
„Inovácie – vážme si ich“

Tohtoročný Svetový deň duševného
vlastníctva (ďalej aj SDDV) – 26. apríl sa
niesol v znamení hesla „Inovácie – váž-
me si ich“. – Je veľmi aktuálne, a pre
Slovensko dvojnásobne. V inová-
ciách, vo výskume a vývoji patríme
medzi krajiny pod úrovňou inovačné-
ho priemeru Európskej únie. Vyna-

kladáme na ne len okolo 0,45 per-
centa HDP, zatiaľ čo napríklad Švéd-
sko, ktoré je na špici v EÚ, až 
3,8 percenta HDP. – Zdôraznila to 
v úvode svojho príhovoru predsed-
níčka ÚPV SR Ing. Darina Kyliánová

28. apríla 2008 na slávnostnom stret-
nutí zamestnancov úradu a jeho
hostí pri príležitosti SDDV.

– Náš štát zvyšuje od 1. mája 2008
finančnú podporu pre ľudí, ktorí chcú
dochádzať za prácou do zahraničia.
V EÚ poskytuje takúto podporu jedi-
ne Slovensko a Nemecko. Možno 
v krátkodobom horizonte má takéto

rozhodnutie opodstatnenie, ľuďom
sa rýchlejšie podarí dostať sa k práci,
ale z dlhodobého hľadiska strácame
do budúcnosti kvalifikovanú pracov-
nú silu, – upozornila Ing. Kyliánová.
Podotkla, že je potrebné konečne sa

preorientovať aj na vedu, výskum 
a vývoj. Slovensko potrebuje nahra-
diť „odchádzajúce“ výhody v podobe
nízkych miezd či dostatku pracovnej
sily rozbehnutím napríklad subdodá-
vateľských činností previazaných na
vedu a výskum. – Po pásovej výrobe
musia prísť na rad mozgy. Práve
rozum našich ľudí a odvetvia s vyš-
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Keby sme sa vás opýtali, čo považujete v živote za najdôležitejšie alebo podstatné, určite by vaše odpovede boli rôzne.
Niektorí by tvrdili, že pre nich je to práca, iní by dali na prvé miesto rodinu, radosť z detí, lásku a určite by sa našli i takí, pre
ktorých sú najdôležitejšie peniaze, auto, prepychová vila. A prečo to spomíname? Pretože pre nás, tvorcov e-mailového časo-
pisu E-zine ÚPV SR, je prvoradým cieľom vaša spokojnosť. 

Ponúkame vám najnovšie, piate číslo nášho, a dúfame, že i vášho, elektronického periodika. 
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šou pridanou hodnotou musia lákať
zahraničných investorov. Nie nadar-
mo sa hovorí, že práca rúk človeka
uživí, ale zbohatnúť môže len prácou
svojej hlavy, tzn. dobrými nápadmi
premietnutými do inovácií. A práve tie
rozhodujú o našej budúcnosti, zvyšu-
jú konkurencieschopnosť krajiny.

Motto tohtoročného Svetového dňa
duševného vlastníctva „Inovácie – váž-
me si ich“ môžeme vnímať v dvoch
rovinách. Vytvárajme pre ne na Slo-
vensku podmienky, sústreďme sily 
v tejto oblasti. Rozhodne sa žiada,
aby do financovania vedy, výskumu 
a vývoja vstúpil aj súkromný sektor,
prepojme školy s firmami. Druhá rovi-
na je priemyselnoprávna ochrana ino-
vácií, a tú tiež nemožno podceňovať.

Po príhovore Ing. Kyliánovej nasle-
dovala vernisáž výstavy Vývoj dizaj-
nu na Slovensku na ukážke dreve-
ných hračiek, ktorá vo vstupných
reprezentačných priestoroch ÚPV SR
potrvá do konca júna.

Dizajn je jedným z predmetov prie-
myselného vlastníctva a zároveň aj
akýmsi kultúrnym servisom pre spo-
ločnosť. Keďže i budúci dizajnéri
sedia dnes v školských laviciach 
a práve školáci sa najviac zaujímajú
o rôzne výstavy organizované v ÚPV SR,
tentoraz im úrad ponúka to, čo im je
srdcu azda najbližšie – hračky, a tie
podnecujú v dieťati fantáziu i tvori-
vosť. Navyše drevené hračky akoby
opäť prichádzali do módy. ÚPV SR
pripravil výstavu takmer sto dreve-
ných hračiek vrátane stavebníc a hla-
volamov spolu s Múzeom bábkar-
ských kultúr a hračiek v Modrom Ka-
meni, Lesníckym a drevárskym mú-
zeom vo Zvolene, so Školou úžitko-
vého výtvarníctva v Kremnici, s ban-
skobystrickým výrobným družstvom
V Enta a s firmou IDS, s. r. o. (Inži-
niering drevospracujúcich strojov) so
sídlom v Huncovciach, ktorá má
svoju pobočku na Technickej univer-
zite vo Zvolene.

Riaditeľa Školy úžitkového vý-
tvarníctva v Kremnici Ing. Jána
Malacha sme sa opýtali, či niektoré 

z vystavovaných exponátov má škola
aj priemyselnoprávne chránené.

– Priznám sa, nie, a to je veľká
škoda. Budeme s tým musieť niečo
urobiť. S produktmi našich študentov
chodíme na viaceré výstavy, náv-
števníci prídu, exponáty si odfotia,
prípadne odkreslia a potom nená-
padne vytvoria niečo podobné... So
školou by chceli spolupracovať pod-
nikatelia, čo, samozrejme, vítame,
ale zároveň pri rokovaniach s nimi
musíme asi zdôrazňovať, že ide 
o know-how našej školy, a teda od
prípadnej spolupráce aj niečo očaká-
vame...
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Firma IDS, s. r. o.,
prezentuje na výstave
drevené stavebnice
VEVA, ktoré získali
uznanie v súťaži Ná-
rodná cena za dizajn
2007. Konateľ firmy
doc. Ing. Milan Ban-
ský, CSc., z Technic-
kej univerzity vo Zvo-
lene zdôrazňuje však
aj iné súvislosti. – Na-
šou snahou je zames-
tnať postupne viacej ľudí, čím by sme
čiastočne znížili nezamestnanosť 
v niektorých zaostalejších regiónoch.
A dá sa to riešiť i tak, že ľudia, aj hen-
dikepovaní, budú určité diely staveb-
níc robiť pre nás doma, vo svojich
príbytkoch.

28. apríl 2008, keď si ÚPV SR pri-
pomenul Svetový deň duševného
vlastníctva (Deň otvorených dverí),
bol spätý aj s konferenciou Duševné
vlastníctvo na Slovensku VIII, nad
ktorou prevzal záštitu premiér Robert
Fico. Ústrednou témou konferencie
boli úžitkové vzory. Od 1. ja-
nuára tohto roka nadobudol
totiž účinnosť nový zákon 
o úžitkových vzoroch, ktorý
do konania o prihláškach
tejto formy priemyselnopráv-
nej ochrany priniesol viacero
zásadných zmien zohľadňu-
júcich potreby praxe. A je
potešiteľné, že v kongreso-
vej sále ÚPV SR bolo viace-

ro ľudí aj z praxe, nechýbali zástup-
covia malých a stred-
ných podnikov, pod-
nikatelia, pre ktorých
je ochrana technic-
kého riešenia úžitko-
vým vzorom najprija-
teľnejšia.

Napríklad od Pav-
la Kleskeňa (57) z Pre-
dajnej, ktorý so svo-
jou prednáškou vy-
stúpil v bloku Úžitko-
vý vzor ako súčasť firemnej stratégie,

sme sa dozvedeli, že vynálezom 
a novým technickým riešeniam sa
venuje už od 80. rokov minulého sto-
ročia. V súčasnosti ukončuje vývoj
druhej generácie spôsobu výroby
obojstranných betónových dielcov,
ktoré je možné využiť hlavne pri 
stavbe okrasných plotov a ohrád. 
– Samozrejme, svoje riešenia si
dávam aj právne chrániť. Tým, že
získam patent alebo úžitkový vzor,
získam aj monopol na využívanie
svojich riešení, strategickú výhodu. 

Dávam si chrániť... – v podstate 
o tieto záležitosti sa stará môj
patentový zástupca.

V otázkach priemyselnoprávnej
ochrany P. Kleskeňa zastupuje
Ing. Ivan Belička z Banskej
Bystrice. Na ôsmej celosloven-
skej konferencii o duševnom
vlastníctve sa vo svojej prednáš-
ke venoval téme Úžitkový vzor 
v praxi patentového zástupcu.
Spomenul výhody tejto formy
priemyselnoprávnej ochrany, skú-

senosti z práce so svojimi klientmi a,
samozrejme, dotkol sa aj nového
zákona o úžitkových vzoroch.

– Je veľké plus, že ÚPV SR na
predmet prihlášky úžitkového vzoru
už vykonáva rešerš na stav techniky,
a teda prihláška sa zverejňuje spolu
so zoznamom relevantných doku-
mentov. Aj keď to nemožno považo-
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vať za úplný prieskum, určite to pri-
hlasovateľovi pomôže a uľahčí mu aj
rozhodovanie, či si svoje riešenie
nedá chrániť i v medzinárodnom
meradle, aj patentom. Je tiež dobré,
že námietky voči zápisu úžitkového
vzoru do registra môžu v súčasnosti
podávať i tretie osoby, čiže dnes si už
každý dobre rozmyslí, či si technické
riešenie dať chrániť, alebo nie, a urči-
te dôjde aj k zníženiu počtu sporo-
vých konaní. Chcem veriť, že zme-
nou zákonnej úpravy sa konanie 
o prihláškach úžitkových vzorov až
tak nepredĺži. Totiž, v predchádzajú-
com období, ak prihláška nemala for-
málne nedostatky, bol úžitkový vzor
zapísaný do registra po 3 – 4 mesia-
coch.

„Inovácie – vážme si ich“. Motto
tohtoročného Svetového dňa dušev-
ného vlastníctva premietol ÚPV SR
do života aj zorganizovaním jubilej-
nej 5. národnej kontraktačnej výstavy
vynálezov a technických noviniek
UmInEx (jej názov je odvodený od
slov rozum – invencia – expo).
Pripravil ju v Banskej Bystrici v pred-
večer SDDV 22. – 24. apríla 2008
súbežne s 11. medzinárodným veľtr-
hom stavebníctva FOR ARCH SLO-
VAKIA. 

Úrad aj tentoraz finančne dotoval
výstavu. Vynálezcom a pôvodcom
nových priemyselnoprávne chráne-
ných alebo na ochranu prihlásených
technických a dizajnérskych riešení,
ktorí na ceste k inovatívnym produk-
tom museli prekonať nejednu prekáž-
ku, aj finančnú, pomohol zviditeľniť
sa, dal im možnosť nadviazať
obchodné kontakty s potenciálnymi
výrobcami ich produktov. Na druhej
strane výstava UmInEx prispela aj 
k zvýšeniu povedomia verejnosti 
o význame priemyselnoprávnej
ochrany. A tá nepochybne tiež súvisí
s myšlienkou, ktorá rezonovala 
v rámci tohtoročného Svetového dňa
duševného vlastníctva.
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Spokojnosť so službami OHIM-u
sa zvyšuje

V dňoch 21. – 23. apríla 2008 
v španielskom Alicante zasadali
Správna rada a Rozpočtový výbor
Úradu pre harmonizáciu vnútorného
trhu (ochranné známky a dizajny)
(OHIM). Rokovanie viedol nový pred-
seda správnej rady António Campi-
nos, ktorý je aj na čele Národné-
ho inštitútu priemyselného vlas-
tníctva Portugalska.

Rokovanie správnej rady sa nieslo
v znamení hodnotenia výsledkov
OHIM-u v uplynulom roku. Úradu
bolo podaných 87 500 prihlášok
ochranných známok spoločenstva
(CTM), čo oproti roku 2006 znamená
13-percentný nárast. Približne 45 %
prihlášok CTM bolo podaných pro-
stredníctvom Madridského protokolu.
Pokiaľ ide o prihlášky dizajnov spolo-
čenstva (CD), úrad prijal vlani 
76-tisíc prihlášok, o 10 % viac ako 
v predchádzajúcom roku. 

Najviac prihlášok CTM a CD prišlo
z Nemecka (CTM – 17 % a CD – 24 %
z celkového počtu prihlášok). 

Zároveň narastá popularita elek-
tronického podávania prihlášok
(CTM – 78 % a CD 38 %).

Podobne ako v rokoch 2005 
a 2006 OHIM si dal aj v minulom roku 
vypracovať profesionálnu štúdiu o spo-
kojnosti klientov s jeho službami.
Prieskum prostredníctvom e-mailov
aj tentoraz vykonala nadnárodná
spoločnosť GfK Emer Ad Hoc Re-
search, a to na vzorke takmer 
20-tisíc respondentov.

Zatiaľ čo v roku 2006 bola so služba-
mi OHIM-u spokojnosť v priemere na
75 %, vlani sa takmer vo všetkých
ukazovateľoch spokojnosť so služba-
mi zvýšila. Majitelia CTM a registro-
vaných dizajnov spoločenstva (RCD)
i patentoví zástupcovia ocenili
dostupnosť potrebných informácií,
komunikáciu i profesionalitu pracov-
níkov úradu, kvalitu poskytovaných
služieb, no boľavým miestom zostá-

vajú naďalej odvolania proti rozhod-
nutiam úradu, konanie o námietkach
je zdĺhavé.

Problémom OHIM-u sú už niekoľko
rokov aj vysoké prebytky v hospodá-
rení, pričom príjmy a výdavky organi-
zácie musia byť v rovnováhe. V tejto
súvislosti zástupkyňa Európskej
komisie Margot Frohlingová informo-
vala prítomných o snahe Komisie
znížiť poplatky za podanie prihlášky
CTM, jej zápis do registra a obnove-
nie platnosti CTM. Dôvodom meška-
nia takého návrhu (Rada EÚ už 
v máji minulého roka schválila doku-
ment EK Finančné výhľady OHIM-u 
a ďalší vývoj systému ochrannej
známky spoločenstva) je ten, že
súčasne s rozhodnutím o znížení
poplatkov by mala byť vypracovaná
správa o jeho vplyve na finančnú
situáciu v OHIM-e.

Ako ďalej M. Frohlingová informo-
vala, EK rokovala aj o možnej spolu-
práci medzi OHIM-om a národnými
úradmi v dvoch oblastiach: v moder-
nizácii národných úradov a racionali-
zácii ich práce a tiež v orientácii ich
činností i na potláčanie falšovania 
a pirátstva.
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O jednotnom európskom 
patentovom súdnictve

Na základe výsledkov predchádza-
júcich diskusií členských štátov 
o možnosti vytvorenia jednotného
patentového súdnictva Európskej
únie Slovinsko, predsedajúca krajina

EÚ, pripravilo v tejto súvislosti návrh
všeobecných, inštitucionálnych, fi-
nančných, procedurálnych, prechod-
ných a záverečných ustanovení
budúceho právneho nástroja. Jeho
navrhnuté ustanovenia boli predisku-
tované na zasadnutiach pracovnej
skupiny pre duševné vlastníctvo

(patenty) Rady EÚ, ktoré sa konali 
v Bruseli 2., 8. a 25. apríla 2008. 

Spomedzi navrhnutých ustanovení
sa ako najspornejšie javia finančné 
a prechodné ustanovenia. Pri navrh-
nutých finančných ustanoveniach je
problematické to, že vo financovaní



Rozpočet WIPO schválený

V Ženeve, v sídle Svetovej organi-
zácie duševného vlastníctva (WIPO),
sa 31. marca 2008 konalo 44. mimo-
riadne Valné zhromaždenie WIPO
(VZ WIPO) s cieľom schváliť rozpo-
čet organizácie na roky 2008 – 2009.
Oneskorené schvaľovanie rozpočtu
bolo spôsobené zablokovaním roko-
vaní o rozpočte počas zasadania 
VZ WIPO v septembri 2007.

V mene priemyselne vyspelých
krajín, tzv. skupiny B, vystúpil zástup-
ca delegácie Spojených štátov.
Podporil prijatie rozpočtu, pričom
zdôraznil, že schvaľovaný rozpočet
je prechodného charakteru a bude
predmetom revízie v priebehu nasle-
dujúcich šiestich mesiacov. V revízii
bude totiž potrebné zohľadniť návrhy
týkajúce sa rozvojovej agendy, roz-
hodnutia o zmene poplatkov týkajú-
cich sa medzinárodných prihlášok
podľa Zmluvy o patentovej spoluprá-
ci (PCT) a rozhodnutia súvisiace 
s výsledkami vnútorného auditu
(Desk-to-Desk Assessment).

Súbežne so zasadnutím VZ WIPO sa
konalo zasadanie Zhromaždenia
Únie PCT, ktoré schválilo zmeny 
v poplatkoch PCT s účinnosťou od 
1. júla 2008:

- zníženie poplatku za podanie me-
dzinárodnej prihlášky o 5 % (z te-
rajších 1400 CHF na 1330 CHF);

- zvýšenie zľavy pre krajiny, ktorých
národný dôchodok na osobu je niž-
ší ako 3000 USD z terajších 75 %
na 90 %;

- uplatňovanie zľavy aj pre krajiny:
Antigua a Barbuda, Bahrain, Bar-
bados, Líbya, Omán, Seychely,
Singapur, Trinidad a Tabago, Spo-
jené arabské emiráty.

Po skončení zasadania Zhromaž-
denia Únie PCT pristúpilo VZ WIPO 
k hlasovaniu o rozpočte na roky 
2008 – 2009. Rozpočet bol jednomy-
seľne schválený s odhadovaným
ziskom 16,6 mil. CHF. Výška celko-
vých plánovaných príjmov by mala
dosiahnuť 646,8 mil. CHF (nárast 
o 8,7 %) a výška predpokladaných
celkových plánovaných výdavkov
predstavuje čiastku 630,2 mil. CHF
(nárast o 12,1 %).

VZ WIPO sa zaoberalo aj prípra-
vou volieb nového generálneho riadi-
teľa WIPO. Uskutočnia sa 13. – 14.
mája 2008. Svoje návrhy na post
generálneho riaditeľa WIPO predloži-
lo v stanovenom termíne, t. j. do 
13. februára 2008 do 17.00 hod., 
15 členských krajín.

jednotlivých lokálnych divízií súdu
prvého stupňa by sa mali uplatňovať
odlišné zásady v závislosti od počtu
sporov, ktoré budú tieto divízie pre-
jednávať. Prevádzkové náklady lo-
kálnych divízií, ktoré budú prejedná-
vať vysoký počet patentových spo-
rov, by mali byť spolufinancované
Európskym spoločenstvom, ale pre-
vádzkové náklady lokálnych divízií 
s nízkym počtom prejednávaných
sporov by mali spolufinancovať
členské štáty, na území ktorých budú
tieto divízie zriadené. Pokiaľ ide 
o prechodné ustanovenia, problema-

tickým je návrh, podľa ktorého by
členské štáty, v ktorých je ročne pre-
jednávaných menej ako 50 patento-
vých sporov, nemali mať možnosť
zriadiť na svojom území lokálnu diví-
ziu súdu prvého stupňa. Pre tieto
štáty by mali byť zriadené spoločné
regionálne divízie súdu prvého 
stupňa. 

Viacero pripomienok bolo na zasad-
nutiach pracovnej skupiny vznese-
ných aj k návrhu povinného zastúpe-
nia strán v konaní pred komunitár-
nym patentovým súdom, k jazykové-

mu režimu, ktorý by sa mal uplatňo-
vať v rámci konania pred týmto
súdom, a k návrhu, aby boli druho-
stupňové rozhodnutia komunitárneho
patentového súdu preskúmateľné
Európskym súdnym dvorom. Znovu
bola otvorená aj otázka, či má mať
komunitárny patentový súd výlučnú
súdnu právomoc len vo veciach spo-
rov týkajúcich sa patentov spoločen-
stva alebo aj vo veciach sporov týka-
júcich sa európskych patentov. 
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Slovenská parenica získa ochran-
nú európsku značku
Brusel – Slovenská parenica získa 
v najbližšom období ochrannú európ-
sku značku. Ako dnes TASR potvrdil
hovorca komisárky pre poľnohospo-
dárstvo Michael Mann, žiadna z člen-
ských krajín Európskej únie ne-
vzniesla v stanovenom termíne ná-
mietky voči žiadosti Slovenska o re-
gistráciu parenice ako výrobku 
s chráneným zemepisným označe-
ním.

Z o z n a m . s k    28. 4. 2008
http://www.bleskovky.sk/cl/7/242687/Slovenska-
-parenica-ziska-ochrannu-europsku-znacku

Začal v garáži, dnes obracia miliar-
du
Púchov – Príbeh jedného z mála slo-
venských dodávateľov pre automo-
bilky spoločnosti ETOP sa začal pred
18 rokmi v rodinnej garáži so štyrmi
zamestnancami. V súčasnosti má
firma stonásobne viac pracovníkov 
a patrí k najdôležitejším dodávate-
ľom svetových automobiliek na Slo-
vensku, v Česku a strednej Európe.
Jej majiteľa Vladimíra Lukáča ocenili
ako najlepšieho podnikateľa Sloven-
ska v oblasti inovácií za rok 2007.
Stalo sa tak v súťaži, ktorú organizu-
je takmer v 40 krajinách Ernst & Young.
Štyri roky predtým získal striebornú
medailu na medzinárodnej výstave
vynálezov v Bruseli. Je autorom pri-
bližne sto patentov a vynálezov.

P r a v d a    28. 4. 2008

Patentová knižnica má 14 miliónov
dokumentov
Banská Bystrica – Kto by si chcel
pozrieť prvý československý patent
na skrutku istenú maticou, musel by
sa prehrýzť 14 miliónmi dokumentov
patentovej knižnice Úradu priemysel-
ného vlastníctva SR v Banskej Bys-
trici. A navyše vedieť po nemecky, le-
bo patent z roku 1915 je napísaný
práve v tomto jazyku.
Medzi dokumentmi, ktoré by poskla-
dané na seba dosiahli výšku 12 kilo-
metrov, sú aj iné vzácnosti. Špeciál-
ny plastový obal na údeniny z čias
prvého slovenského štátu či dvojčin-
ná pumpa na tekutiny zaregistrovaná
krátko po vzniku samostatného Slo-
venska. Sú v nej aj dokumenty, ktoré
mnohým nádejným vynálezcom po-
kazili radosť. Zistili z nich totiž, že
neboli prví.

P r a v d a    28. 4. 2008

Elektrické spotrebiče oslavujú sto-
ročnicu
Bratislava – Prvý naozaj využívaný
elektrický ventilátor sfúkava tento rok
na svojej narodeninovej torte presne
sto sviečok. Aj preto sa v Múzeu
dopravy Bratislava včera začala
výstava Nostalgia v domácnosti,
ktorá prezentuje historický vývoj
niektorých domácich spotrebičov 
v prvej polovici 20. storočia. Potrvá
do 31. augusta.

P r a v d a    25. 4. 2008

Ako vyzerali domáci pomocníci sta-
rých mám (P r a v d a 25. 4. 2008)

Brusel nechal prežiť slovenský
Tokaj
Bratislava – Slovenskí vinohradníci 
a vinári už majú istotu, že Maďarsko
im nezoberie právo označovať vína
vyrobené v tokajskej vinohradníckej
oblasti cenným názvom Tokaj. Roz-
hodla o tom v pondelok Európska
komisia. Súperenie o značku Tokaj
sa teraz sústredilo na určenie hektá-
rov pôdy, kde sa môže pestovať vinič
pre tento druh vína.

P r a v d a    24. 4. 2008

Microsoft vytiahol na pirátov novú
zbraň
Bratislava – Majitelia počítačov 
s pirátskou kópiou operačného sys-
tému Windows Vista dostanú v naj-
bližších dňoch upozornenie, aby si
zakúpili jeho originálnu verziu. Po-
mocou aktualizácie Visty cez internet
spoločnosť Microsoft odhalí prítom-
nosť programu, ktorý obchádza jej
povinnú aktivizáciu, a následne maji-
teľa pirátskej verzie systému vyzve
na jeho legalizáciu. Cena za dokúpe-
nie licencie pre Windows Vista sa
začína pri sume 2-tisíc korún.
Podobné opatrenie chce Microsoft 
v najbližších mesiacoch zaviesť aj
pre starší, ale viac využívaný operač-
ný systém Windows XP.

P r a v d a    24. 4. 2008

MONITORING

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

http://www.bleskovky.sk/cl/7/242687/Slovenska-parenica-ziska-ochrannu-europsku-znacku


Celosvetovou jednotkou je vyhľadá-
vač Google, najhodnotnejšou v Euró-
pe je Nokia.
Čína začína dobýjať aj svet zna-
čiek
Bratislava – Čína má zástupcov už
nielen medzi najhodnotnejšími spo-
ločnosťami na svete, ale prerazila aj
medzi najhodnotnejšie značky sveta.
Podľa rebríčka BrandZ Top 100 nad-
národnej agentúry pre prieskum trhu
Millward Brown sa do stovky dostali
štyri čínske značky – China Mobile,
Bank of China, China Construction
Bank a ICBC.
Sumárne zvýšili svoju cenu oproti
vlaňajšku na 124 miliárd dolárov 
(v prepočte 2,5 bilióna Sk). China
Mobile sa dokonca dostala do prvej
päťky, s hodnotou 57,2 miliardy dolá-
rov.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
22. 4. 2008

Google je opäť najdrahšia značka
(P r a v d a    22. 4. 2008)

Top značka je Google 
(S m e    22. 4. 2008)
http://www.sme.sk/c/3840088/Top-znacka-je-
-Google.html

Dňa 18. apríla 1955 zomrel autor
prelomovej teórie relativity a nositeľ
Nobelovej ceny Albert Einstein.
Úradník z patentového úradu s No-
belovou cenou
Albert Einstein sa narodil 14. marca
1879 v nemeckom meste Ulm do
rodiny obchodníka Hermanna Ein-
steina. Od malička bol veľmi vníma-
vý, v škole ho však považovali skôr
za pomalšieho žiaka. Hoci sa traduje,
že prepadol z matematiky, nebola to
pravda. Naopak, strednú školu nedo-
končil načas. Čiastočne preto, že sa
rodina po krachu otcovej firmy pre-
sťahovala z Mníchova do talianskej

Pavie, čiastočne preto, že mu nevy-
hovoval prísny režim.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
18. 4. 2008
http://hn.hnonline.sk/2-24113060-
-k10000_detail-c8

Farmaceutický koncern Pfizer si 
u nás nepatentoval zázračnú modrú
pilulku.
Zentiva vyrobí slovenskú viagru
Hlohovec – Slovensko bude mať svoj
liek na impotenciu. Generická forma
slávnej Viagry, ktorá už desať rokov
patrí k najpredávanejším preparátom
na podporu erekcie, sa bude vyrábať
aj v Hlohovci.
Farmaceutická skupina Zentiva po
niekoľkých rokoch prípravných prác
vypracovala takzvanú bioekvivalenč-
nú štúdiu, ktorá po skončení ochran-
nej lehoty originálneho lieku umožní
začať s hromadnou výrobou jej lac-
nejšej náhrady. Tá by mala prísť na
trh najneskôr do troch rokov.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
17. 4. 2008
http://hn.hnonline.sk/2-24085020-
-k10000_detail-f7

Budúcnosť má remeslo a technika
Bratislava – Budúcnosť majú manu-
álne zdatní ľudia a technici. Aspoň čo
sa týka Slovenska. A aj keď o vzdelá-
vanie sa v remeslách nie je v súčas-
nosti veľký záujem, práve tieto študij-
né odbory majú pred sebou veľkú
perspektívu. Ich absolventom sa totiž
otvárajú nové možnosti kariérneho
rastu a s tým logicky súvisia perspek-
tívne pracovné pozície na najbližšie
desaťročie.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
17. 4. 2008
http://hn.hnonline.sk/2-24085150-
-k10000_detail-4d

Únik mozgov komplikuje život na-
šim automobilkám
Bratislava – Slovenské automobilky
bojujú s únikom mozgov. Musia preto
viac motivovať ponúkanou prácou.
Odznelo to včera na diskusnom fóre
Hospodárskych novín. Napriek rastú-
cej výrobe našich automobilových
závodov najväčšou výzvou sa stáva
nedostatok pracovnej sily.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
16. 4. 2008

Automobilový priemysel. Musíme sa
viac orientovať na výskum a vývoj.
Bude problém s ľuďmi 
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y
16. 4. 2008)
http://hn.hnonline.sk/2-24057240-
-k10000_detail-79

Jaroslav Fabian. Nášho fyzika v Ne-
mecku uznávajú všetky svetové
vedecké kapacity.
Slovák siahajúci na Nobelovu ce-
nu
Bratislava – Ešte pred štyridsiatkou
sa stal profesorom na univerzite 
v nemeckom Regensburgu. Je sve-
tovo uznávaným odborníkom na
spintroniku – nový vedný odbor, ktorý
má ambíciu nahradiť elektroniku.
Patrí tiež medzi najúspešnejších slo-
venských fyzikov v zahraničí. Jeho
článok, ktorý mu pred štyrmi rokmi
uverejnil najprestížnejší fyzikálny
časopis na svete Review of Modern
Physics, je najviac citovaným odbor-
ným textom od Slováka v histórii.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
16. 4. 2008
http://hn.hnonline.sk/2-24057530-
-k10000_detail-78

MONITORING
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MONITORING

Nápady z Košíc majú zmeniť svet
Centrum i+poli hľadá investorov na
podporu originálnych nápadov a po-
kročilých technológií.
Košice – Sériovo vyrábané slovens-
ké lietadlo, produkcia elektriny pod-
zemným splynovaním uhlia či sveto-
vo originálna technológia podzemné-
ho razenia. To sú prvé projekty, ktoré
chce dotiahnuť do praxe združenie
i+poli. Spolu s Technickou univerzi-
tou v Košiciach a Slovenským inštitú-
tom technológií ho založili košické
firmy Global Minerals Slovakia a Pi-
deco CGF. Ich zameraním je energe-
tika, letectvo, baníctvo a hutníctvo 
a tieto odvetvia mienia na pôde zdru-
ženia rozvíjať.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
16. 4. 2008
http://hn.hnonline.sk/2-24057130-
-k10000_detail-61

Výrobca luxusného tovaru obhájil
svoju ochrannú známku voči lacnej
konkurencii.
Gucci vyhral v Číne spor o svoje géčka
Peking – Hoci obchody výrobcu
luxusného tovaru Gucci sú v Číne
stále obľúbenejšie, zdá sa, že mnohí
tí, ktorí si výrobky vo výkladoch len
prezerali a následne si kúpili tovar 
s dvomi známymi gg u domáceho
výrobcu obuvi Senda, majú smolu.
Gucci vyhral spor o obchodnú znám-
ku. Senda na svojich produktoch
používala dve prepletené géčka, čo
je ochranná známka Gucci.
Firma je druhou, ktorá vyhrala spor 
o ochrannú známku. Minulý týždeň
oznámila víťazstvo v päť rokov ťaha-
júcom sa spore talianska spoločnosť
Ferrero, ktorá žiadala, aby čínska
spoločnosť Liangfeng nevyrábala
kópiu praliniek Ferrero Roche.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
16. 4. 2008
http://hn.hnonline.sk/2-24057060-
-k10000_detail-29

Za značku sa platí už aj v Číne 
(S m e    16. 4. 2008)
http://www.sme.sk/c/3830343/Za-znacku-sa-
-plati-uz-aj-v-Cine.html

Stredoškolák objavil nový spôsob
vyklápania vagónov
Bratislava – Jeho novátorský nápad
vyklápania nákladných vagónov by
mohol preraziť. Má totiž všetky cha-
rakteristiky modernizácie tradičných
technológií. Je ekologický, lebo si
vystačí s gravitáciou aj bez pomoci
elektrickej energie. Je ekonomický,
keďže na obsluhu potrebuje oveľa
nižší počet pracovníkov. A je efektív-
ny, lebo vyklápanie jeho technológiou
ide rýchlejšie.
Ako dieťa sa Martin Tkáč z Košíc
nikdy nehral s elektrickými vláčikmi,
no teraz sa zdá, že železničná dopra-
va ostane spätá s jeho životom.

P r a v d a    16. 4. 2008

Mladým vedcom výhra nestačí.
Chcú patenty
Čas strávený vykladaním vagónov,
hľadaním rakov či spracúvaním od-
padu sa vyplatí. Mohli by to potvrdiť
traja stredoškoláci, ktorí sa stali toh-
toročnými výhercami Slovenského
národného kola mladých vedcov.
Získali tak nomináciu na účasť 
v európskom kole v Kodani, na kto-
rom sa zúčastní sto najväčších talen-
tov vedy z 36 európskych krajín, a ich
práce budú hodnotiť aj nositelia
Nobelových cien.

P r a v d a    16. 4. 2008

Na Slovensku je už zaregistrova-
ných vyše 14-tisíc domén .eu. Táto
doména existuje ešte len dva roky 
a už je štvrtou najpopulárnejšou 
v Európe a deviatou vo svete. 

Najviac ju využívajú Nemci, kde sa
podiel registrácií .eu vyšplhal až na
viac ako 30 percent.

P r a v d a    5. 4. 2008

Slováci majú recept na zdravé hra-
nolčeky
Bratislava – Pri príprave hranolčekov
stačí drobná zmena receptu, ktorá
však môže zachrániť životy. Vedci 
z Výskumného ústavu potravinárske-
ho vynašli spôsob, ako predísť vzni-
ku látky, ktorá môže spôsobiť rakovi-
nu. „Riešením je pridanie soli do
potravín. Hranolčeky sme však neso-
lili až na tanieri, ale už pred peče-
ním,“ informuje profesor Peter
Šimko. Objav je na Slovensku paten-
tovaný. Chýbajú však peniaze na
patentovanie v EÚ.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
3. 4. 2008
http://hn.hnonline.sk/2-23755380-
-k10000_detail-64

Pred rakovinou môže chrániť soľ 
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y
3. 4. 2008)
Slovenskí potravinári si chcú dať svoj
objav patentovať na celoeurópskej
úrovni, nemajú ale peniaze.
http://hn.hnonline.sk/2-23755670-
-k10000_detail-54

http://hn.hnonline.sk/2-24057130-k10000_detail-61
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http://hn.hnonline.sk/2-23755380-k10000_detail-64
http://hn.hnonline.sk/2-23755670-k10000_detail-54


Ing. Štefan Holakovský: Pohnime
rozumom – 7. časť
Metódy inšpiratívnych otázok. Aphto-
niov zoznam. Polyov kontrolný zo-
znam otázok. SCAMPER (Osbornov
zoznam otázok). Súbor otázok na
vymedzenie problému. Súbor orien-
tujúcich otázok na riešenie raciona-
lizácie práce.

Z galérie tvorcov 
Cesta za novými riešeniami sa začí-
na v knižnici
Na návšteve vo VUP, a. s., Prievidza,
ktorá vznikla v roku 1996 transformá-

ciou Výskumného ústavu pre petro-
chémiu. V septembri minulého roka 
v rámci jubilejného piateho ročníka
Ceny Jána Bahýľa za mimoriadne
hodnotné priemyselnoprávne chrá-
nené riešenie predsedníčka ÚPV SR
Ing. Darina Kyliánová udelila spoloč-
nosti VUP a Nováckym chemickým
závodom, a. s., Nováky čestné uzna-
nie za patent SK 285442 – Spôsob
výroby acetylenického alkoholu
a/alebo diolu. Produkty vyrobené
touto technológiou sa zaraďujú
medzi špičku v malotonážnej chémii.

Úspešné príbehy
Stúpať vyššie po rebríku. (Publikova-
né so súhlasom Európskeho paten-
tového úradu)

Spektrum dobrých nápadov a rie-
šení
Rubrika venovaná zaujímavým prie-
myselnoprávne chráneným alebo na
ochranu prihláseným slovenským
riešeniam

Zaujalo nás
V prospech vedy a techniky

VÝBER Z OBSAHU ČASOPISU DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO / OZNAMY

Kurz duševné vlastníctvo

Od septembra 2008 ÚPV SR opäť
otvorí dvojročný kurz duševné vlas-
tníctvo, ktorý je akreditovaný Minis-
terstvom školstva SR. Kurz tvoria
štyri moduly, ktoré sa dajú študovať
aj samostatne:

modul A – základy práva duševného
vlastníctva a autorské právo,
modul B – tvorivosť – jej manažova-
nie, marketing a ekonomika, 
modul C – informácie v oblasti
duševného vlastníctva, 
modul D – právo priemyselného
vlastníctva. 

Bližšie informácie o kurze, ako aj
prihlasovací formulár nájdete na
webovej stránke úradu
http://www.upv.sk/index2.php?lang=
sk&idd=31.

Kontaktná osoba: 
Ing. Ľudmila Hladká
e-mail: ludmila.hladka@indprop.gov.sk
č. tel.: 048/430 03 43

OZNAMY

Výber z obsahu prvého tohtoročného čísla 
časopisu Duševné vlastníctvo, 

ktoré je už v distribúcii

http://www.upv.sk/index2.php?lang=sk&idd=31.
mailto:ludmila.hladka@indprop.gov.sk


KTO VIE, ODPOVIE

Ako sa volal vynálezca naftového motora? Na túto otázku uverejnenú vo štvrtom tohtoročnom čísle e-mailového časopisu
E-zine ÚPV SR ako prvá správne odpovedala (Rudolf Diesel) Klára Kováčiková z Bratislavy.

Súťažná otázka č. 5

Anton Ruprecht (1748 – 1841). Chemik, vedec a pedagóg, ďalší z našich rodákov, ktorým sa dostalo celosvetového uzna-
nia. Patril medzi najvýznamnejších metalurgov. Aj jeho zásluhou vznikla v laboratóriách Banskej akadémie v Banskej Štiavni-
ci amalgamačná metóda umožňujúca získavanie zlata a striebra z rudy pomocou ortuti, čo bol na vtedajšie pomery objav sve-
tového významu. Metódu prvýkrát oficiálne odskúšali v Sklených Tepliciach v roku 1786 v prvej amalgamačnej hute na svete.

Pri akej príležitosti bola v Sklených Tepliciach odskúšaná nová, 
tzv. európska amalgamačná metóda?

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



