
Bilaterálne rokovanie 

Do ÚPV SR 11. februára 2008
zavítala trojčlenná delegácia z Úradu
priemyselného vlastníctva Českej
republiky na čele s jeho predsedom
Ing. Karlom Čadom. Obe strany sa
vzájomne informovali o aktuálnej si-
tuácii v ochrane priemyselného vlas-
tníctva vo svojich úradoch a v nepo-
slednom rade aj o legislatívnej čin-
nosti a súvisiacich zámeroch. 

Od 1. januára 2008 na Slovensku
už platí nový zákon o úžitkových vzo-
roch (č. 517/2007 Z. z.), ktorý záro-
veň novelizoval patentový zákon 
a zákon o správnych poplatkoch. 
V súčasnosti je v príprave novela
zákona o ochranných známkach.

V Česku novelizáciu zákona 
o ochranných známkach už majú za
sebou, a preto sa predstavitelia par-
tnerského úradu podelili o skúsenos-
ti z jeho uplatňovania.

Česká delegácia zároveň informo-
vala o príprave svojej krajiny na vý-

kon predsedníctva v Rade Európskej
únie. Česko bude po Slovinsku dru-
hým z nových členských štátov, ktorý
sa ujme tejto funkcie, a to v prvom
polroku 2009. Do príprav na predsed-
níctvo EÚ je zapojený aj ÚPV ČR.

Predstavitelia partnerských úradov
sa vzájomne informovali aj o skúse-
nostiach z podpory inovácií vo svo-
jich krajinách. ÚPV ČR má v pláne

zapojiť sa do projektu severomorav-
ského združenia výrobcov automobi-
lov, ktorý je zameraný na propagáciu
patentovej ochrany a participujú na
ňom české patentové kancelárie.
Projekt je obdobou prediagnostiky
potenciálu duševného vlastníctva 
v malých a stredných podnikoch,
ktorú v uplynulom roku pilotne rozbe-
hol ÚPV SR.
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Boli sme svedkami ako na istej veži stála mladá žena, podlamovali sa jej nohy a oči vyhýbali pohľadu do hĺbky. Váhavé
kroky vystriedal posledný, po ktorom nasledoval pád… Nie, neľakajte sa, tej žene sa nič nestalo. Bola zavesená na pružnom
lane, ktoré ju krátko pred dopadom na zem strhlo späť a vymrštilo opäť do vzduchu.

Podobný pocit pádu do priepasti však mávajú aj ľudia v ťažkých stresových situáciách…, ide len o to, či sa z nich dosta-
nú alebo nie, hoci podľa odborníkov má každý človek k dispozícii zdroje umožňujúce popasovať sa s požiadavkami, ktoré kla-
die na nás život. Dôležité je napríklad ujasniť si jeho priority, sem-tam si odpočinúť, relaxovať. 

Určitým relaxom môže byť pre vás aj prečítanie si najnovšieho čísla e-mailového časopisu E-zine ÚPV SR. 

SPRÁVY  Z  ÚPV  SR



11. reprezentačný ples

Ďalší ročník „plesania“ pracovníkov
ÚPV SR sa konal 16. februára 2008 
v banskobystrickom hoteli DIXON. Aj
keď tentoraz spoločnosť nebola až
taká veľká, tí, čo na ples prišli, neľu-
tovali. Ples mal dušu, bol elegantný,

svieži, veselý a spokojní boli aj hos-
tia, medzi ktorými nechýbali predse-
da Slovenskej komory patentových
zástupcov Mgr. Ing. Vladimír Neuschl
a zástupca bratislavskej firmy DIMANO.

Prekvapením plesu bola škola sal-
sy. Do tajov tohto temperamentného
latinskoamerického tanca zaučili záu-

jemcov Lujza Michalovičová a Ri-
chard Križan zo Salsa klubu v Ban-
skej Bystrici. V rámci programu sa
predstavilo aj banskobystrické Duo
desiatich strún a do tanca hrala
hudobná skupina ELITE music.

Opäť v úlohe školiteľa

Keďže ÚPV SR je jedným z lídrov
v poskytovaní online služieb v Euró-
pe, 11. – 12. februára 2008 pricesto-
vali do Banskej Bystrice predstavite-
lia Slovinského úradu duševného
vlastníctva s cieľom získať bližšie
informácie o takýchto službách.

Hostia zo Slovinska sa zaujímali naj-
mä o implementáciu systému EPTOS,
ktorý vyvinul Európsky patentový
úrad (EPÚ) a ktorý umožňuje podá-
vať online európske, medzinárodné
PCT i národné prihlášky.
Zástupcovia ÚPV SR predstavili slo-

vinskej delegácii celý proces nasta-
venia systému, jeho údržbu, činnosti
spojené s aktualizáciou programu na
vyššie verzie, registráciu certifikátov
a potom aj postup od spracovania
prihlášok až po ich odoslanie do EPÚ

a Svetovej organizácie duševného
vlastníctva. Zároveň ich oboznámili 
s činnosťami súvisiacimi s vývojom
národných „klientov“ na elektronické
podávanie patentových prihlášok 
a prihlášok úžitkových vzorov.

Slovinská strana sa zaujímala na-
príklad aj o IT infraštruktúru úradu 
a prediagnostiku predmetov priemy-
selných práv v malých a stredných
podnikoch. 

SPRÁVY Z ÚPV SR / SPRÁVY ZO SVETA



113. zasadanie

V dňoch 4. - 6. marca 2008 sa 
v Mníchove konalo v poradí 113. za-
sadanie Správnej rady Európskej
patentovej organizácie (SR EPO).
Rozhodla (podľa čl. 30(3) Európ-
skeho patentového dohovoru (EPD))
o udelení štatútu pozorovateľa pre
Nordický patentový inštitút (NPI). NPI
je nepolitickým subjektom, ktorý
združuje Dánsko, Island a Nórsko 
a pôsobí ako orgán pre medzinárod-
nú rešerš (ISA) a orgán pre medziná-
rodný predbežný prieskum (IPEA)
medzinárodných prihlášok podľa
Zmluvy o patentovej spolupráci po-
daných v prijímacích úradoch uvede-
ných štátov. 

SR EPO sa zaoberala aj systé-
mom riadenia v Európskom patento-
vom úrade (EPÚ), o ktorom sa roz-

behla diskusia v októbri 2007 na za-
sadnutí manažmentu EPÚ v Prahe.
Práve tam boli definované súvisiace
priority v oblastiach zamestnanosti,
efektívneho manažovania konaní 
o patentových prihláškach, elektronic-
kej komunikácie medzi externými 
a internými zákazníkmi, budovania
rovnocenného partnerstva s národný-
mi patentovými úradmi, Európskou
úniou, trilaterálnymi úradmi (EPÚ, Ja-
ponský patentový úrad a Patentový 
a známkový úrad USA) a v neposled-
nom rade boli na pražskom stretnutí
prediskutované aj otázky týkajúce sa
hľadania nástrojov na zvýšenie štan-
dardu patentovateľnosti tak, aby čo naj-
viac vyhovoval potrebám verejnosti. 

Oblasť manažovania sa stáva pri-
oritou pre celý európsky patentový
systém, SR EPO bude na túto tému
diskutovať i na ďalších zasadaniach

či pracovných stretnutiach. Už na
májovom pracovnom stretnutí v Slo-
vinsku sa má hovoriť aj o manažova-
ní tých činností EPÚ, ktoré sú v prá-
vomoci jeho prezidentky Alison Bri-
melowovej (napríklad rozhodovanie 
o finančných záležitostiach), ďalej o zod-
povednosti SR EPO, o vzťahu EPÚ 
k národným patentovým úradom a pod.

Na základe zmeny poplatkov za
udržiavanie európskych patentov 
a za patentové nároky, ktorá bola
schválená v decembri 2007 a začne
platiť 1. apríla 2008, SR EPO schvá-
lila zmenu pravidiel vo Vykonávacom
predpise EPD súvisiacich s týmito
poplatkami (pravidlo 45 odsek 1, pra-
vidlo 71 odsek 6 a pravidlo 162
odsek 1). Zmena vstúpi do platnosti
1. apríla 2008.

Spolupráca s OHIM-om

V Úrade pre harmonizáciu vnútor-
ného trhu (ochranné známky a dizaj-
ny) (OHIM) v španielskom Alicante
sa 28. - 29. februára 2008 uskutočni-
lo ďalšie zasadanie o technickej spo-
lupráci s národnými úradmi priemy-
selného vlastníctva. 

Zástupcovia OHIM-u informovali 
o pripravovaných seminároch, škole-
niach a workshopoch v tomto roku.
Budú zamerané na priemyselné prá-
va a ich manažment, na informačné
technológie, práva
Európskej únie či
na vzdelávanie sud-
cov z členských
krajín EÚ. Experti
z národných úra-
dov budú mať aj
naďalej možnosť
získavať skúsenos-
ti v rámci systému
ochrannej známky
a dizajnu spoločen-

stva prostredníctvom dočasného pô-
sobenia priamo v Alicante. 

Na zasadaní sa prítomní dozvede-
li bližšie informácie aj o systémoch
EuroRegister1 a EuroClass2, ktoré
OHIM spustil do pilotnej prevádzky
začiatkom tohto roka a v úplnej pre-
vádzke by mali byť koncom roka 2008.

Delegácia ÚPV SR v rámci výme-
ny skúseností so zástupcami ďalších
národných úradov predstavila čin-
nosť informačného centra úradu,
ktoré pre potenciálnych prihlasovate-
ľov zo Slovenska poskytuje informá-

cie aj o ochranných známkach a di-
zajnoch spoločenstva.

SPRÁVY ZO SVETA / MONITORING

SPRÁVY ZO SVETA

1 EuroRegister je unifikovaným nástrojom
pre rešerše v rámci jedného systému, v kto-
rom sú ochranné známky zo všetkých člen-
ských krajín EÚ. Sú rešeršovateľné jedným
zadaním.

2 EuroClass je unifikovaným systémom slú-
žiacim prihlasovateľom ochranných zná-
mok, ktorý zabezpečuje preklad zoznamov
tovarov a služieb do jazykov jednotlivých
členských krajín EÚ a zároveň slúži aj na
kontrolu jazykovej správnosti zoznamov
tovarov a služieb.



Gucii je najžiadanejšia značka
Bratislava – Módna značka Gucci sa
stala najžiadanejšou dizajnérskou
značkou vo svete módy. Rozhodol 
o tom prieskum uskutočnený spoloč-
nosťou The Nielson Company na
základe prieskumu 25-tisíc spotrebi-
teľov vo viac ako 48 krajinách. Prie-
skum si vyžiadala agentúra Bloom-
berg.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
28. 2. 2008
http://hn.hnonline.sk/2-23056500-
-k10000_detail-e7

Slovenských pirátov nestraší fil-
márska únia
Bratislava – Transformers, Rata-
touille: Dobrú chuť alebo Piráti Kari-
biku: Na konci sveta patrili vlani pod-
ľa odhadov k filmom, ktoré si ľudia
najčastejšie nelegálne stiahli z inter-
netu. Prostredníctvom internetovej
siete sa dnes človek dostane praktic-
ky k akejkoľvek snímke. Nezáleží na
tom, či mala premiéru len pred nie-
koľkými dňami, alebo ide o kultovú
klasiku. Môžu za to piráti. Interneto-
vých filmových pirátov v Česku čaka-
jú tento rok tvrdšie postihy. Hrozí
niečo podobné aj ľuďom na Sloven-
sku, ktorí na internete nelegálne po-
núkajú filmy?

P r a v d a    25. 2. 2008

Automobilky zháňajú strojárov
Bratislava – Výrobcovia áut stále ťaž-
šie získavajú technicky vzdelaných
ľudí. Štyri univerzity poskytujúce
takéto vzdelanie opúšťa ročne primá-
lo absolventov na to, aby vyhoveli
všetkým trom automobilkám. Tie sa
ich preto snažia podchytiť priamo na
škole.

S m e    22. 2. 2008
http://www.sme.sk/c/3742063/Automobilky-
-zhanaju-strojarov.html

Krívajú vysoké školy aj minister-
stvo
Bratislava – Slovenské vysoké školy
a ministerstvo školstva dostali z Bru-
selu studenú sprchu. Podľa hodnote-

Služba v prospech malých 
a stredných podnikov

- Patentové úrady v Európe stoja
pred novou výzvou – posilniť tvori-
vosť, ochranu a využívanie práv
duševného vlastníctva v podnikoch. 
- Týmito slovami Christoph Bruhn 
z Európskej patentovej akadémie
otvoril seminár zameraný na prediag-
nostiku predmetov priemyselných
práv, ktorý sa uskutočnil 25. – 29.
februára 2008 v mníchovskej centrá-
le Európskeho patentového úradu.

Školitelia účastníkom seminára
prezentovali ako najlepšie identifiko-
vať a kontaktovať vhodný podnik na
prediagnostiku, aké dávať súvisiace
otázky, ako by mala vyzerať analýza
príslušného podniku a potom aj ná-
sledné odporúčania. 

Cieľom prediagnostiky predmetov
priemyselných práv (zatiaľ uvedenú
službu poskytujú patentové úrady
Francúzka, Dánska, Veľkej Británie,
Portugalska, Turecka a Slovenska) je
zvýšiť povedomie najmä v malých 

a stredných podnikoch o priemysel-
nom vlastníctve, podporiť inovácie 
a konkurencieschopnosť podnikov. 

V minulom roku Úrad priemyselné-
ho vlastníctva SR vykonal štyri pilot-
né prediagnostiky a v tomto roku ich
má v pláne vykonať približne 20.

   O jednotnom európskom 
patentovom súdnictve

Druhé zo série zasadnutí pracov-
nej skupiny Rady EÚ pre duševné
vlastníctvo (patenty) naplánovaných
na prvý polrok tohto roku sa konalo
15. februára 2008 v Bruseli. Bolo
venované problematike vytvorenia
jednotného patentového súdnic-
tva na riešenie sporov týkajúcich sa
európskych patentov a zatiaľ neexis-
tujúcich patentov spoločenstva. 

Na základe predbežných stanovísk 
k navrhnutej podobe jednotného
európskeho patentového súdnictva,
ktoré členské štáty prezentovali na
februárovom zasadnutí pracovnej

skupiny, možno konštatovať, že za-
tiaľ existuje výrazná názorová nejed-
notnosť vo vzťahu k viacerým princi-
piálnym otázkam týkajúcim sa vytvo-
renia takéhoto súdneho systému.
Členské štáty majú rozdielne názory
na zloženie senátov patentových
súdov, kvalifikáciu sudcov patento-
vých súdov, jazykový režim, ktorý by
sa mal uplatňovať pri riešení patento-
vých sporov, na otázku úplnej centra-
lizácie riešenia sporov týkajúcich sa
platnosti patentov a ďalšie. 

Diskusia o uvedenej problematike
by sa mala počas slovinského pred-
sedníctva EÚ (počas prvej polovice
roku 2008) výrazne zintenzívniť. Do
konca júna sa zástupcovia členských
štátov EÚ stretnú na zasadnutiach
pracovnej skupiny ešte sedemkrát.
Venovať sa budú nielen základným
znakom jednotného európskeho
patentového súdnictva, ale aj opatre-
niam, konaniam a prostriedkom práv-
nej nápravy, ktoré by sa mali uplatňo-
vať pri riešení patentových sporov. 

SPRÁVY Z 

MONITORING
Prehľad článkov týkajúcich sa duševného vlastníctva a ÚPV SR uverejnených
v slovenskej tlači vo februári 2008

http://hn.hnonline.sk/2-23056500-k10000_detail-e7
http://www.sme.sk/c/3742063/Automobilky-zhanaju-strojarov.html


nia Európskej asociácie univerzít slo-
venskí vysokoškolskí učitelia nevedia
dobre po anglicky, nechodia na sku-
sy do zahraničia, málo publikujú.
Ministerstvo je zodpovedné za príliš
komplikované zákony, byrokraciu,
málo peňazí na školách a neprehľad-
ný systém financovania. Hodnotenie
robilo na objednávku slovenskej
vlády 56 expertov viac ako dva roky.

P r a v d a    20. 2. 2008

Význam značky si vytvárame sami
Každá firma, tak kedysi, ako aj dnes,
sa usiluje o čo najvyššiu znalosť a re-
putáciu. Ide o to, aby zákazníkom,
ktorí majú potrebu kúpiť si určitý
výrobok, zišlo na um ako prvé práve
meno tejto firmy a zároveň aby ani na
sekundu nezapochybovali o jeho
kvalitách. Ale čo ak sa zákazníkom
zdajú všetky výrobky rovnaké?

S m e    18. 2. 2008
http://www.sme.sk/c/3734075/Vyznam-znac-
ky-si-vytvarame-sami.html

Do tatroviek vdýchol život a dal im
brzdy
Klosterneuburg – Presne pred 130
rokmi sa v Rakúsku narodil známy
konštruktér československých auto-
mobilov Hans Ledwinka. Automobilo-
vý svet si ho cení za bohatstvo nápa-
dov, z ktorých mnohým priznal prven-
stvo. Vlani bol v Ženeve uvedený do
automobilovej siene slávy.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
14. 2. 2008
http://hn.hnonline.sk/2-22956450-
-k10000_detail-a6

Poľský oštiepok získal ochrannú
známku pôvodu v rámci Európskej
únie. Slovensko namietalo, pretože
stáročia sa oštiepok vyrába aj u nás.
Po viac ako ročnom boji o názov pro-
duktu sa však oba štáty dohodli na
tom, že názvy produktu nebudú pre-
kladať.

P r a v d a    14. 2. 2008

Koleno vyrába elektrickú energiu
Ann Arbor/Bratislava – Zariadenie
pripevnené ku kolenu, schopné vyrá-
bať elektrinu z chôdze, dokáže záso-
bovať energiou mobilný telefón, navi-
gačné zariadenie GPS či prehrávač
MP3 skladieb. Tvrdia to kanadskí 
a americkí vedci, korí o svojom vyná-
leze informovali v časopise Science.
Malý generátor pracuje podobne ako
systém nainštalovaný v niektorých
hybridných autách, ktorý získava
elektrickú energiu z brzdenia. Ban-
dáž kolena využíva energiu z toho,
keď človek brzdí krok.

P r a v d a    11. 2. 2008

Plagiátorov hľadajú univerzity ťaž-
ko
Trenčianske Teplice – Štátne vysoké
školy nemajú počítačový program,
ktorý by im pomohol odhaliť študen-
tov, ktorí cudzie diela vydávajú za
svoje diplomové či bakalárske práce.
Nepovažujú to ani za vážny problém.
Inak to vidí jedna zo súkromných
vysokých škôl a na odhaľovanie pla-
giátorov už roky používa úspešnú
metódu.
Plagiátorstvom sa zaoberala aj Slo-
venská rektorská konferencia na ro-
kovaní v Trenčianskych Tepliciach.
„Požiadali sme ministerstvo školstva,
aby nám s týmto javom pomohlo.
Netreba však z toho robiť nejakú
veľkú kauzu, sú to len ojedinelé prí-
pady,“ povedal Vladimír Báleš, prezi-
dent Slovenskej rektorskej konferen-
cie.

P r a v d a    9. 2. 2008

Za európskymi cieľmi zaostávame,
technológie kupujeme
Náš výskum je podvyživený
Bratislava – Podpora výskumu a vý-
voja je nevyhnutným základom roz-
voja každej ekonomiky a jej konku-
rencieschopnosti. Platí, čím viac
financií, tým vyspelejšia ekonomika.
Lisabonská stratégia jednoznačne
potvrdila, že ak chce EÚ vyrovnať
ekonomické zaostávanie za USA 
a Japonskom, musí viac podporovať

výskum a vývoj. Investície do tohto
odvetvia chce preto zvýšiť do roku
2010 na tri percentá HDP, z toho dve
tretiny by mali vytvoriť súkromné
zdroje. Viaceré vyspelé štáty únie to
už spĺňajú. U nás je však situácia iná.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
8. 2. 2008
http://hn.hnonline.sk/2-22915070-
-k10000_detail-af

České syrčeky chcú aj odsunutí
Viedeň – Právo vyrábať známe olo-
moucké syrčeky pod názvom Olmüt-
zer Quargel by mali mať aj potomko-
via odsunutých Nemcov, ktorí žili 
v tejto oblasti. Povedala to včera ra-
kúska europoslankyňa Agnes Schier-
huberová. Ide o tretiu českú žiadosť,
ktorá takto narazila. Tak pri oblátkach
z Karlových Varov a Mariánskych
Lázní, ako aj pri syrčekoch sú ná-
mietky zasadené do kontextu povoj-
nového odsunu Nemcov.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
6. 2. 2008
http://hn.hnonline.sk/2-22896990-
-k10000_detail-cd

Nahrávacie firmy sa súdia v Číne
Peking – Tri popredné svetové na-
hrávacie spoločnosti začali právne
kroky proti najväčšiemu čínskemu
internetovému vyhľadávaču Baidu.com.
Čínsku spoločnosť obviňujú z poru-
šovania autorských práv tým, že
poskytuje prístup k hudobným na-
hrávkam. Informovala o tom včera
Medzinárodná federácia fonografic-
kého priemyslu (IFPI).

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
6. 2. 2008
http://hn.hnonline.sk/2-22897010-
-k10000_detail-16

Falošné značky kupujú najviac
bohatí
Všimli ste si, koľko žien už u nás nosí
kabelku Louis Vuitton? Jasné, že vo
väčšine prípadov ide len o lacné
napodobeniny. Veď napríklad origi-
nálna kabelka značky Louis Vuitton,

SPRÁVY Z 

http://www.sme.sk/c/3734075/Vyznam-znacky-si-vytvarame-sami.html
http://hn.hnonline.sk/2-22956450-k10000_detail-a6
http://hn.hnonline.sk/2-22915070-k10000_detail-af
http://hn.hnonline.sk/2-22896990-k10000_detail-cd
http://hn.hnonline.sk/2-22897010-k10000_detail-16


model „Speedo 30“, stojí v prepočte
bezmála 50-tisíc korún, no na slo-
venskom internete ju dostať za tisíc-
päťsto; „samozrejme, čisto novú,
komplet zabalenú aj s pripínateľným
remienkom“. No nekúpte to!

S m e    4. 2. 2008
http://www.sme.sk/c/3711039/Falosne-znac-
ky-kupuju-najviac-bohati.html

Na výskum a vývoj pôjde 45 mi-
liárd
Bratislava – Operačný program Vý-
skum a vývoj na roky 2007 až 2013

predstavil minister školstva Ján Mi-
kolaj. Spolu v ňom rozdelia asi 45 mi-
liárd korún, tento rok asi 10. Ako prvé
by sa mali internáty a vysoké školy
vybaviť pripojením na internet.

S m e    1. 2. 2008

Je kopírovanie krádežou alebo 
nie je?
Debata okolo autorských práv pri
sťahovaní cez internet sa posunula
do novej roviny. Vydavatelia už zatla-
čili na internetových providerov, no
„sťahovači“ teraz získali nečakaného

spojenca – europoslancov.
Skôr než o copyrighte sa dnes dá
hovoriť o copyfighte. Veľkí vydavate-
lia v spolupráci s políciou a najnovšie
aj poskytovateľmi internetového pri-
pojenia vyrazili do masívneho útoku,
druhá strana sa bráni vlastnými zbra-
ňami.

S m e    1. 2. 2008
http://www.sme.sk/c/3706874/Je-kopirova-
nie-kradezou-alebo-nie-je.html

Ing. Darina Kyliánová: Editoriál – 
– Učme už v škole, ako ochrániť
nápad

Ing. Darina Kyliánová: S orientáciou
na klientsky servis
Bilancia činnosti ÚPV SR za minulý
rok, v ktorom začal napĺňať strategic-
ký plán na roky 2007 až 2011, pričom
víziou úradu je zvyšovanie kvality 
a efektívnosti jeho činností s orientá-
ciou na klientsky servis. Rozšírenie
služieb, napr. pôsobenie informačné-
ho centra, možnosť online podávania
národných patentových prihlášok,
prediagnostikovanie potenciálu dušev-
ného vlastníctva v malých a stred-
ných podnikoch. Snaha úradu o za-
vedenie systému manažérstva kvali-
ty podľa normy ISO 9001:2000.
Priority ÚPV SR v roku 2008.

Ing. Anna Čechvalová – Ing. Zdenka
Valtýniová: EPD 2000
Revidované znenie EPD 2000 s plat-
nosťou od 13. decembra 2007. Najdô-
ležitejšie zmeny v znení nových člán-
kov: 4a – zodpovednosť za patento-
vé záležitosti, 105a, 105b, 105c – ob-
medzenie alebo zrušenie európske-
ho patentu a zverejnenie zmenené-
ho európskeho patentového spisu,
112a – žiadosť o preskúmanie roz-
hodnutia Veľkým sťažnostným sená-
tom, 134a Inštitút profesionálnych
zástupcov pred EPÚ, 149a – zvláš-
tne dohody medzi zmluvnými štátmi.
Zmeny v ustanoveniach hmotného
patentového práva – druhé a ďalšie
medicínske využitie, stav techniky pri
posudzovaní európskych patento-
vých prihlášok so skorším dňom po-
dania, právo prednosti. Presun nie-
ktorých ustanovení článkov EPD do 

Vykonávacieho predpisu EPD. Zohľad-
nenie vývoja medzinárodného prá-
va – Dohoda o obchodných aspek-
toch práv duševného vlastníctva
(Dohoda TRIPS), Dohovor o patento-
vom práve (PLT 2000) a Zmluva 
o patentovej spolupráci (PCT). 

Ing. Ľudmila Hladká: Reforma PCT
nateraz ukončená
Ciele reformy Zmluvy o patentovej
spolupráci a postupná implementácia
jej výsledkov do národnej legislatívy
Slovenskej republiky. Zásadné zme-
ny pravidiel Vykonávacieho predpisu
k PCT. Výhody nového systému ko-
nania o prihláške v priebehu medzi-
národnej fázy.

MONITORING

Výber z obsahu prvého tohtoročného čísla 
časopisu Duševné vlastníctvo, 

ktoré je už v distribúcii

http://www.sme.sk/c/3711039/Falosne-znacky-kupuju-najviac-bohati.html
http://www.sme.sk/c/3706874/Je-kopirovanie-kradezou-alebo-nie-je.html


V dňoch 22. – 24. apríla 2008 
ÚPV SR organizuje jubilejný 5. roč-
ník národnej kontraktačnej výstavy
priemyselnoprávne chránených ale-
bo na ochranu prihlásených vynále-
zov a technických riešení, dizajnov,
zlepšovacích návrhov a know-how.

Cieľom výstavy UmInEx, ktorá sa
uskutoční v Európskom kultúrnom
centre v Banskej Bystrici (bývalý
Dom kultúry), je propagovať výsledky
technickej tvorivosti a prezentovať
súčasný stav priemyselnoprávnej
ochrany na Slovensku.

V rámci výstavy UmInEx slovenskí
pôvodcovia a majitelia pôvodných
technických a dizajnérskych riešení
budú mať možnosť:

• propagovať svoje pôvodné rieše-
nia rôznymi formami (výkresy, pro-
totypy, modely technológií, hotové
výrobky),

• získať nové obchodné kontakty 
s výrobcami či predajcami,

• ponúkať licenčné využitie svojich
riešení,

• rokovať o možnostiach odbytu no-
vých produktov s inými vystavova-
teľmi a návštevníkmi.

Jubilejný 5. ročník výstavy UmInEx
sa uskutoční súbežne s 11. medzi-
národným veľtrhom stavebníctva
FOR ARCH SLOVAKIA, súčasťou
ktorého sú výstavy: For region – vý-
stava regionálneho rozvoja, Nové
bývanie – ponuka developérskych,
stavebných a realitných spoločností, 
financovanie, OZE – výstava obnovi-

teľných zdrojov a úspor energie,
R.I.S. – výstava recyklácie a zhod-
nocovania odpadov, Úžitkové vo-
zidlá.

Technické a odborné zameranie vý-
stav súbežných s výstavou UmInEx
vytvára viac príležitostí na vytváranie
nových obchodných vzťahov.

VÝBER Z OBSAHU ČASOPISU DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO  / OZNAMY

OZNAMY

Prihlášky na výstavu vynálezov a technických noviniek
UmInEx je možné poslať do 11. apríla 2008 na adresu:

Úrad priemyselného vlastníctva SR
Jána Švermu 43
974 04  Banská Bystrica 4

fax: 048/430 04 02
e-mail: david.zaoral@indprop.gov.sk

Kontaktná osoba: Mgr. David Zaoral, tel.: 048/430 02 79

http://www.bbexpo.sk/
http://www.upv.sk/doc/uminex_prihlaska.doc
mailto:david.zaoral@indprop.gov.sk


Aký názov mala prvá univerzita na slovenskom území? Na túto otázku uverejnenú v predchádzajúcom čísle e-mailového
časopisu E-zine ÚPV SR ako prvý správne odpovedal (Academia Istropolitana) Martin Ševčík z Bratislavy.

Súťažná otázka č. 3

Stavebnice svetoznámej dánskej spoločnosti Lego už päťdesiat rokov zabávajú malých i veľkých. Prvá originálna lego kocka
so systémom do seba zapadajúcich výstupkov a trubíc vznikla v roku 1958 a vtedy si ju firma dala hneď aj patentovať. V roku
2000 Britská asociácia hračiek lego kocky vyhlásila za „Hračku storočia“.

S akým menom je spojené založenie firmy Lego?

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

mailto:julius.sipos@indprop.gov.sk

