
Stretnutie užitočné 
pre obe strany 

V hoteli Limbach, ktorý je súčasťou
Malokarpatskej vínnej cesty, sa 28. no-
vembra 2007 predstavitelia ÚPV SR
stretli so zástupcami médií pôsobia-
cimi najmä v hlavnom
meste Slovenska. Tradí-
cia neformálnych stret-
nutí s redaktormi sa
zrodila v roku 2004 
a striedavo sa konajú
na strednom a na zá-
padnom Slovensku. 

Predsedníčka ÚPV SR
Ing. Darina Kyliánová
na tohtoročnom stret-
nutí v Limbachu okrem
iného povedala:

– Už som počula aj
názor, že takéto a po-
dobné stretnutia patria
do kategórie public
relations, že tá a tá inštitúcia si prostred-
níctvom takýchto stretnutí buduje pozi-
tívny obraz, dokonca, že si „kupuje“
redaktorov. ÚPV SR si rozhodne
nechce nikoho kupovať. Ide nám 
o to, aby ste boli informovaní o aktu-
álnych témach, ktoré majú celospolo-

čenský význam. My sa nebránime
žiadnym otázkam, nechceme nič
zakrývať. Napokon uznesenie vlády
č. 400 z roku 2005 stanovuje aj
nášmu úradu pripravovať každý rok
prezentácie s cieľom informovať
verejnosť o jeho činnosti vo väzbe na
alokované finančné zdroje.

ÚPV SR v rámci stretnutia v Lim-
bachu ocenil troch redaktorov, ktorí
sa v ostatnom čase najviac zaslúžili 
o zviditeľnenie problematiky dušev-
ného vlastníctva – Ing. Danicu Ku-
bišovú z TASR Banská Bystrica, 
Ing. Mgr. Jozefa Ryníka z dvojtýž-

denníka Profit a Ing. Ivetu Kurekovú
zo Slovenského rozhlasu, Rádio Re-
gina Banská Bystrica. Vecné dary im
odovzdala Ing. Darina Kyliánová spo-
lu s Ing. Vladimírom Lukáčom, vyná-
lezcom a konateľom púchovskej sku-
piny spoločností ETOP, ktorá sa
zameriava na navrhovanie, konštruk-

ciu, výrobu a predaj kolies i paliet na
skladovanie a prepravu pneumatík.

Dvoch z ocenených sme sa opýta-
li, aké dojmy si odnášajú zo stretnu-
tia s predstaviteľmi ÚPV SR.
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Zívate, a pritom nie ste unavení? Istý psychológ z Atlanty strávil tri mesiace zhromažďovaním informácií o tomto jave, aby
dokázal, že zívanie je signálom, ktorým človek dáva najavo, že túži po zmene, že sa pripravuje na niečo iné, nové. Napríklad
existujú dôkazy o zívaní atlétov pred štartom, parašutistov pred výskokom i študentov pred skúškou…

Ak teda práve zívate, ponúkame vám zmenu, najnovšie vydanie e-mailového časopisu E-zine ÚPV SR.
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IV. užívateľský deň

ÚPV SR zorganizoval 27. novem-
bra 2007 v poradí už štvrtý užívateľ-
ský deň elektronického podávania
prihlášok. Jeho program bol tentoraz
zameraný na prihlasovateľov pred-
metov priemyselných práv, ktorí ešte
nemajú skúsenosti s online podáva-
ním prihlášok. V tejto súvislosti zís-
kali komplexné informácie a zároveň

mali možnosť aj prakticky si odskú-
šať online podávanie tých prihlášok,
ktoré sú už sprístupnené elektronic-
ky, tzn. európskych patentových pri-
hlášok, Euro-PCT, medzinárodných
PCT a národných patentových prihlá-
šok. Pri prvých troch typoch prihlášok
online podávania predstavujú 72 % 
a pri národných patentových prihlá-
škach je to viac ako 30 %.

Od nového roka ÚPV SR spustí do
prevádzky online systém pre národ-
né prihlášky úžitkových vzorov.

V budúcnosti v rámci užívateľ-
ských dní úrad podrobnejšie predsta-
ví záujemcom aj webregistre, ktoré
verejnosti umožňujú prístup k infor-
máciám o patentoch, úžitkových vzo-
roch, dizajnoch a ochranných znám-
kach.

Iveta Kureková, Slovenský rozhlas, Rádio
Regina Banská Bystrica
– Takéto stretnutia sú pre redaktorov vždy

osožné. Získame tipy pre svoju prácu, no a po-
tom sa prostredníctvom nás dozvedia o zaují-
mavých témach čitatelia periodík, televízni di-
váci či rozhlasoví poslucháči. Zvyšuje sa tým
povedomie verejnosti o priemyselnom vlas-
tníctve, o ktorého význame netreba pochybo-
vať. Na stretnutí v Limbachu sme sa dozvede-
li o novom zákone o úžitkových vzoroch a súvi-
siacich novelách, o ochrane výrobkov pro-
stredníctvom označenia pôvodu a zemepisné-
ho označenia a napríklad aj o novej službe
úradu – prediagnostike potenciálu duševného
vlastníctva v malých a stredných podnikoch.
Som rada, že na stretnutí som mala možnosť
zoznámiť sa aj s vy-nálezcom Ing. Vladimírom
Lukáčom, pre ktorého sa kolesá stali osudom 
a doviedli ho dokonca až k novej teórii o stavbe
egyptských pyramíd.
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Jozef Ryník, 
dvojtýždenník Profit
– Stretnutie s predstaviteľmi

ÚPV SR bolo informačne nabité 
a rozhodne neľutujem, že som sa na
ňom zúčastnil. Navyše úrad moju
prácu aj ocenil, išlo o článok Ako spe-
ňažiť myšlienku, ktorý bol uverejnený
v 13. tohtoročnom čísle Profitu. Na-
pokon aj propagačné materiály, ktoré
sme dostali, boli veľmi nápadité 
a kreatívne.



Ôsmaci sa učili 
v ÚPV SR...

Do 4. ročníka Európskeho týždňa
vedy a techniky, ktorý sa na Sloven-
sku konal 12. – 18. novembra 2007,
prispel ÚPV SR aj ukážkovou, hra-
vou formou vedenou vyučovacou ho-
dinou zameranou na prácu s učebni-
cou, v tomto prípade so slovenskou
verziou publikácie Svetovej organizá-
cie duševného vlastníctva Uč sa 
z histórie, vytváraj budúcnosť: vy-
nálezy a patenty. Dňa 13. novembra
ráno v pozícii učiteľky bola pracov-
níčka ÚPV SR Ing. Andrea Kinder-
nayová a netradičné učivo vysvetľo-
vala žiakom ôsmeho ročníka Základ-
nej školy na Spojovej ulici v Banskej
Bystrici. Tí sa mohli dozvedieť zaují-
mavé informácie o vynálezoch a pa-
tentoch, o tom, prečo sú dôležité a čo

všetko musia školáci urobiť preto,
aby sa aj oni časom mohli stať vyná-
lezcami.

Po skončení vyučovacej hodiny
sme sa niektorých žiakov opýtali, či
sa im splnili predstavy, s ktorými išli
na vyučovaciu hodinu do ÚPV SR.

Andrej – U vás v úrade sa mi páčilo,
dozvedel som sa o veciach, o ktorých
som predtým nevedel. Každá nová
informácia príde vhod. Inak, v budúc-
nosti by som chcel pracovať ako
dizajnér áut.

Peter – Možno aj ja niečo užitočné 
v budúcnosti vymyslím..., i keď je
pravda, že veľa vecí je už vynájde-
ných, ale na druhej strane stále sa dá
niečo zlepšovať. Pri surfovaní po in-
ternete si rád prečítam odborné člán-
ky a páčila sa mi aj vyučovacia hodi-
na u vás v úrade.

Matúš – Ja som napríklad nevedel,
že majiteľ patentu získava ochranu
vynálezu na 20 rokov, teraz to už
viem...

Na ukážkovej vyučovacej hodine
zameranej na prácu s učebnicou 
Uč sa z histórie, vytváraj budúcnosť:
vynálezy a patenty sedela medzi
žiakmi aj ich učiteľka Mgr. Anna
Cibuľová.

– Od Ing. Kindernayovej som síce
dostala ponuku na spoluprácu v rám-
ci vyučovacej hodiny, no povedala
som si nie, radšej sa pozriem, ako tá
hodina bude prebiehať. A teraz, keď
už máme aj učebnice o vynálezoch 
a patentoch, budeme v diskusii na tú-
to tému pokračovať v škole, napríklad
na hodinách pracovného vyučovania.

SPRÁVY Z ÚPV SR



Potreba národnej 
stratégie pre duševné 
vlastníctvo

Svetová organizácia duševného
vlastníctva (WIPO) pripravila v pora-
dí už deviaty medzinárodný seminár
o strategickom využívaní duševného
vlastníctva pre hospodársky a sociál-
ny rozvoj. Tentoraz sa konal 12. – 16.
novembra 2007 v slovinskej Ľubľane
a jeho cieľom bolo zadefinovať spo-
ločný všeobecný rámec národnej
stratégie pre oblasť duševného vlast-
níctva. 

Ako sa uzniesla pracovná skupina,
zložená z diplomatov, zástupcov
ministerstiev a národných patento-
vých a známkových úradov viace-
rých krajín, národná stratégia pre
duševné vlastníctvo by mala spĺ-
ňať nasledovné ciele: 
• zlepšiť inštitucionálnu (medzirezort-

nú) spoluprácu s cieľom vybudovať
taký rámec pre národnú stratégiu,
ktorý by vytvoril rovnováhu medzi

verejným záujmom a právami vlastní-
kov priemyselných a autorských
práv;

• zlepšiť medzirezortnú koordináciu
pri formulovaní národných stano-
vísk, ktoré sú prezentované na
medzinárodných fórach (WIPO,
WTO, WHO, EPO a EK), s rešpek-
tovaním národných záujmov (prie-
mysel, malé a stredné podniky,
používatelia systému, verejnosť 
a pod.);

• odstrániť prekážky, s ktorými zápa-
sia používatelia systému, legisla-
tívnymi zmenami (flexibilita a dyna-
mika právneho rámca pre oblasť
duševného vlastníctva);

• predchádzať porušovaniu práv du-
ševného vlastníctva koordináciou
všetkých zložiek verejnej moci, t. j.
výkonnej, zákonodarnej a súdnej
moci (vláda, parlament, justícia,
polícia a colníci); 

• vytvárať pozitívne efekty v priere-
zových oblastiach (zdravotníctvo,
vzdelávanie, veda a výskum);

• zvyšovať povedomie o duševnom
vlastníctve.
Okrem zadefinovania cieľov národ-

nej stratégie pre duševné vlastníctvo
pracovná skupina poukázala aj na kri-
tické body. Zdôraznila hlavne potrebu
zlepšenia koordinácie záujmov (čas-
to rozdielnych) veľkého množstva za-
interesovaných inštitúcií a záujmových
skupín a udržania rovnováhy me-
dzi rôznymi záujmami. Rovnováha sa
vyžaduje aj medzi verejným záujmom
a záujmami vlastníkov priemyselných 
a autorských práv, no a v neposlednom
rade je potrebné udržať národnú stra-
tégiu mimo jednorazových, politicky
motivovaných intervencií.

SPRÁVY ZO SVETA

SPRÁVY ZO SVETA

Problematika efektívnej ochrany
duševného vlastníctva je na Sloven-
sku súčasťou viacerých vládnych 
a rezortných dokumentov (vrátane
Programového vyhlásenia vlády SR,
Národného strategického referenč-
ného rámca, Projektu inovačnej stra-
tégie na roky 2007 až 2013), avšak
jednotný všeobecný rámec, ktorý by
integroval záujmy všetkých zaintere-
sovaných strán, napr. v podobe tzv.
národnej stratégie pre oblasť dušev-
ného vlastníctva, stále absentuje.

Úrad priemyselného vlastníctva
SR vo svojom strategickom pláne na
roky 2007 – 2011 vychádza z aktuál-
neho postavenia a úloh úradu v sú-

stave ústredných orgánov štátnej
správy a odráža snahu vedenia roz-
šíriť základné registračné a priesku-
mové činnosti úradu o širokú škálu
služieb a produktov pre verejnosť.

Strategický plán ÚPV SR je rámco-
vým dokumentom, ktorý vychádza 
z potrieb vonkajšieho prostredia
(Programové vyhlásenie a strategic-
ké dokumenty vlády SR, medziná-
rodné záväzky v oblasti ochrany prie-
myselných práv, ekonomické faktory,
potreby a požiadavky zainteresova-

ných strán) a vnútorného prostredia
(ľudský potenciál, technické a tech-
nologické vybavenie úradu, činnosti
smerujúce k optimalizácii riadiacich
procesov úradu (CAF – The Com-
mon Assessment Framework) a kva-
lity výkonných činností úradu (ISO
9001 : 2000)). Strategický plán ÚPV SR
teda okrem zhodnotenia aktuálneho
stavu vymedzuje ďalšie smerova-
nie úradu (vízia a strategické ciele) 
a implementačné metódy, ktoré mu-
sia byť prijaté na dosiahnutie jednotli-
vých strategických cieľov.

Je potrebné, aby vláda SR prijala
ucelenú národnú stratégiu pre oblasť
duševného vlastníctva.

http://www.upv.sk/pdf/spupv_20072011.pdf


O online službách
Kongresové centrum v blízkosti ja-

zera Como v Taliansku, ktoré je obľú-
beným letoviskom na úpätí Álp už od
rímskych čias, bolo 13. – 14. no-
vembra 2007 miestom už šiestej
Výročnej konferencie Európskeho
patentového úradu (EPÚ) o online
službách s podtitulom Elektronické
konanie – ako prežiť, keď EPÚ pre-
stane akceptovať papier. EPÚ si
pozval do Coma prihlasovateľov
predmetov priemyselných práv, pa-
tentových zástupcov a pracovníkov
národných patentových úradov z ce-
lej Európy. Viac ako 500 účastníkov
diskutovalo o aktuálnych zmenách 
v oblasti patentovej ochrany a o úlo-
he elektronickej komunikácie pri ino-
váciách a ekonomickom rozvoji. 

Program konferencie bol rozdelený
do dvoch paralelných blokov. Prvý
pozostával z workshopov o európ-
skych a národných online službách,
tzn. o online podávaní prihlášok, onli-
ne platení poplatkov a online služ-
bách súvisiacich s patentovými in-
formáciami (vrátane Register Plus 
a esp@cenet®). Druhý blok bol
venovaný procesu udeľovania európ-
skych patentov a revidovanému zne-
niu Európskeho patentového doho-
voru (EPD 2000), ktoré vstúpi do
platnosti 13. decembra 2007. 

E-business znamená nový prí-
stup, nové perspektívy a možnosti aj
v oblasti inovácií a v tejto súvislosti
sa vynára tiež stále viac otázok o ďal-
šom smerovaní EPÚ. Jednou z nich
je otázka, čo v budúcnosti prinesie
zrušenie papierových podaní prihlá-
šok a kedy to nastane. „V priebehu
troch až piatich rokov, ale len vtedy,
keď na tento krok budú všetci pripra-
vení. Potom online služby budú jedi-
nou alternatívou,“ uviedla vo svojom
príhovore prezidentka EPÚ Alison
Brimelowová.

Novinkou je vydávanie dlho očaká-
vaného magazínu o online službách
(Online Services Newsletter). Prekva-
pením bol prísľub zo strany EPÚ 

o pripravovanej možnosti online
podávania prihlášok prostredníctvom
obyčajného webového rozhrania,
ktoré presadzujú niektoré národné
patentové úrady. Má sa tak stať kon-
com budúceho roka.

Viaceré z 32 národných patento-
vých úradov mali na konferencii stán-
ky, v rámci ktorých demonštrovali
budovanie európskej patentovej siete
(European Patent Network) aj pro-
stredníctvom online služieb a auto-
matizáciu práce v národných úra-
doch s využitím technológií vyvinu-
tých EPÚ. Zároveň sa ukázalo, že
národné úrady pri podpore prihlaso-
vateľov majú prepracované vlastné
stratégie založené na regionálnych
znalostiach a potrebách. 

V rámci jedného z workshopov aj
ÚPV SR, ktorý sa prepracoval
medzi európskych lídrov v posky-
tovaní elektronických služieb, pre-
zentoval svoje národné online služby.
Záujemcovia mali nielen možnosť
dozvedieť sa novinky v oblasti budo-
vania elektronických služieb, ale
mohli si aj vyskúšať podanie prihláš-
ky na slovenský server. 

V závere konferencie Guido Sza-
mocki z EPÚ predstavil prítomným
celý proces od vypracovania podkla-
dov patentovým zástupcom cez po-
danie prihlášky, jej spracovanie v ná-
rodnom úrade, opravu nedostatkov 
v prihláške až po samotné zverejne-
nie udeleného patentu a vyhľadáva-
nie cez esp@cenet®. Uvedená pre-
zentácia poukázala na výhody online
služieb a určite vyvrátila pochybnosti
najmä niektorých patentových zá-
stupcov v úvodnej panelovej diskusii
„oddaných“ papieru. 

Bodku za konferenciou urobil John
Bambridge, dá sa povedať „krstný
otec“ epoline produktov. Predstavil
víziu EPÚ pri prechode od papiero-
vého k elektronickému spracovaniu
prihlášok, zmeny, ktoré nastanú v ko-
naniach, a tiež nové nástroje, ktoré
sa budú vyžadovať, pričom zdôraznil,
že EPÚ prestane akceptovať papier
vtedy, keď na to budú všetky strany
náležite pripravené.
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Google získal patent na kiosky
Bratislava – V kiosku raz možno do-
stanete časopis, ktorého obsah a in-
zercia vám budú šité na mieru. Firma
Google získala americký patent na
poskytovanie publikácií s personali-
zovaným obsahom pozbieraným z rôz-
nych zdrojov. Rozvírila tak špekulá-
cie, že umožní webovým užívateľom
získavať tlačený magazín, ktorý si
vyzdvihnú v stánku. Google sa už 
v minulosti neúspešne pokúšala
vstúpiť na printový trh.

S m e    26. 11. 2007
http://www.sme.sk/c/3604872/Google-ziskal-
-patent-na-kiosky.html

Milý problém Spiney
Príbeh prešovskej spoločnosti Spi-
nea pripomína podnikateľské story 
o úspechu niektorých svetových hi-
-tech firiem. Hoci Googlu, ktorého za-
kladatelia, čerství absolventi univer-
zity Sergey, Brin a Larry Page najprv
priam v garážových podmienkach
vyvinuli technológiu na prehľadáva-
nie internetových stránok. Potom
našli investorov a dobyli svet. Niečo
podobné, hoci v menšom sa podarilo
v Prešove. Mladý zamestnanec pre-
šovského Výskumného ústavu kovov
konštruktér Bartolomej Janek spolu
so svojím kolegom Tiborom Feckom
vymysleli doslova v garáži nový druh
ložiskového reduktora. Mal lepšie
parametre než podobné, v tom čase
hlavne japonské prístroje. Navyše
zároveň plnil dve funkcie. Ložiska 

a prevodovky. Vedci sa spojili s in-
vestorom, košickým obchodníkom 
s energetickými médiami, spoločnos-
ťou Kimex. Založili eseročku Spinea.
Dnes už v nej ako spoločníci nefun-
gujú, jej majoritný podielnik je Kimex.
No obaja vo firme ďalej robia, venujú
sa hlavne vývoju. A spoločnosť, ktorú
spoluzakladali, musí v posledných
rokoch riešiť celkom milý problém.
Ako zvládnuť svoj prudký rast.

T r e n d    22. 11. 2007
Týždenník o ekonomike a podnikaní

Plagiátov z Číny bude menej
Praha – Českým výrobcom textilu 
a odevov svitla nádej, že sa ich nápa-
dy, priemyselné vzory už nebudú
objavovať v čínskej textilnej produk-
cii. Pričiniť sa o to má „dohoda o po-
rozumení“ v ochrane duševného
vlastníctva, ktorú nedávno v Šangha-
ji podpísali predstavitelia oboch tex-
tilných asociácií.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
19. 11. 2007

Profesor manažérskych systémov na
Fordham University v New Yorku Mi-
lan Zelený pre HN:
Inováciu vytvára zákazník, nie vy-
nálezca
Hovorí sa, že sa nemáme učiť z vlas-
tnej obmedzenej skúsenosti, ale z bo-

hatých skúseností celého sveta.
Stačí iba študovať, informovať sa,
premýšľať a sledovať, čo sa deje za
humnami. Tvrdí, že naše chybné kro-
ky nemôžeme zabudovať do života
ako spôsob získavania skúseností.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
15. 11. 2007
http://hn.hnonline.sk/2-22419820-
-k10000_detail-8f

Peniaze na študentov pôjdu do ve-
dy
Bratislava – Vysoké školy budú môcť
na študentov minúť menej peňazí
ako doteraz. Asi 13-miliardový balík
zo štátnej kasy, ktorý pôjde na budú-
ci rok pre vysoké školstvo, chce mi-
nister Ján Mikolaj (SNS) rozdeliť inak
ako v minulosti. Viac peňazí má ísť
na vedu.

P r a v d a    14. 11. 2007

Skalica si svoj trdelník ochráni
Skalica – Skalica bude po zaregistro-
vaní ochranného zemepisného ozna-
čenia Skalického trdelníka Európ-
skou komisiou trvať na tom, aby sa
sladká špecialita vyrábala len na
určenom území a podľa tradičnej
receptúry. „Rozhodli sme sa prísne
trvať na tom, že Skalický trdelník
môže pochádzať len z nášho regió-
nu,“ potvrdil primátor Skalice Stani-

MONITORING

MONITORING
Prehľad článkov týkajúcich sa duševného vlastníctva a ÚPV SR uverejnených
v slovenskej tlači v novembri 2007

http://www.sme.sk/c/3604872/Google-ziskal-patent-na-kiosky.html
http://hn.hnonline.sk/2-22419820-k10000_detail-8f


slav Chovanec. Občianske združenie
Skalický trdelník si podľa neho vytvo-
rí mechanizmy, ktoré umožnia kon-
trolovať predajcov trdelníkov na jar-
mokoch či pred supermarketmi.

P r a v d a 7. 11. 2007

Vynálezom roka je iPhone
Vynálezom roka je iPhone, bodoval
však aj robot, čo rozumie človeku, 
a baktéria, ktorá zmení krvnú skupi-
nu.
Magazín Time aj tento rok vybral
spomedzi tisícok vynálezov tohto
roka tie, ktoré majú šancu zmeniť
vaše životy. Time dal tento rok dôraz
na tie, ktoré nám uľahčia každoden-
ný život. Medzi ocenenými je naprík-
lad vymazávateľný papier od Kana-
ďana Paula Smitha z Xeroxu. Obsah
strany, ktorý vytlačíte na špeciálnej
tlačiarni, do dvadsiatich štyroch
hodín zmizne a na papier môžete tla-
čiť znova.

S m e    7. 11. 2007
http://pocitace.sme.sk/c/3572808/Vynale-
zom-roka-je-iPhone.html

Ohrozujú nás lieky zo siete
Bratislava – Mix prachu z tehál a žltej
farby používanej na značenie ciest.
Výsledná zmes je natretá lakom na
nábytok. Aj takto môže skončiť nákup
liekov na internete. Nedôveryhodné
lekárne vo virtuálnom priestore často 
ponúkajú namiesto originálnych lie-
kov falzifikáty. Tie majú s originálnym
liekom často podobnú len farbu ta-
bletky a balenie. Ak si kúpite namies-
to originálu falzifikát, v lepšom prípa-
de nebude obsahovať účinnú látku. 
V horšom prípade sa snaha ľahko 

dostať sa k lieku, ktorý je inak do-
stupný len na recept, môže skončiť aj
smrťou.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
6. 11. 2007
http://hn.hnonline.sk/2-22356640-
-k10000_detail-1b

Softvérové firmy chcú menej pirá-
tov
Bratislava – Združenie Business
Software Alliance odštartovala komu-
nikačnú kampaň zameranú na znižo-
vanie miery softvérovej kriminality.
„Tá sa v súčasnosti na Slovensku
týka takmer každého druhého počíta-
ča,“ uvádza BSA.
V uplynulom roku obsahovalo nele-
gálny softvér 45 percent slovenských
počítačov a nositeľom autorských
práv tak vznikli škody vo výške tak-
mer 1,1 miliardy korún. Podľa BSA
približne z rovnakej sumy neboli od-
vedené priame dane vo forme dane 
z pridanej hodnoty. „O ďalšie zdroje
je štát ochudobňovaný vo forme
neodvádzaných nepriamych daní 
v rámci pašeráckeho distribučného 
reťazca,“ informoval hovorca BSA
Roman Karabelli.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
6. 11. 2007
http://hn.hnonline.sk/2-22357310-
-k10000_detail-0d

Desať bláznivých vedeckých po-
kusov
Britský vedecký časopis zverejnil de-
sať najbláznivejších vedeckých po-
kusov. Účinky LSD na slony, sexuál-
na závislosť moriek, snaha oživiť
mŕtvoly sú len niektoré zo zoznamu
najbláznivejších vedeckých experi-
mentov.

S m e    2. 11. 2007
http://zaujimavosti.sme.sk/c/3566080/Desat-
-blaznivych-vedeckych-pokusov.html
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Víťazom vedomostnej súťaže uverejnenej v predchádzajúcom čísle e-mailového časopisu E-zine ÚPV SR sa stal Ing. Miloš
Soják z Bratislavy. Prvý správne odpovedal na otázku: Ako prezývali Mollera pre jeho všestranné znalosti a popularitu?
(Uhorský Hippokrates)

Súťažná otázka č. 12

Nedávno sa v médiách objavila správa, že nad hlavami Tokijčanov začala lietať výletná vzducholoď. Tento prepravný
prostriedok, ktorý má za sebou aj pohnutú minulosť (v prvej svetovej vojne Nemecko využilo vzducholode na bojové účely 
a pred 70 rokmi došlo k havárii najväčšej vzducholode Hindenburg), zažíva renesanciu. Jeho základným princípom je balón
naplnený vodíkom a uložený v oceľovej konštrukcii.

Ako sa volal vynálezca vzducholode?

Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.: 
Editoriál - Časopis má budúcnosť

Ing. Ján Bachratý – Ing. Lukrécia
Marčoková – Ing. Milan Oravec: No-
vý zákon o úžitkových vzoroch a sú-
visiace novely
Nový zákon o úžitkových vzoroch 
s predpokladaným nadobudnutím
účinnosti od 1. januára 2008. Roz-
šírenie predmetov ochrany. Zavede-
nie princípu komunitárneho vyčerpa-
nia práv. Nové inštitúty v zákone –
zverejňovanie prihlášky, námietky
proti zápisu, rešerš na stav techniky.   
Novela patentového zákona. Uprave-
nie zákona tak, aby korešpondoval 
s novou koncepciou ochrany úžitko-
vým vzorom. Zosúladenie s Dohovo-
rom o patentovom práve a revidova-
ným znením Európskej patentovej
dohody. Odstránenie nedostatkov
transpozície smernice Európskeho par-
lamentu a Rady 98/44/ES zo 6. júla

1998 o právnej ochrane biotechnolo-
gických vynálezov. 
Novela zákona o správnych poplat-
koch. Prehľad a dôvody zmien v XVI.
časti Sadzobníka správnych poplat-
kov (Priemyselné práva) zákona
Národnej rady SR č. 145/1995 Z. z. 
o správnych poplatkoch. 

Mgr. Jana Zajacová, LL.M.: Špekula-
tívna registrácia doménových mien
a nekalá súťaž
Súčasné problémy spojené s ne-
oprávnenou registráciou doméno-
vých mien. Doménové spory z poru-
šenia práv tretích osôb. Skutková
podstata nekalej súťaže – klamlivá
reklama, klamlivé označenie výrob-
kov a služieb, vyvolanie nebezpe-
čenstva zámeny, parazitovanie na
dobrej povesti či zľahčovanie. Práva
oprávnených osôb v doménových
sporoch; rozhodcovské, prípadne
všeobecné súdy.

JUDr. Zuzana Adamová: Prvá nove-
la autorského zákona
Transpozícia smernice 2004/48/ES 
o vymožiteľnosti práv duševného
vlastníctva a novelizácia autorského
zákona č. 618/2003 Z. z. Najvýznam-
nejšie autorskoprávne oblasti zme-
nené zákonom č. 84/2007 Z. z.: prá-
vo na odmenu pri ďalšom predaji ori-
ginálu diela výtvarného umenia,
autorské zmluvné právo (konkrétne
výška dohodnutej odmeny za udele-
nú licenciu), právna úprava audiovi-
zuálneho diela, ochrana autorského
práva a práv súvisiacich s autorským
právom a kolektívna správa týchto
práv. Analýza platnej autorskopráv-
nej úpravy v Slovenskej republike 
v kontexte európskeho a medziná-
rodného práva a historickoprávnych
súvislostí.

VÝBER Z OBSAHU ČASOPISU DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO / KTO VIE, ODPOVIE

KTO VIE, ODPOVIE

Suvenír Úradu priemyselného vlastníctva SR získa ten z vás, kto pošle elektronicky ako prvý správnu odpoveď.
e-mail: julius.sipos@indprop.gov.sk

VÝBER Z OBSAHU ŠTVRTÉHO 
TOHTOROČNÉHO ČÍSLA ČASOPISU
DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO, 
KTORÉ JE UŽ V DISTRIBÚCII

mailto:julius.sipos@indprop.gov.sk



