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Milí čitatelia,

na titulnej stránke ná�ho e-mailového časopisu sa prvýkrát objavuje číslo ISSN (International Stan-

dard Serial Number). Časopisu ho pridelila Univerzitná kni�nica v Bratislave, Národná agentúra

ISSN. Na�e periodikum tak bolo zaradené do národnej databázy ISSN (https://www.kis3g.sk/cgi-

-bin/gw_45_1/chameleon?skin=ukb-ssn) a zároveň sa stáva aj súčasťou celosvetovej databázy spra-

vovanej Medzinárodným centrom ISSN v Parí�i (www.issn.org). A čo znamená uvedený krok? Na

jednej strane je to ocenenie kvality e-mailového časopisu E-zine ÚPV SR a na strane druhej uľah-

čuje jeho vyhľadávanie v automatizovaných systémoch, zviditeľňuje ho v celoslovenskom i nadná-

rodnom meradle, prispieva k lep�ej informovanosti pou�ívateľov databáz.

Aj naďalej sa budeme sna�iť pripravovať E-zine ÚPV SR tak, aby ste s ním boli spokojní a aby

zohrával úlohu dôveryhodného sprievodcu vo svete informácií z oblasti du�evného vlastníctva.

Predarchívna starostlivosť o záznamy

Dňa 27. júna 2007 zavítala do ÚPV SR delegácia zo Slovenského národného archívu v Brati-

slave na čele s jej riaditeľom PhDr. Petrom Dra�kabom a jej členmi boli aj odborní pracovníci

Národného archívu v Prahe. Spolu s riaditeľom odboru patentových fondov a informácií

ÚPV SR Ing. Rastislavom Marčokom a s ďal�ími pracovníkmi zainteresovaných útvarov si vy-

menili poznatky a skúsenosti z predarchívnej starostlivosti a správy registratúrnych záznamov

v �pecializovaných ústredných orgánoch �tátnej správy. Členovia delegácie sa oboznámili s od-

bornou činnosťou v ÚPV SR a so spôsobom manipulácie s dokumentmi a registratúrnymi zá-

znamami (potenciálnymi archívnymi dokumentmi), ktorých lehota ulo�enia je niekoľko desiatok

rokov.

ÚPV SR v roku 2004 zaviedol automatizovaný systém správy registratúrnych záznamov.

Správy z ÚPV SR
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Náv�teva z Poľska

Prezentácia informačného systému v ÚPV SR a plánov

jeho ďal�ieho rozvoja bola jedným z bodov agendy

súvisiacej s pracovnou náv�tevou informatikov z Poľského patentového úradu v Banskej Bystrici

26. - 27. júna 2007. Oba úrady sa aktívne podieľajú na projektoch Európskeho patentového úra-

du, hlavne na projekte EPTOS1), ako aj na projektoch Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu

(ochranné známky a dizajny (OHIM)) - Euroregister2) a Euroclass3). Náv�teva informatikov

z Poľského patentového úradu bola zorganizovaná najmä z dôvodu prehĺbenia spolupráce

v spoločných európskych projektoch. Obe strany vyjadrili súhlas aj naďalej pokračovať

v takýchto stretnutiach.

III. u�ívateľský deň

ÚPV SR pokračuje v tradícii organizovania u�ívateľských dní elektronického podávania pri-

hlá�ok. V poradí u� tretie takéto podujatie sa uskutočnilo v úrade 19. júna 2007. Záujemcovia

najmä z radov patentových zástupcov si mohli prakticky odskú�ať online podávanie národných

patentových prihlá�ok a prihlá�ok ú�itkových vzorov. Pokiaľ ide o národné patentové prihlá�ky,

tie je mo�né podávať online od 26. apríla tohto roka, úrad ich v elektronickej forme prijal dote-

raz tri. Predpokladá sa, �e trend online podávania národných prihlá�ok bude rovnako vzostupný

ako pri online podaniach európskych patentových a medzinárodných PCT prihlá�ok. Veď zatiaľ

čo vlani v prvom roku online podávania elektronické prihlá�ky tvorili viac ako 30 percent z uve-

dených typov prihlá�ok, v prvej polovici tohto roka je to a� 75 percent.

Online systém pre národné prihlá�ky

ú�itkových vzorov má byť spustený do

prevádzky pravdepodobne e�te do konca

tohto roka potom, ako Národná rada SR

schváli nový zákon o ú�itkových vzoroch

a ten nadobudne účinnosť.

ÚPV SR ďal�ie u�ívateľské dni elek-

tronického podávania prihlá�ok plánuje

obohatiť o komplexný pohľad na online slu�by ponúkané aj Európskym patentovým úradom

a Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu v �panielskom Alicante.
                                                                                                    

1) EPTOS - systém integrujúci rôzne slu�by (produkty) poskytované verejnosti prostredníctvom internetu a zároveň interne vy-
u�ívaný národnými patentovými úradmi pri konaniach o prihlá�kach priemyselných práv.

2) Euroregister bude unifikovaným nástrojom pre re�er�e v rámci jedného systému, v ktorom budú ochranné známky zo v�et-
kých členských krajín EÚ. Bude re�er�ovateľný jedným zadaním.

3) Euroclass bude unifikovaným systémom slú�iacim prihlasovateľom ochranných známok, ktorý zabezpečí preklad zoznamu
tovarov a slu�ieb do jazykov jednotlivých členských krajín EÚ a zároveň bude slú�iť aj na kontrolu jazykovej a odbornej
správnosti zoznamov tovarov a slu�ieb. Systémy Euroregister a Euroclass plánuje OHIM zaviesť do prevádzky buď koncom
tohto, alebo začiatkom budúceho roka.
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O aktuálnych témach

Predsedovia patentových úradov krajín Vy�ehradskej �tvorky sa 12. - 14. júna 2007 stretli na

Táľoch. Vymenili si informácie o aktuálnom dianí v jednotlivých úradoch a koordinovali stano-

viská k témam prerokúvaným v rámci medzinárodných organizácií zaoberajúcich sa problemati-

kou du�evného vlastníctva a v Európskej únii. V posledný deň stretnutia sa k nim pripojili aj Ra-

kú�ania a Slovinci.

Medzi témami rezonovala aj

problematika spolupráce s Úra-

dom pre harmonizáciu vnútor-

ného trhu, a to v kontexte neú-

merne narastajúcich finančných

prebytkov OHIM-u. Tie sú toti�

v zmysle nariadenia o ochran-

nej známke spoločenstva ne-

prijateľné, nakoľko výdavky

a príjmy organizácie musia byť

v�dy v rovnováhe. U� existujú-

ci prebytok, viac ako 130 mil.

eur, by podľa predstaviteľov

patentových úradov V4+2 mal

byť okrem iného pou�itý na skvalitnenie produktov a slu�ieb OHIM-u, najmä pokiaľ ide o kva-

litu online databázy dizajnov spoločenstva. V tejto súvislosti účastníci stretnutia zobrali na ve-

domie rozhodnutie Rady EÚ pre konkurencieschopnosť na tohtoročnom májovom rokovaní,

podľa ktorého má dôjsť k operatívnemu, ka�doročnému prehodnocovaniu vý�ky kľúčových po-

platkov, t. j. poplatkov za prihlá�ku ochrannej známky spoločenstva (CTM), jej zápis do registra

a obnovenie platnosti CTM, a to na základe finančnej perspektívy organizácie. Ak odhadované

príjmy OHIM-u budú vy��ie, ako sa očakávalo, automaticky dôjde k zní�eniu sadzieb spomína-

ných kľúčových poplatkov, ak budú príjmy ni��ie, poplatky pôjdu opačným smerom.

Predsedovia patentových úradov krajín V4.
Zľava Alicja Adamczaková (Poľsko), Miklós Bendzsel (Maďarsko),
Darina Kyliánová (Slovensko) a Karel Čada (Česko).
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Správy zo sveta

Európsky patentový úrad má nového prezidenta

Stala sa ním Alison Brimelowová. Dňa 1. júla 2007 vystriedala

vo funkcii Alaina Pompidoua.

Správna rada Európskej patentovej organizácie (SR EPO) e�te v roku

2003 na svojom 94. zasadaní rozhodla, �e vykonávanie funkcie prezidenta

Európskeho patentového úradu (EPÚ) bude v nasledujúcom volebnom

období výnimočne rozdelené na dve trojročné obdobia. V prvom, začína-

júcom 1. júla 2004, vymenovala do funkcie Alaina Pompidoua z Francúz-

ska a na druhé obdobie odsúhlasila Alison Brimelowovú z Veľkej Británie.

Duálny mandát bol kompromisom vyplývajúcim z predchádzajúcich neúspe�ných kôl voľby

prezidenta a odzrkadlil aj vôľu členských �tátov nájsť vyvá�ené rie�enie s dôrazom na politické

ciele a povinnosti organizácie voči pou�ívateľom patentového systému a zamestnancom EPÚ.

Alison Brimelowová vo funkcii prezidenta EPÚ chce presadzovať nasledovné ciele:

1. Zlep�iť vzťahy medzi vedúcimi pracovníkmi EPÚ a zamestnancami.

2. Efektívnej�ie spolupracovať s národnými patentovými úradmi.

3. Riadiť EPÚ ako podnikateľský subjekt s cieľom dosiahnuť čo najvy��í počet podaných

prihlá�ok.

Alison Brimelowová je dcérou britského diplomata, narodila sa v Havane na Kube. Od roku

1999 do roku 2003 bola riaditeľkou Patentového úradu Veľkej Británie (v súčasnosti Úrad

du�evného vlastníctva Veľkej Británie).
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110. zasadanie

V poradí 110. zasadanie SR EPO sa konalo v Mníchove 26. - 29. júna 2007. Na zasadaní boli

prerokované právne a medzinárodné zále�itosti, ako napríklad návrh stanoviska k sporným

otázkam týkajúcim sa stavu techniky, grace period, posudzovania novosti a vynálezcovskej čin-

nosti, ktoré budú prezentované na rokovaniach s americkými a japonskými partnermi, trilaterál-

ne strategické otázky vrátane udelenia mandátu EPÚ na rokovania o spolupráci so zástupcami

Patentového a známkového úradu Spojených �tátov amerických a Japonského patentového úradu

na zvý�ení výkonnosti patentového systému trilaterálnych

úradov. SR EPO rozhodla o obnovení zmluvy medzi EPÚ

a Svetovou organizáciou du�evného vlastníctva o vykonávaní

re�er�í a predbe�ného prieskumu na medzinárodné PCT pri-

hlá�ky, EPÚ aj naďalej zostane i medzinárodnou re�er�nou

autoritou a medzinárodným orgánom pre predbe�ný prieskum.

Účastníci zasadania prerokovali aj otázky súvisiace s perso-

nálnou politikou týkajúce sa zru�enia povinnosti členských

�tátov Európskej patentovej organizácie vracať príspevok

rovnajúci sa 50-tim percentám z dane z dôchodku, ktorý bol

vyplácaný z prostriedkov penzijného fondu. Nárok na tento

príspevok k dôchodku nebudú mať zamestnanci, ktorí začnú pracovať v EPÚ od l. januára 2009.

SR EPO rozhodla taktie� zru�iť poskytovanie �tandardných a �peciálnych re�er�í pre ve-

rejnosť, a to od 1. septembra 2007.

Ako ďalej v európskom patentovom súdnictve?

Majitelia patentov, právnici, sudcovia a zástupcovia ministerstiev 25. - 26. júna 2007 rokovali

v Mníchove o budúcnosti patentového súdnictva v Európe. Sympózium zorganizovali Nemecký

spolkový patentový súd a ministerstvo spravodlivosti.
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Bol to posledný pokus nemeckej vlády pokročiť v rokovaniach o patentovom súdnictve v Eu-

rópe e�te pred ukončením nemeckého predsedníctva v EÚ koncom júna 2007. Ministerka spra-

vodlivosti Brigitte Zypriesová vo svojom úvodnom prího-

vore kon�tatovala, �e aj keď nemecký systém rie�enia spo-

rov je v mnohých prípadoch dostatočný, so súčasným

status-quo sa nemo�no uspokojiť, je potrebná účinnej�ia

ochrana priemyselného vlastníctva. Zároveň vyzvala na re-

formu európskeho patentového systému tak, aby bol prak-

tickej�í pre pou�ívateľov.

S návrhom systému rie�enia sporov týkajúcich sa európ-

skych patentov (EPLA), ktorý vypracoval EPÚ, súhlasia zá-

stupcovia priemyslu, ako aj profesionáli, no v Európskej

komisii zatiaľ nemá dostatočnú podporu.

V súčasnosti je rie�enie sporov finančne nákladné a konania prebiehajú vo viacerých �tátoch,

čo mô�e vyústiť do protichodných rozhodnutí týkajúcich sa poru�enia práv z európskych paten-

tov. Výhrady sú aj proti rie�eniu sporov na jednotlivých európskych súdoch, nakoľko majú rôzne

procedurálne pravidlá a pojednávania sa konajú v rôznych jazykoch EÚ. Spôsobuje to ďal�iu by-

rokraciu, nepredpokladané výdavky, ale aj fragmentáciu súdnych �truktúr s nedostatočne �pecia-

lizovanými sudcami, a preto malé a stredné podniky majú neraz problémy nielen s komuniká-

ciou, no aj s pochopením celého súdneho konania.

Brigitte Zypriesová vyzvala odborníkov zúčastnených na sympóziu, aby podali návrhy na

efektívny európsky systém fungovania európskeho patentového súdnictva, a zdôraznila potrebu

zaviesť aj tzv. komunitárny patent, ktorý by platil v celej EÚ. Takýto projekt mô�e mať úspech

len vtedy, ak členské �táty EÚ budú súhlasiť so zní�ením poplatkov za jazykové preklady, ktoré

sú v súčasnosti veľmi vysoké.

Za Európsku komisiu vystúpila na sympóziu Margot Fröhlingerová, podľa ktorej by nový

systém európskeho patentového súdnictva mal mať určitý stupeň decentralizácie v rámci I. in-

�tancie, jeden súd by pôsobil pre II. in�tanciu, v rámci systému by sa mala poskytovať technická

expertíza, vy�adujú sa nezávislí sudcovia, jasné procedurálne pravidlá a samozrejme súd by mal

byť aj cenovo dostupný.
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Ako speňa�iť my�lienku
Je veľa patentov a vynálezov, ktoré zostanú iba v zásuvkách a na papieri. Takisto sú zlep�ovatelia,
ktorí upadli do zabudnutia, ale aj takí, ktorí na svojom nápade zarobili. Medzi súčasnými vynálezca-
mi je u� málo takých, ktorí niečo vymyslia a potom sa to sna�ia predať. Sú praktickej�í. Inovujú pre
dopyt na trhu a zakladajú si vlastné firmy, ktoré ich my�lienky realizujú v praxi.

P r o f i t    27. 6. 2007
http://profit.etrend.sk/104550/slovensko-a-svet/ako-spenazit-myslienku

Plot okolo nehmotného majetku
Vedeli ste, �e Coca-Cola pri�la na svet u� v roku 1886? Sedem rokov po vynájdení �iarovky a takmer
polstoročie pred zrodením penicilínu. V�etky tieto veci patria aj po sto rokoch k ná�mu ka�dodenné-
mu �ivotu. Ak by neexistovala ochrana priemyselných práv alebo ak by si zakladateľ svetoznámeho
výrobcu nealkoholických nápojov nezaregistroval ochrannú známku, predávali by sa dnes v obchode
mo�no desiatky nápojov Coca-Coly od rôznych výrobcov. A ka�dý by mohol mať úplne inú chuť.
V súčasnosti si firmy začínajú du�evné vlastníctvo vá�iť rovnako, ak nie viac, ako hmotné statky.
Kvalitná značka či hodnotný vynález mô�u zarobiť viac ako peniaze samy. Je be�né a úplne priro-
dzené oplotiť si pozemok a nedovoliť po ňom �liapať alebo si nechať z neho kradnúť veci. Rovnako
prirodzené by malo byť postaviť plot okolo nehmotného majetku.

T r e n d    21. 6. 2007
Tý�denník o ekonomike a podnikaní

Ignorovať patenty a ochranné známky je riskantné
Rozhodli sa presadiť na konzervatívnom, no zaujímavom francúzskom trhu. Rátali s investíciami aj
so začiatočnými stratami, no očakávali, �e ochranná známka Chirana upúta pozornosť záujemcov
o stomatologické súpravy, kreská a náradie. �Po prvých úspechoch, keď sme mali oslovených díle-
rov, pri�iel konkurent, ktorý sa presadil na�ou značkou a dumpingovými cenami. Spôsobil veľký
chaos a rozčarovanie u zákazníkov,� spomína konateľ spoločnosti M.O.C. Oskar Baranovič.
Jeho firma je jedna z troch spoločností, ktoré pokračujú v tradícii bývalého �tátneho podniku. Hoci
obchodujú v odli�ných oblastiach zdravotnej techniky, v�etky sú oprávnené pou�ívať ochrannú
známku Chirana. M.O.C. napokon na súde spor s konkurentom, ktorý spornú značku pou�il vo svo-
jom obchodnom názve, vyhral. Aj vďaka tomu, �e dbal na ochranu du�evného vlastníctva a ako jedi-
ný je oprávnený pou�ívať značku Chirana vo Francúzsku.

T r e n d    21. 6. 2007
Tý�denník o ekonomike a podnikaní

Audiovizuálny zákon je schválený
Bratislava /SITA/ - Ochrana audiovizuálneho dedičstva je hlavným cieľom nového zákona, ktorý
včera schválil parlament. Zákon pokrýva i �írenie audiovizuálneho, zvukového či multimediálneho
diela cez internet, titulkovanie diel či systém označovania programov pre jednotlivé vekové kategó-
rie.

S m e    21. 6. 2007

Monitoring
Prehľad článkov týkajúcich sa du�evného vlastníctva a ÚPV SR
uverejnených v slovenskej tlači v júni 2007
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Budvar prehral ďal�í súd
Luxemburg /TASR/ - Český Budvar prehral ďal�í spor s americkým pivovarom Anheuser-Busch. Európ-
sky súd rozhodol, �e Anheuser-Busch mô�e pou�ívať značky Budweiser a Bud aj pre iné výrobky ako pi-
vo a zamietol sťa�nosť Budějovického Budvaru. Česká spoločnosť chcela zabrániť, aby si Anheuser-Busch
mohol registrovať značky Budweiser a Bud ako obchodné známky pre nepivové výrobky v 27 krajinách
Európskej únie. Budvar argumentoval tým, �e Budweiser pochádza od slova Budweis, čo anglicky zna-
mená České Budějovice. Anheuser-Busch, ktorý je najväč�ím americkým výrobcom piva, predáva pivo
pod značkami Budweiser a Bud Light, čím konkuruje značke Budweiser Budvar českého pivovaru.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    13. 6. 2007
http://hn.hnonline.sk/2-21381310-k10000_detail-ff

Autorské práva neplatia
Bratislava - Vydavateľstvá na Slovensku sa rozhodli bojovať proti zneu�ívaniu autorských práv
v oblasti tlače. Napriek tomu, �e existuje legálna mo�nosť získať od vydavateľov súhlas s ďal�ím
pou�ívaním autorských článkov jednotlivých novín a časopisov, nie v�etky firmy poskytujúce slu�by
monitoringu médií ju vyu�ívajú.
Niektoré z monitorovacích agentúr, ktoré sa �ivia predajom re�er�í, monitoringu tlače a mediálnych
analýz, toti� svoje produkty predávajú bez zmluvného súhlasu ich vydavateľov. Monitoring médiá �í-
ria podľa vydavateľov podobne ako poslucháči, ktorí si napaľujú nelegálne cédečká bezplatne, vďaka
čomu dochádza k deformáciám na trhu.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    13. 6. 2007
http://hn.hnonline.sk/2-21381290-k10000_detail-e4

SOZA bojuje proti dvom percentám pre fondy
Bratislava - Umelci zdru�ení v SOZA spísali petíciu na zru�enie dvojpercentných odvodov z honorá-
rov do umeleckých fondov. Ministerstvo kultúry fondy bráni.
Petícia za zru�enie povinnosti prispievať do umeleckých fondov je u� niekoľko dní vyvesená na in-
ternetovej stránke neziskových organizácií Changenet.
Podnietil ju ochranný zväz autorov a vydavateľov hudby SOZA, lebo o to �iadali na marcovom val-
nom zhroma�dení jeho členovia. Zväz zdôrazňuje, �e tieto poplatky nevyberá on.
Umelci �iadajú zru�iť odvody, lebo sú podľa nich diskriminačné a nespravodlivé. �Umelci aj dedičia
autorských práv sú zaťa�ení poplatkom len pre príslu�nosť k istej profesijnej skupine,� pí�e sa v petí-
cii, pod ktorou je vy�e tristo podpisov.

S m e    13. 6. 2007
http://www.sme.sk/c/3344594/SOZA-bojuje-proti-dvom-percentam-pre-fondy.html

Čína predbehne Európsku úniu vo výdavkoch na výskum a vývoj do dvoch rokov, ak spoločenstvo
nepríde s vy��ími investíciami. Európska komisia upozorňuje členské �táty, aby sa sna�ili naplniť cieľ
vydávať tri percentá z HDP na výskum v roku 2010. Výdavky EÚ v roku 2005 dosahovali 1,84 percenta.

P r a v d a    12. 6. 2007

�vajčiarsky nô� má výročie
Bern, Praha - �vajčiarsky podnikateľ Carl Elsener si presne pred 110 rokmi - 12. júna 1897 - nechal
patentovať nô�, ktorý sa preslávil po celom svete. Ako �dôstojnícky nô�� si patentoval vreckový nô�
určený pre príslu�níkov �vajčiarskej armády.
Kým prvé modely boli relatívne jednoduché - mali iba jednu veľkú čepeľ, bodák, skrutkovač a otvárač na
konzervy - ďal�í u� dostal aj vývrtku a men�iu čepeľ. Nasledujúce verzie boli postupne vybavené pilníč-
kom na nechty, pinzetou, lupou, ďal�ou malou čepeľou. A �kála mo�ností sa rokmi neustále rozrastala.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    12. 6. 2007
http://hn.hnonline.sk/2-21371630-k10000_detail-00
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Biznis cez hranice
Stupava - Dolnorakúski dodávatelia pre automobilový priemysel by mohli mať v automobilkách na zá-
padnom Slovensku vynikajúce odbytisko. Výborne im hrá do kariet geografická blízkosť a dostupnosť.
No skutočnosť nie je taká ru�ová. Namiesto toho, aby sa rozvinula priemyselná spolupráca z oboch strán
hranice, rakúski podnikatelia u� niekoľko rokov márne upozorňujú svojich politikov, �e slabá cestná in-
fra�truktúra a logistika a najmä chýbajúca diaľnica k slovenským hraniciam ich odsunie od výhodných
obchodov. Pritom práve rakúski podnikatelia, naviazaní na nemecký autopriemysel, by mohli ťa�iť
z rýchlorastúcej slovenskej ekonomiky a z prítomnosti troch popredných automobiliek na na�om území.
Ak sa na Slovensku nerozvinie výskum a sofistikovaná výroba v automobilovom priemysle, hrozí, �e
o 10 rokov sa producenti presunú ďalej na východ alebo do Ázie, kam mnohí mieria u� dnes.
�Na Slovensku automobilový priemysel vyhlásil 18 projektov pre technické vysoké �koly. To je
cesta, kde by mohli spolupracovať rakúske spoločnosti so slovenskými partnermi a so �kolami,� ho-
vorí generálna tajomníčka Zdru�enia automobilového priemyslu SR Mária Nováková.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    11. 6. 2007
http://hn.hnonline.sk/2-21361110-k10000_detail-97

Biznis na kolesách
Koleso pova�uje za najväč�í vynález ľudstva. Taký dokonalý, �e na podstate u� nie je čo meniť, hoci
stále mo�no zlep�ovať. Napríklad kon�trukciu či materiály. Vladimír Lukáč zlep�uje kolesá od �tu-
dentských čias. Jeho diplomová práca sa skončila registráciou troch patentov a zaistila mu prácu
v púchovskom výrobcovi pneumatík Matador. Dnes sa jeho firmy zdru�ené v spoločnosti Etop ube-
rajú rôznymi smermi, no v�etky súvisia s kolesami. Či u� ide o výrobu pre agrotechniku, disky na
kolesá osobných i nákladných áut či palety na skladovanie kolies a pneumatík.
Vladimír Lukáč: �Silnú pozíciu na trhu nám zabezpečujú desiatky patentov.�

T r e n d    7. 6. 2007
Tý�denník o ekonomike a podnikaní

Východ berie investície strednej Európe
Prúd investícií v regióne strednej a východnej Európy sa postupne presúva na východ starého konti-
nentu. Zahraničné firmy čoraz viac priťahujú balkánske krajiny, Rusko či bývalé sovietske �táty.
Kým v roku 2005 polovicu v�etkých investorov v regióne pritiahli krajiny V4 spolu s pobaltskými
�tátmi a Slovinskom, vlani to bolo u� len 36 percent.

P r a v d a    8. 6. 2007

Poľsko má vlastnú bryndzu
Brusel /TASR/ - �Poľská bryndza� bude oficiálne registrovaná ako regionálny výrobok Európskej ú-
nie. Informovala o tom Európska komisia, podľa ktorej získala podhalianska bryndza ako prvý poľ-
ský výrobok ochranné označenie pôvodu. Spomedzi nových členov majú niektoré z tradičných vý-
robkov zatiaľ registrované len Česko a Slovinsko.
Na ťahu je Slovensko, ktoré si dalo �iadosť o zaregistrovanie �slovenskej bryndze�. V únii mo�no
po�iadať o registráciu chráneného zemepisného označenia pôvodu agroproduktov a potravín, ako aj
o registráciu v kategórii zaručená tradičná �pecialita. Slovensko po�iadalo okrem bryndze o registrá-
ciu aj pre slovenskú parenicu, slovenský o�tiepok a skalický trdelník. Len minulý tý�deň sme sa
s Poľskom dohodli, �e stiahneme námietky voči registrácii poľského o�tiepka v Bruseli a poľská strana
nebude namietať proti registrácii slovenského o�tiepka. Podľa dohody sa bude o�tiepok vyrobený na
Slovensku predávať pod názvom �slovenský o�tiepok� a poľský o�tiepok pod názvom �oscypek�.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    7. 6. 2007
http://hn.hnonline.sk/2-21332160-k10000_detail-c7

Poľská bryndza získala chránené označenie pôvodu (S m e    7. 6. 2007)
http://ekonomika.sme.sk/c/3332790/Polska-bryndza-ziskala-chranene-oznacenie-povodu.html
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Technika neletí
Bratislava - �tudenti vysokých aj stredných �kôl si vyberajú predov�etkým humanitné smery - právo,
ekonomiku, mana�ment. Naopak, podiel �tudentov exaktných vied - lekárstvo, prírodovedné a tech-
nické odbory - od roku 1989 neustále klesá.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    7. 6. 2007
http://hn.hnonline.sk/2-21331900-k10000_detail-a4

Obchod s falo�ným tovarom
a napodobeninami značkových výrobkov dosiahol v minulom roku 200 miliárd dolárov (vy�e päť bi-
liónov korún). Údaje Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj pritom zahŕňajú iba tovar,
ktorý sa v jednej krajine vyrobil a v inej predal. Klub 30 najbohat�ích krajín sveta do �tatistík neza-
hrnul ani výrobky, ktoré sa predali cez internet. Najväč�ím producentom napodobením bol vlani re-
gión Ázie a najmä Čína.

P r a v d a    6. 6. 2007

Du�evné vlastníctvo má desať rokov
Časopis Du�evné vlastníctvo, ktorého vydavateľom je Úrad priemyselného vlastníctva SR so sídlom
v Banskej Bystrici, si minulý tý�deň pripomínal jubileum - desiate výročie svojej existencie. Tento
�tvrťročník je jediným slovenským periodikom, ktoré sa zameriava na problematiku priemyselných
a autorských práv. Je mo�né si v ňom prečítať najmä články expertov z oblasti du�evného vlastníc-
tva, nechýbajú diskusie a polemiky na aktuálne témy, informácie o judikatúre, profily vynálezcov
a novátorov, recenzie, správy z domova i zo zahraničia. Časopis je určený najmä právnikom, pracov-
níkom ochrany priemyselného či du�evného vlastníctva vo firmách, ale aj ostatným, ktorí sa o túto
problematiku zaujímajú.

M Y   S M E R  Magazín      5. 6. 2007

Znalostné firmy by mali fungovať
Budovať ekonomickú �truktúru krajiny je najmä z dlhodobého hľadiska najvýhodnej�ie na znalost-
ných alebo inovatívnych firmách, produkujúcich výrobky s vysokou pridanou hodnotou. Na�a spo-
ločnosť akosi automaticky očakáva, �e takéto firmy a ich high-tech produkty so �títkom Made in
Slovakia by mali vznikať �ako huby po da�di�. Existuje toti� predstava, �e �ivnou pôdou pre ne by
mal byť nazhroma�dený intelektuálny potenciál na�ich univerzít a Slovenskej akadémie vied.
Veci v�ak nie sú také jednoduché. Najmä, ak si človek uvedomí realitu - �tát v podstate nemá vytvo-
rené mechanizmy na presun vedomostí z pracovísk vedy a výskumu smerom k firmám, ktoré by mali
tento vedomostný potenciál vyu�iť.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    4. 6. 2007
http://hn.hnonline.sk/2-21300300-k10000_detail-ae

Druhé tohtoročné číslo časopisu Du�evné vlastníctvo, ktoré je

pri príle�itosti 10. výročia jeho zalo�enia slávnostné,

si mô�ete prečítať aj na www.upv.sk/novinky
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Kto vie, odpovie

V �iestom tohtoročnom vydaní e-mailového časopisu E-zine ÚPV SR sme sa Vás

pýtali: Koľké výročie vzniku si tohto roku pripomína automobilka Ferrari? Správna

odpoveď je - 60. výročie. Takto ako prvý odpovedal Ivan Chudý z Hlohovca.

Súťa�ná otázka č. 7

60. výročie zalo�enia si v júni tohto roku pripomenulo aj Slovenské technické múzeum (STM)

v Ko�iciach. Vzniklo 20. júna 1947. V súčasnosti okrem stálych expozícií v Ko�iciach vrátane

Múzea letectva spravuje napríklad aj Múzeum dopravy v Bratislave, Múzeum J. M. Petzvala

v Spi�skej Belej, technické objekty národnej kultúrnej pamiatky Solivar pri

Pre�ove či ka�tieľ v Budimíre.

V ktorom roku do�lo k podpísaniu dohody o spolu-

práci medzi Úradom priemyselného vlastníctva SR

a Slovenským technickým múzeom v Ko�iciach?

a) 2003 b) 2005 c) 2006

Suvenír Úradu priemyselného vlastníctva SR získa ten z Vás, kto po�le elektronicky ako prvý

správnu odpoveď.

e-mail: jsipos@indprop.gov.sk

Predsedníčka ÚPV SR
Ing. Darina Kyliánová

a riaditeľ STM v Ko�iciach
Ing. Eugen Labanič.
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