a tre mi štátmi v oblas práva na primeranú
odmenu? Komentár k rozsudku Súdneho dvora EÚ vo
veci C-265/19
(JUDr. Jakub Slovák)
Článok reaguje na rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci
C-265/19, predkladá súhrn súdneho rozhodnu a a vysvetľuje princípy národného zaobchádzania a materiálnej
reciprocity v kontexte medzinárodného a európskeho autorského práva, najmä s ohľadom na relevantné ustanovenia Zmluvy WIPO o umeleckých výkonoch a zvukových
záznamoch a smernice EÚ o nájomnom a výpožičnom práve, ktorými sa ež zaoberal predmetný rozsudok. Súčasne
článok opisuje možné dôsledky, ktoré môže mať rozsudok
pre členské štáty EÚ, ako aj pre samotnú EÚ a jej právo.

– Význam cer fikačních ochranných známek a jejich právní
úprava nejen v rámci Evropské unie
(Mgr. Eva Adlerová, PhD.)
Předmětem tohoto článku je představení cer fikační
ochranné známky a to nejen z pohledu právní úpravy
v rámci EU, ale i v mimoevropských zemích. Cer fikační
ochranné známky jsou unikátní a mají mnoho specifických
vlastnos , které je odlišují od běžných ochranných známek nebo kolek vních ochranných známek. Za mco cer9
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Téma sa sústreďuje predovšetkým na platenie jedinej primeranej odmeny do tre ch štátov za použi e umeleckých
výkonov a zvukových záznamov občanov týchto tre ch
štátov (výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov) na území EÚ. V závere sa niekoľko komentárov viaže
aj k slovenskému autorskému právu a stručne sú uvedené
aj ďalšie možné kroky zohľadňujúce daný rozsudok.

– Distribučná sieť subordinovaných subjektov, jej tvorba
a udržanie ako know-how samostatného finančného
agenta
(JUDr. Andrea Slezáková, LL.M., PhD.)
Služby poskytované finančnými inš túciami majú isté špecifiká spočívajúce najmä v tom, že sú rôznorodé a nehmotné. Uzatváranie zmluvy o poskytnu finančnej služby si
vyžaduje osobnú interakciu s klientom, resp. v momentálnej pandemickej situácii komunikáciu v online prostredí.
Predovšetkým z dôvodu redukcie nákladov súvisiacich so
vznikom zmluvného vzťahu si vytvárajú finančné inš túcie
distribučné cesty, ktoré predstavujú rozliční sprostredkovatelia, medzi nimi aj samostatní finanční agen . Títo sa
výrazne odlišujú od ostatných kategórií finančných agentov, keďže sú oprávnení vykonávať činnosť prostredníctvom subordinovaných subjektov, tzn. disponujú vlastnou
distribučnou sieťou. Príspevok analyzuje otázku, či tvorba a udržiavanie siete podriadených finančných agentov
predstavuje know-how samostatného finančného agenta.

– Ochrana a transfer inovácií z oblas „Life Sciences“ a medicínskych technológií
(RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD.)
Inovácie v oblas „Life Sciences“ a medicínskych technológií zohrávajú významnú úlohu v súčasnej spoločnos ,
nakoľko majú potenciál prispieť k riešeniu najvýznamnejších výziev súčasnos . Patrí sem napríklad výživa a zdravie svetovej populácie a udržateľné využívanie prírodných
zdrojov. So zavádzaním a využívaním inovácií úzko súvisí
téma ich ochrany ako predmetov priemyselného vlastníctva, ktorú reflektuje aj predkladaný príspevok. Inovácie
v sledovanej oblas sú navyše vytvárané nielen v súkromných spoločnos ach, ale aj vo verejných a štátnych vedeckovýskumných inš túciách. Z tohto dôvodu je v spojitos
s inováciami potrebné obsiahnuť aj problema ku transferu technológií, teda systema ckého prenosu výsledkov
výskumu z verejných a štátnych vedeckovýskumných inš túcií do praxe. Potreba správnej orientácie vo vymedzených oblas ach sa ukazuje ako obzvlášť aktuálna najmä
v súčasnos – v období vrcholiacej pandémie koronavírusu.

– Kauzálna príslušnosť súdu
(Mgr. Samuel Rybnikár, PhD.)
Autor v príspevku prezentuje právne závery uznesenia
Najvyššieho súdu SR z 20. januára 2021 sp. zn. 5 Ndob
15/2020, v ktorom Najvyšší súd SR pri rozhodovaní sporu
o príslušnosť súdu podľa § 43 ods. 2 zákona č. 160/2015 Z. z.
Civilný sporový poriadok zaujal stanovisko k otázke, ktorý civilný súd je kauzálne príslušný rozhodovať o žalobou
uplatnenom nároku, ktorý vyplýva z pracovnoprávneho
vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom a týka
sa odmeny za zlepšovací návrh.

KTO VIE, ODPOVIE!
Pýtali sme sa v poslednom čísle: V čom spočíva podstata WIN-WIN TRACKU?
Správna odpoveď je: 1. Alterna va k dlhým sporom – skrátenie konania pred úradom z 1 až 5 rokov na niekoľko týždňov; 2. asistencia pri dohode strán sporu; 3. rýchle ukončenie sporového konania vydaním rozhodnu a a na základe dohody strán – výsledkom je (i) žiadosť o spaťvza e prihlášky ochrannej známky, (ii) zúženie zoznamu tovarov a služieb
o kolízne tovary a služby alebo (iii) žiadosť o spaťvza e námietok.
Za správnu odpoveď posielame malý darček pani Mozolovej.

Súťažná otázka za č. 4: Čo znamená pojem dizajn v oblas priemyselných práv?

Odpoveď pošlite na adresu e-zine@indprop.gov.sk spolu s vaším menom a adresou.
V predmete správy uveďte „e-zine_otázka_4“. Vyžrebovanému autorovi správnej
odpovede pošleme malý darček.
Tešíme sa na vaše e-maily!
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