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Budeme v budúcnosti používať lietajúce taxi? Firma Bell predstavila nádejný koncept

Firma Bell predstavila na výstave CES 2019 svoj 1 : 1 model konceptu päťmiestneho lietajúceho taxíka Nexus. Už v roku 
2020 by chcela spoločnosť dostať do vzduchu prvé prototypy. Mali by mať sklopné rotory a hybridný pohon.

Americký výrobca vrtuľníkov Bell predviedol na výstave elektroniky v Las Vegas dizajn automatizovaného lietajúceho taxíka 
Nexus. Do nasadenia sa má dostať už na budúci rok. 

Stroj ponúka miesto pre päť pasažierov. Dizajn vnútorného priestoru fi rma ukázala na tom istom podujatí už minulý rok. 
Maximálna hmotnosť nákladu by mala byť 272 kilogramov.

Nexus bude poháňať šesť vrtúľ s prstencami. Lietajúci stroj bude kolmo štartovať aj pristávať. Po dosiahnutí potrebnej 
výšky sa vrtule sklopia z horizontálnej do vertikálnej polohy, aby stroj dosiahol rýchlosť dopredu. Firma už predtým spolu-
pracovala na vývoji konvertoplánov (lietadlá s meniteľnou polohou vrtúľ). So spoločnosťou Boeing vyvinula Bell-Boeing V-22 
Osprey a so spoločnosťou Lockheed Martin stroj Bell V-280 Valor.

Viac informácií nájdete na:
https://glob.zoznam.sk/video-budeme-v-buducnosti-pouzivat-lietajuce-taxi-fi rma-bell-predstavila-nadejny-koncept/

SPRÁVY Z ÚPV SR

Ukončenie používania faxov

V Úrade priemyselného vlastníctva SR 
(ďalej „úrad“) sa od 14. januára 2019 skon-
čila prevádzka faxov. Z tohto dôvodu nie je 
možné od uvedeného dátumu komunikovať 
s úradom prostredníctvom faxov/telefaxov. 
Ďakujeme vám za pochopenie.

Uvádzanie identifi kátora osoby v podaniach

V podaniach doručovaných Úradu priemyselného vlastníc-
tva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) sa od januára 2019 
uvádza identifi kátor osoby účastníka konania a identifi -
kátor osoby zástupcu podľa osobitného predpisu (§ 3 
písm. n) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe vý-
konu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

Aktualizované formuláre doplnené o identifi kátor osoby je 
možné stiahnuť cez odkaz: https://www.upv.sk/?dokumenty-
na-prevzatie

https://glob.zoznam.sk/video-budeme-v-buducnosti-pouzivat-lietajuce-taxi-firma-bell-predstavila-nadejny-koncept/
https://www.upv.sk/?dokumenty-na-prevzatie
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Ponuka vzdelávania v rámci EUIPO

Dnešná technologicky pokroková doba prináša nové výzvy 
pre spoločnosť a má vplyv na takmer každý aspekt nášho 
života. Týka sa to aj nášho osobného rastu a vzdelávania.

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) po-
núka na svojej internetovej stránke širokú škálu online kur-
zov: od tutoriálov a vzdelávacích balíkov až po semináre 
a videokonferencie.

Vzhľadom na to, že ľudia majú rôzne vzdelávacie potreby, 
kurzy EUIPO sú štruktúrované podľa úrovni vedomostí. Aka-
démia vytvorila vzdelávací katalóg s celým radom modulov, 
ktoré pokrývajú všetko od ochrannej známky až po presadzo-
vanie duševného vlastníctva, ale aj kurzy, ktoré sa netýkajú 
duševného vlastníctva, ako sú jazykové kurzy a kurzy na roz-
voj schopností. 

Katalóg Akadémie je dostupný na webovej stránke EUIPO: 
https://euipo.europa.eu/knowledge/

Verejná konzultácia k strategickému 
plánu EUIPO 2025

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) za-
čal proces prípravy ďalšieho strategického plánu a vyzval 
všetky zainteresované strany, aby pomohli pri usmerňovaní 
jeho strategických priorít do roku 2025. 

Dôležitým cieľom strategického plánu (SP 2025) EUIPO je 
pomôcť spoločnostiam plne využiť výhody inovácií a kreativi-
ty, či už v Európe, alebo na globálnom trhu, s prihliadnutím na 
technický pokrok, ktorý vytvára obchodné modely.

Na základe dosiahnutých výsledkov prvých dvoch strate-
gických plánov úradu a najmä po úspešnom vytvorení Siete 
Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPN) sa musí 
zabezpečiť udržateľnosť a schopnosť reagovať na globalizá-
ciu trhu a nárast elektronického obchodu, s ktorými je spoje-

ná hrozba porušovania práv duševného vlastníctva, ktorá má 
často cezhraničný charakter. 

Konzultácie budú zamerané na tieto strategické otázky: 
• prepojený, efektívny a spoľahlivý systém duševného vlast-

níctva;
• zákaznícke služby;
• dynamické organizačné zručnosti a efektívna podpora ria-

denia.

Svojím názorom môžete prispieť vyplnením online dotazní-
ka do 28. februára 2019.

Dotazník nájdete na stránke EUIPO: 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/-
4888188

158. stretnutie Správnej rady Európskej 
patentovej organizácie, 12. – 13. december 2018, 
Mníchov 

Posledné 158. stretnutie Správnej rady Európskej paten-
tovej organizácie sa uskutočnilo v Mníchove 12. a 13. de-
cembra 2018 pod vedením Jozefa Kratochvíla (súčasný 
predseda českého Úradu priemyselného vlastníctva), ktorý 
bol jednomyseľne zvolený za jeho predsedu na obdobie troch 
rokov od 1. januára 2019.

V rámci stretnutia okrem iného odznelo, že úrad pokračuje 
v pozitívnom trende v oblasti počtu prijatých prihlášok. Do 
konca novembra 2018 bol zaznamenaný 4,5 % nárast pri-
hlášok európskych patentov (priame európske podania 
a prihlášky PCT vstupujúce do národnej fázy) oproti rovnaké-
mu obdobiu v roku 2017. Počet zverejnení stúpol o 19,1 %. 
Príchodom nového prezidenta p. Campinosa v júli 2018 sa 
zintenzívnil sociálny dialóg, od ktorého sa očakáva zvýšenie 
pracovného komfortu a upokojenie negatívnych nálad medzi 
zamestnancami úradu.

Za prvý polrok prezident absolvoval vyše 300 osobných 
stretnutí so zamestnancami EPÚ, vrátane pravidelných stret-
nutí so zástupcami zamestnancov. Súčasťou zintenzívnené-

ho dialógu je aj dotazník spokojnosti, ktorý bude realizovaný 
vo februári 2019 a jeho výsledky sa premietnu do pripravova-
ného strategického plánu úradu.

V súvislosti so spomínaným strategickým plánom EPÚ po-
žiadal aj národné úrady o názor. Už dnes je však známe, 
že nový strategický plán EPO na roky 2019 až 2023 bude 
zameraný na vysokú kvalitu služieb a produktov, ktoré úrad 
poskytuje vo včasných lehotách, na získavanie a manažo-
vanie vysokokvalifi kovanej pracovnej sily, digitalizáciu úradu 
s podporou umelej inteligencie, cenovú efektívnosť konaní, 
ako aj na modernizáciu pracovného prostredia. 

Správna rada ďalej prerokovala orientačný materiál o bu-
dúcich stavebných projektoch budov vo vlastníctve EPÚ 
v Mníchove, Berlíne, Haagu a Viedni, ako aj orientačný do-
kument o prijímaní zamestnancov, ktorý s cieľom zvýšiť pruž-
nosť pracovnej sily počíta so zvýšením podielu zamestnan-
cov na dobu určitú (v súčasnosti tvoria len 3,3 % celkovej 
pracovnej sily v EPÚ).

Pokiaľ ide o rozpočtové a fi nančné záležitosti, správna 
rada jednomyseľne schválila návrh rozpočtu na rok 2019, 
ako aj rozpočtové odhady na štyri nasledujúce roky. 

SPRÁVY ZO SVETA

https://euipo.europa.eu/knowledge/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/4888188
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MONITORING
Výber článkov týkajúcich sa duševného vlastníctva a ÚPV SR 
uverejnených v slovenských tlačených a elektronických médiách 
v decembri 2018 a v januári 2019.

Fakty a nie falošné správy. Neberte nám autorské práva
Len pred troma mesiacmi, 12. septembra, Európsky parla-
ment hlasoval presvedčivou väčšinou za navrhnutú smerni-
cu, ktorá dáva nádej tlači a tlačovým agentúram, aby konečne 
dostali zaplatené od veľkých internetových spoločností.

Aktuality.sk 12.12.2018
https://www.aktuality.sk/clanok/650130/fakty-a-nie-falosne-spravy-nezabite-
prava-suvisiace-s-autorskym-pravom/

Apple AirPower nabíjačka sa opäť pripomína. 
Patent prezrádza nové inteligentné funkcie
Už počas septembra sa začali vynárať indície, že s bezdrô-
tovou nabíjačkou AirPower spoločnosť Apple nadobro skon-
covala. Najnovšie patenty naznačujú, že nakoniec by sme sa 
jej mohli skutočne dočkať. Je dôležité poznamenať, že patent 
presne nešpecifi kuje názov, pričom už podľa opisu a funkcií 
je jasné, že by mohlo ísť stále o to isté „mýtické“ zariadenie.

Touchit.sk 11.12.2018
https://touchit.sk/apple-airpower-nabijacka-sa-opat-pripomina-patent-prezradza-
nove-inteligentne-funkcie/207916

Súd v Číne nariadil zákaz predaja smartfónov iPhone od
Apple
Spoločnosti Apple a Qualcomm vedú po celom svete hneď 
niekoľko sporov, ktorých predmetom sú patenty a duševné 
vlastníctvo. Najnovšie sa jednu bitku v patentovej vojne po-
darilo vyhrať spoločnosti Qualcomm.

Techbyte.sk 11.12.2018
https://www.techbyte.sk/2018/12/iphone-zakaz-predaja-sud-cina-apple-
qualcomm/

Colníci objavili v sklade v Kysuckom Novom Meste 
takmer 15 tisíc kusov fejkového oblečenia
Colníci z Kriminálneho úradu fi nančnej správy SR objavili 
v sklade na Kysuciach takmer 15 000 kusov napodobnenín 
oblečenia. Vzhľadom na veľký rozsah a počet dotknutých 
značiek bude škoda vyčíslená až po vyjadreniach oprávne-
ných osôb. Páchateľom hrozí v prípade dokázania viny trest 
odňatia slobody vo výške 3 až 8 rokov. 

Zilinak.sk 12.12. 2018
https://www.zilinak.sk/prispevky/10918/foto-colnici-objavili-v-sklade-v-kysuckom-
novom-meste-takmer-15-tisic-kusov-fejkoveho-oblecenia

Skvelý úspech. Slovenka, ktorá navrhla obal na múku, 
získala dizajnového Oscara
Súťaž Red Dot Award: Communication Design sa prirovnáva 
k Oscarom v oblasti dizajnu. 24-členná porota vyberala z 8 610 
projektov zo 45 krajín sveta. Následne určila víťazné návrhy 
v 17 kategóriách, medzi ktorými slovenská dizajnérka zažiarila.

Startitup.sk 21.12.2019
https://www.startitup.sk/skvely-uspech-slovenka-ktora-navrhla-obal-na-muku-
ziskala-dizajnoveho-oscara/

Americký výrobca čipov vyhral patentový spor s Apple 
v Nemecku
Americký výrobca čipov Qualcomm dosiahol v patentovom spo-
re s Apple ďalšie dôležité víťazstvo, tentoraz v Nemecku. Qual-
comm môže v Nemecku zastaviť predaj starších modelov iPho-
nu, musí však zložiť zábezpeku vo výške stoviek miliónov eur.

Ekonomika.sme.sk 20.12.2018
https://ekonomika.sme.sk/c/22013651/americky-vyrobca-cipov-vyhral-patentovy-
spor-s-apple-v-nemecku.html

Spor o buchty. Komu bude patriť ochranná známka?
Spišské párky, Skalický trdelník či Bratislavské rožky. Naše 
tradičné špeciality, ktoré určite dobre poznajú všetci Slováci 
a radi sa nimi hrdia aj pred zahraničnými návštevami. Ich ori-
ginalitu zaručuje aj Európska komisia v podobne ochrannej 
známky. Patriť by tam mohli aj Muránske buchty. Obec a pe-
kárka sa nevedia dohodnúť.

Noviny.sk 20.12.2018
https://www.noviny.sk/slovensko/398248-spor-o-buchty-komu-bude-patrit-
ochranna-znamka

Čína navrhuje lepšiu ochranu duševného vlastníctva, 
fungovanie zákona v praxi je otázne
Nový čínsky investičný zákon zakazuje nútený transfer technoló-
gií a zasahovanie vlády do činnosti zahraničných podnikov. Práve 
tieto praktiky sa dostali do centra pozornosti v rámci obchodných 
sporov s USA. Návrh nového investičného zákona, ktorého úpl-
ný text bol zverejnený v stredu 26. decembra 2018, prichádza 
v čase, keď sa Čína snaží vyriešiť obchodné spory s USA. Spo-
jené štáty ju totiž obviňujú z nečestných praktík vrátane krádeže 
duševného vlastníctva a núteného transferu technológií.

Ekonomika.sme.sk 27.12.2018
https://ekonomika.sme.sk/c/22016566/cina-navrhuje-lepsiu-ochranu-dusevneho-
vlastnictva-fungovanie-zakona-v-praxi-je-otazne.html

Verejné hodnotenie právnych predpisov 
o ochrane dizajnu

Oznamujeme verejnosti možnosť zapojiť sa do verejného 
prieskumu k právnym predpisom EÚ v oblasti ochrany dizaj-
nov.

Cieľom tejto konzultácie je zhromaždiť dostatočné dô-
kazy a názory zainteresovaných strán a podporiť hodnote-
nie smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/71/ES 
z 13. októbra 1998 o právnej ochrane dizajnov („smer-

nica o dizajnoch“) a nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 
z 12. decembra 2001 o dizajnoch Spoločenstva s cieľom 
určiť, do akej miery tieto právne predpisy fungujú, ako boli 
zamýšľané.

Svojím názorom môžete prispieť vyplnením online dotazní-
ka do 31. marca 2019.

Dotazník nájdete na nasledujúcej adrese:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/-
ares-2018-3527248/public-consultation_en

https://www.aktuality.sk/clanok/650130/fakty-a-nie-falosne-spravy-nezabite-prava-suvisiace-s-autorskym-pravom/
https://touchit.sk/apple-airpower-nabijacka-sa-opat-pripomina-patent-prezradza-nove-inteligentne-funkcie/207916
https://www.techbyte.sk/2018/12/iphone-zakaz-predaja-sud-cina-apple-qualcomm/
https://www.zilinak.sk/prispevky/10918/foto-colnici-objavili-v-sklade-v-kysuckom-novom-meste-takmer-15-tisic-kusov-fejkoveho-oblecenia
https://www.startitup.sk/skvely-uspech-slovenka-ktora-navrhla-obal-na-muku-ziskala-dizajnoveho-oscara/
https://ekonomika.sme.sk/c/22013651/americky-vyrobca-cipov-vyhral-patentovy-spor-s-apple-v-nemecku.html
https://www.noviny.sk/slovensko/398248-spor-o-buchty-komu-bude-patrit-ochranna-znamka
https://ekonomika.sme.sk/c/22016566/cina-navrhuje-lepsiu-ochranu-dusevneho-vlastnictva-fungovanie-zakona-v-praxi-je-otazne.html
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3527248/public-consultation_en


4

   E-zine ÚPV SR číslo 1

Apple v Nemecku stiahne z predaja niektoré iPhony
Podľa nariadenia mníchovského súdu Apple musí v Nemec-
ku zastaviť predaj, ponuky na predaj a dovoz všetkých iPho-
nov, ktoré porušujú patent Qualcommu.

Teraz.sk 03.01.2019
https://www.teraz.sk/spravy/apple-v-nemecku-stiahne-z-predaja-niekto/-
370317-clanok.html

Nirvana žaluje výrobcu oblečenia: Odkopíroval Marc 
Jacobs smajlíka Kurta Cobaina († 27)?
Americká hudobná skupina Nirvana zažalovala výrobcu oble-
čenia Marc Jacobs potom, čo jej hlavný návrhár s rovnakým 
menom do svojej novej kolekcie zahrnul niekoľko artiklov so žl-
tým „smajlíkom“, ktorý je jedným z hlavných symbolov kapely.

Novyčas.sk 07.01.2019
https://www.cas.sk/clanok/786420/nirvana-zaluje-vyrobcu-oblecenia-okopiroval-
marc-jacobs-smajlika-kurta-cobaina-27/

Patent Prešovčanov ohrozujú zvláštne dlhy
Patent, o ktorý je vo svete enormný záujem, môže skončiť 
v dražbe kvôli dlhom. Objav z dielne odborníkov Prešovskej 
univerzity v Prešove žne úspechy po celom svete. Pre ne-
splatené pôžičky z vytunelovanej nebankovky končí v zálohe 
vymáhačskej agentúry. V krajnom prípade hrozí jeho dražba.

Hnonline.sk 07.01.2019
https://hnonline.sk/hnbiznis/1869312-patent-presovcanov-ohrozuju-zvlastne-
dlhy

Microsoft by chcel predĺžiť životnosť batérií 
v notebookoch, má na to patent
Zariadenia s batériou, najmä notebooky, dnes pre značnú 
časť používateľov z hľadiska spôsobu používania predsta-
vujú priamy ekvivalent stolových počítačov. To znamená, že 
väčšinu času ich, bez ohľadu na aktuálny stav nabitia batérie, 
majú pripojené k nabíjačke.

Mojwindows.sk 06.01.2019
https://www.mojwindows.sk/2019/01/predlzenie-zivotnosti-baterie-microsoft/

Nový iPhone XI vraj dostane tri fotoaparáty a radikálne 
zmení svoj dizajn
Nové modely iPhone sa nepredávajú najlepšie a Apple za-
robí o miliardy menej, než sa pôvodne očakávalo. Nedáv-
no sme napísali päť dôvodov, prečo Apple už nie je to, čo 
bývalo. Nelichotivá pozícia spoločnosti začína byť alarmujú-
ca, preto sa čoraz častejšie začína hovoriť o novom mobile 
z dielne kalifornskej spoločnosti. Prvé informácie naznačujú, 
že telefóny pod označením iPhone XI by mali radikálne zme-
niť svoj dizajn.

Refresher. sk 08.01.2019
https://refresher.sk/61905-Novy-iPhone-XI-vraj-dostane-3-fotoaparaty-a-
radikalne-zmeni-svoj-dizajn

Dell má patent na bizarný notebook s dvoma 
odnímateľnými displejmi
Notebook s odnímateľným displejom nie je nový koncept. 
Možno sa s ním stretnúť napr. na zariadení Surface Book od 
Microsoftu. Dell však chce ísť o krok ďalej. Dal si patentovať 
laptop s dvoma odnímateľnými displejmi, čo naznačuje bu-
dúcnosť, keď budú chcieť používatelia zvýšiť svoju produkti-
vitu na cestách. Mohli by to však využiť aj hráči.

Pcrevue.sk 09.01.2019
https://www.pcrevue.sk/a/Dell-ma-patent-na-bizarny-notebook-s-dvoma-
odnimatelnymi-displejmi

Pozvánka na COST Infoday 2019 s účasťou riaditeľa 
COST Association Dr Ronald de Bruina – 07. 02. 2019
COST je najdlhšie trvajúci európsky program na podporu 
nadnárodnej spolupráce medzi výskumníkmi z celej Európy 
i mimo nej. Je jedinečným prostriedkom na to, aby vedci spo-
ločne rozvíjali svoje vlastné nápady a nové iniciatívy vo všet-
kých oblastiach vedy a techniky vrátane spoločenských a hu-
manitných vied prostredníctvom celoeurópskeho prepojenia 
národne fi nancovaných výskumných činností. Hrá významnú 
úlohu pri budovaní európskeho výskumného priestoru. Dopĺ-
ňa činnosti programu H2020 a tvorí dôležité prepojenie s ve-
deckými komunitami v nových cieľových krajinách, ku ktorým 
patrí aj Slovensko.

CVTI.sk 09.01.2019
http://www.cvtisr.sk/podujatia/cost-infoday-2019.html?page_id=25639

Slovensko vedie v svetovom rebríčku. Vyrobilo rekordne 
veľa áut
Na Slovensku sa podľa Zväzu automobilového priemys-
lu Slovenskej republiky (ZAP SR) aj v minulom roku vyro-
bilo viac ako milión vozidiel. Produkcia v automobilových 
závodoch Volkswagen Slovakia, Kia Motors Slovakia, PSA 
Group Slovakia a Jaguar Land Rover dosiahla spolu podľa 
predbežných výsledkov viac ako 1 080 000 vozidiel.

TVnoviny.sk 10.01.2019
http://www.tvnoviny.sk/ekonomika/1950042_slovensko-vedie-v-svetovom-
rebricku-vyrobilo-rekordne-vela-aut

Elon Musk predstavil nový vynález: Touto raketou sa 
bude dať lietať aj medzi mestami!
Muskove rakety budú čoskoro lietať nielen na Mars, ale aj do 
vzdialených destinácií v rámci Zeme. Elon Musk je celosve-
tovo uznávaný vizionár, ktorého projekty sú také odvážne, 
že často až vyrážajú dych. Najnovšie prekvapil predstavením 
novej rakety, ktorá by vraj mala byť schopná dopraviť ľudí až 
na Mars!

Netky.sk 10.01.2019
http://www.netky.sk/clanok/elon-musk-predstavil-novy-vynalez-touto-raketou-
-sa-bude-dat-lietat-aj-medzi-mestami

Korporátnu identitu je dôležité chrániť
Ako väčšina úspešných spoločností aj subjekty fi nančného 
trhu kladú dôraz na tvorbu a správne nastavenie korporátnej 
identity, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je aj samotný korpo-
rátny dizajn. Ten je zväčša prvou vecou, ktorú klient v súvis-
losti s ponúkanou službou vníma. Preto je nevyhnutné nielen 
dbať na jeho vytvorenie, ale aj na ochranu už vybudovaného 
korporátneho dizajnu, napríklad loga spoločnosti.

Finreport.sk 10.01.2019
https://www.fi nreport.sk/podnikanie/korporatnu-identitu-je-dolezite-chranit/

Huawei získal patent na funkčný grafén
Technológia zlepší chladenie smartfónov. Jedna z najpozo-
ruhodnejších inovácií, ktoré predstavila spoločnosť Huawei 
koncom minulého roka, sa týka patentu na funkčný grafén. 
Nový materiál prináša zlepšené možnosti chladenia nielen 
mobilných zariadení v čase, kedy sa nároky na ich výkon ne-
ustále zvyšujú. Na získaní patentu sa okrem čínskej teleko-
munikačnej fi rmy podieľal aj laureát Nobelovej ceny či tímy 
univerzít v Manchestri a Cambridge.

Touchit.sk 10.01.2019
https://touchit.sk/huawei-ziskal-patent-na-funkcny-grafen/212816

https://www.teraz.sk/spravy/apple-v-nemecku-stiahne-z-predaja-niekto/370317-clanok.html
https://www.cas.sk/clanok/786420/nirvana-zaluje-vyrobcu-oblecenia-okopiroval-marc-jacobs-smajlika-kurta-cobaina-27/
https://hnonline.sk/hnbiznis/1869312-patent-presovcanov-ohrozuju-zvlastne-dlhy
https://www.mojwindows.sk/2019/01/predlzenie-zivotnosti-baterie-microsoft/
https://refresher.sk/61905-Novy-iPhone-XI-vraj-dostane-3-fotoaparaty-a-radikalne-zmeni-svoj-dizajn
https://www.pcrevue.sk/a/Dell-ma-patent-na-bizarny-notebook-s-dvoma-odnimatelnymi-displejmi
http://www.cvtisr.sk/podujatia/cost-infoday-2019.html?page_id=25639
http://www.tvnoviny.sk/ekonomika/1950042_slovensko-vedie-v-svetovom-rebricku-vyrobilo-rekordne-vela-aut
http://www.netky.sk/clanok/elon-musk-predstavil-novy-vynalez-touto-raketou-sa-bude-dat-lietat-aj-medzi-mestami
https://www.finreport.sk/podnikanie/korporatnu-identitu-je-dolezite-chranit/
https://touchit.sk/huawei-ziskal-patent-na-funkcny-grafen/212816
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Revue pre teóriu a prax 
v oblasti duševného vlas-
tníctva – v súčasnosti jedi-
né slovenské periodikum, 
ktoré sa zameriava na 
problematiku priemyselných 
a autorských práv.

Časopis Duševné vlast-
níctvo je od čísla 1/2018 
vydávaný v tlačenej forme 
(štyrikrát ročne).

Zároveň ostáva možnosť 
predplatiť si časopis v elek-

tronickej verzii (štyrikrát ročne). Predplatitelia si môžu vybrať 
medzi tlačenou a elektronickou formou časopisu, prípadne si 
môžu objednať obidve.

Z obsahu časopisu Duševné vlastníctvo 3/2018

– Editoriál (Spišiaková, L.)

– Konanie o prihláške ochrannej známky Európskej únie 
a jeho osobitosti (Mitura, M.)

 V Európskej únii sa za posledné dve desaťročia podari-
lo vytvoriť dômyselný, účinný a efektívny právny nástroj 
známkovo-právnej ochrany, ktorý na jednej strane umož-
ňuje jeho používateľom na základe jediného podania do-
siahnuť ochranu vo všetkých členských štátoch Európ-
skej únie a na druhej strane vhodným spôsobom dopĺňa 
a koexistuje s národnými systémami ochranných známok 
platnými a účinnými v týchto štátoch. Popularita tohto sys-
tému medzi používateľmi naprieč celou Európskou úniou je 
nesporná a preukázateľne prispieva aj k zvyšovaniu kon-
kurencieschopnosti členských štátov Európskej únie a aj 
samotnej Únie. Hovoríme o ochrannej známke Európskej 
únie, ktorá je úspešným pokračovaním ochrannej známky 
Spoločenstva a ktorá po legislatívnej korekcii uskutočne-
nej v posledných rokoch stojí na pevných základoch. Cie-
ľom tohto príspevku je priblížiť čitateľom proces zápisu 
ochrannej známky Európskej únie od momentu podania 

prihlášky ochrannej známky až po jej zverejnenie (tzv. 
prieskumové konanie alebo prieskum prihlášky), poukazu-
júc súčasne na osobitosti tohto procesu.

– Vyváženie postavenia medzi autormi a platformami na 
online zdieľanie obsahu (Adamová, Z.)

 Predmetom tohto článku je zhodnotenie súčasného le-
gislatívneho vývoja v oblasti autorskoprávnej regulácie on-
line platforiem osobitne vo vzťahu k obsahu generovanému 
používateľmi (tzv. user-generated content). Keď používate-
lia zdieľajú autorské diela a iné predmety ochrany na plat-
formách na zdieľanie obsahu, z pohľadu autorského práva 
tieto platformy samy nepoužívajú chránený obsah, často 
však s jeho využitím môžu získavať veľkú hodnotu. Auto-
ri a iní nositelia práv však môžu uplatniť notice-and-take 
down a zabrániť tomu, aby k použitiu dochádzalo. Pred-
metom tohto príspevku je zhodnotenie aktuálneho návrhu 
smernice o autorskom práve o priepasti medzi hodnotami 
v zmysle článku 13 a o novej povinnosti platforiem, aby 
zmluvne vysporiadali práva nositeľov práv. S tým súvisí 
zmena celkovej koncepcie zodpovednosti pre tento sektor 
kreatívneho priemyslu.

– Licencie Creative Commons a ich využitie v praxi 
 (Škreko, A.) 
 Dňa 22. októbra 2018 Impact Hub na Hviezdoslavovom ná-

mestí v Bratislave hostil účastníkov vedeckého seminára 
„Licencie Creative Commons a ich využitie v praxi“. Podu-
jatie organizované Ústavom práva duševného vlastníctva 
a informačných technológií Právnickej fakulty Trnavskej 
univerzity v Trnave sa konalo počas týždňa otvoreného 
vládnutia a bolo organizované ako súčasť projektu VEGA 
č. 1/0556/17 „Creative Commons ako nástroj pre sprístup-
nenie a použitie kreatívneho obsahu, informácií a dát“.

– Aktuálne z autorského práva (Bednárik, R.)

Viac info na:
https://www.indprop.gov.sk/?dusevne-vlastnictvo
https://www.indprop.gov.sk/?on-line-objednavka-casopisu-
dusevne-vlastnictvo

Časopis Duševné vlastníctvo

KTO VIE, ODPOVIE
Koľko percent občanov EÚ uviedlo v prieskume EUIPO, že si v poslednom roku zámerne zaobstaralo falzifi kát? Pýtali sme 

sa v minulom čísle nášho periodika. Správna odpoveď je: 7 % občanov Európskej únie priznáva, že si zaobstarali falzifi kát 
zámerne. Za správnu odpoveď posielame malý darček Petrovi Krissakovi zo Žiliny.

Súťažná otázka č. 1

Aká je maximálna hmotnosť nákladu, 
ktorú je schopný lietajúci taxík Nexus prepraviť? 

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 malý darček. Tešíme sa 
na vaše e-maily.

https://www.indprop.gov.sk/?dusevne-vlastnictvo
https://www.indprop.gov.sk/?on-line-objednavka-casopisu-dusevne-vlastnictvo
mailto:e-zine@indprop.gov.sk
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