
Zabodujú aj Slováci?

ÚPV SR oslovil slovenských pô-
vodcov štyroch vynálezov, ktorých od-
poručí na udelenie prestížnych cien
Európsky vynálezca roka 2009. Už
druhý rok majú totiž aj národné
patentové úrady možnosť zapojiť sa
do nominačného procesu, pričom
úrad tentoraz „vsadil“ na: 

– Ing. Bartolomej Janek, CSc.: Pre-
vodovka s krížovým redukčným
mechanizmom (EP 0745197)

– Štefan Mičo: Spôsob biologického
čistenia odpadových vôd a zaria-
denie na vykonávanie tohto spôso-
bu (EP 0835846)

– RNDr. Štefan Korec: Sorbent, spô-
sob jeho výroby a použitia na imo-
bilizáciu t'ažkých kovov v kontami-
novanej vodnej a pevnej fáze 
(EP 1098851)

– Ing. Ján Keresteš, CSc., Ing. Ján
Keresteš, Ljubov Andreevna Ven-
gerová: Biologicky účinná frakcia
rastlinného melanínu, spôsob jej
výroby, farmaceutický prostrie-
dok s jej obsahom a jej použitie
(EP 1104446)

ÚPV SR s vynálezcami spolupra-
cuje na vypracovaní prihlášok a za-
ujíma sa aj o informácie, ktoré nemá
k dispozícii, tzn. o komerčný úspech
vynálezu a o jeho prínos pre spoloč-
nosť. Podľa kritérií súťaže budú
posúdené len tie prihlášky, ktorých
predmetom sú vynálezy chránené
európskym patentom udeleným pred
1. januárom 2004, pričom tieto pa-
tenty nesmú byť predmetom ná-
mietkového konania.

V prvej fáze budú o prihláškach
rozhodovať experti Európskeho
patentového úradu (EPÚ), ktorí vy-
pracujú užší zoznam kandidátov 
a postúpia ho medzinárodnej porote 
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Určite to poznáte aj vy… Najťažšie je naštartovať. Hoci napríklad do dvoch týždňov máte odovzdať
nejakú správu alebo ukončiť náročné pracovné zadanie, prácu si odkladáte a čas vypĺňate menej dôle-
žitými a podstatne jednoduchšími úlohami. Do nosného projektu sa pustíte o päť minút dvanásť, pričom
krátko pred finále ťaháte deň – noc – deň, a hoci to nakoniec predsa len stihnete, s výsledkom práce
nie ste celkom spokojní, pretože ak by ste mali viac času… A tak to ide stále dokola.

Americký romantický básnik, prozaik, literárny teoretik a esejista Edgar Allan Poe kedysi napísal: 
– Človek je zvláštny tvor. Stojí na vrchu brala a dobre vie, že keby skočil dolu, tak sa s istotou zabije.
No napriek tomu je zvedavý, aký by to bol pocit… Človek je zvláštny tvor. Potrebuje spraviť nejakú vec,
na ktorej vyhotovenie má týždeň. Ale nie… On čaká, čaká až do času, keď je už daný zámer nemožné
uskutočniť. A nakoniec – ostáva sklamaný sám zo seba. A to všetko iba pre ten nedefinovateľný pocit,
že robí niečo, čo by nemal. Uspokojuje ho…

My sa vás zasa pokúsime uspokojiť, a to najnovším vydaním e-mailového časopisu E-zine ÚPV SR.
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zloženej z podnikateľov, manažérov,
vedcov, investorov a novinárov a tá
potom nominuje troch kandidátov 
v každej kategórii – priemysel, malé
a stredné podniky/výskum, ne-
európski vynálezcovia a celoživot-
né dielo.

Organizátori ceny EPÚ a Európska
komisia zapojili tento rok do nomi-
načného procesu aj priemysel, ved-
cov a výskumných pracovníkov,
patentových zástupcov, malé a stred-
né podniky, študentov i verejnosť.
Prestížne ceny sú odovzdávané jed-
notlivcom a kolektívom, tým, ktorí  čo

významnou mierou prispeli k inovač-
nému rastu v Európe. Ich nominácie
je možné zaslať po vyplnení vstupné-
ho formulára do 2. októbra 2008.

Ceny Európsky vynálezca roka
2009 budú udelené 28. apríla 2009
na Pražskom hrade. 

Viac informácií sa dozviete z infor-
mačnej brožúrky.
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(O)chráň tvorbu svojej mysle!

V spolupráci s ÚPV SR a ďalšími
inštitúciami Ministerstvo kultúry SR
spustilo na sklonku uplynulého roka
projekt, ktorého cieľom bolo vytvoriť
informačný systém vrátane databázy
rozhodnutí, legislatívy a literatúry 
z oblasti duševného vlastníctva 
a poskytnúť cyklus školení pre verej-
nú a súdnu správu o vymožiteľnosti
práv duševného vlastníctva. Projekt
vyvrcholí 12. septembra 2008 sprí-
stupnením novej webovej stránky
www.DusevneVlastnictvo.Gov.sk. 

Informačný portál má prispieť aj 
k zvýšeniu povedomia verejnosti 
o duševnom vlastníctve. 

Projekt bol financovaný z Prechod-
ného fondu EÚ.

http://www.epo.org/topics/innovation-and-economy/european-inventor/participating/rules.html
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/EB13BB954AC2A650C12574A5005251D6/$File/inventor_brochure_en.pdf
http://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/Forms/Opening.aspx?menu=50
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Zameranie na kvalitu znížilo 
počet patentov

Počet udelených európskych pa-
tentov za rok 2007 zaznamenal me-
dziročný pokles, a to napriek takmer
4-percentnému nárastu počtu poda-
ných patentových prihlášok na EPÚ. 

EPÚ v minulom roku udelil celkove
54 699 európskych patentov, čo je
12,9-percentný pokles v porovnaní 
s rokom 2006, kedy EPÚ udelil 62
777 európskych patentov. Štatistiku
sme prevzali z Výročnej správy EPÚ
za rok 2007.

– Tento trend je v súlade s politikou
kvality, nie kvantity, – vysvetľuje pre-
zidentka EPÚ Alison Brimelowová. 
– To čo potrebujeme nie je vyšší po-
čet patentov, ale vyšší počet dobrých
patentov. EPÚ sa chce týmto uistiť,
že patentovú ochranu získa len kva-
litný vynález. Nižší počet patentov 
v roku 2007 potvrdzuje túto prioritu 
a je to krok správnym smerom. Dôraz
na kvalitu, nie kvantitu pri udeľovaní
európskych patentov zodpovedá hlav-
nej stratégii udržateľného fungovania
európskeho patentového systému.

Výročná správa EPÚ za rok 2007
venuje osobitnú pozornosť výzvam,
ktorým EPÚ čelí v súvislosti s kvali-
tou, ako aj možnými riešeniami pro-
blému.
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Zmena vo farebnom vyhotovení
symbolov

Stály výbor pre chránené zemepis-
né označenia a chránené označenia
pôvodu odsúhlasil návrh Európskej
komisie na zmenu rozlíšenia symbo-
lov uvádzaných na etiketách alebo
obaloch poľnohospodárskych výrob-
kov a potravín, ktorých názov bol
zapísaný do registra ako chránené
zemepisné označenie alebo chráne-
né označenie pôvodu. 

Pokiaľ ide o formu, farbu a vzor,
symboly mali doposiaľ spoločné cha-

rakteristiky a rozlíšiť sa dali len na
základe do nich vpísaného textu. Aby
sa spotrebiteľom uľahčilo rozlišova-
nie medzi chráneným označením
pôvodu a chráneným zemepisným
označením a zvýšil sa aj záujem 
o ochranu produktov, nariadením
Komisie (ES) č. 628/2008 dochádza
k zmene vo farebnom vyhotovení
symbolov. Pribudol nový červenožltý
symbol pre chránené označenia
pôvodu a doterajší modrožltý symbol
je určený len pre chránené zemepis-
né označenia. 

Toto nariadenie nadobudlo účin-
nosť 10. júla 2008. Existujúce obaly 
a etikety, na ktorých sa nachádzajú
symboly spoločenstva ešte v súla-
de s prílohou V nariadenia (ES) 
č. 1898/2006 v znení uplatniteľnom
pred nadobudnutím účinnosti tohto
nariadenia, sa môžu používať do 
1. mája 2010.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/-
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:173:0-
003:0005:SK:PDF

Symbol Spoločenstva pre 
„Chránené označenie pôvodu“

Symbol Spoločenstva pre
„Chránené zemepisné označenie“

http://www.epo.org/about-us/office/annual-reports/2007.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:173:0003:0005:SK:PDF


Číňania kradnú Breinerovu hudbu
Bratislava – Skrátené verzie hymien
krajín sveta, tak ako ich skompono-
val Peter Breiner, sa hrajú už na dru-
hej olympiáde za sebou. Problém je 
v tom, že na ich hranie v Číne skla-
dateľ nedal súhlas.
Kauzu včera otvoril The Washington
Post. Tvrdí, že porovnanie Breinero-
vej verzie, ktorú nahral Symfonic-
ký orchester Slovenského rozhlasu 
a tým, čo nahral Pekinský orchester
pre udeľovanie olympijských medailí,
odhaľujú viacero nepochybných
dôkazov plagiátorstva.

S m e    23. 8. 2008
http://www.sme.sk/c/4038265/cina-ukradla-
breinerove-hymny.html

Bojové operácie budúcnosti sa
sústredia ma mozgy ľudí
Washington/Bratislava – Bojiskom
budúcnosti sa môže stať ľudský
mozog, varujú vedci, ktorí vypraco-
vali správu pre spravodajskú agentú-
ru amerického ministerstva obrany.
Pokrok v neurovedách podľa nich
umožní napríklad nastraženie „far-
makologických nášľapných mín“ či
používanie zariadení ovládaných na
diaľku mysľou vojakov.
Spravodajská agentúra DIA požiada-
la niekoľko špičkových vedcov, aby
preskúmali, ako pokrok v porozume-
ní fungovania mozgu ovplyvní počas
najbližších dvadsiatich rokov vývoj
nových liečebných postupov a tech-
nológií. O výsledku ich analýz infor-
moval britský denník Guardian.

P r a v d a    15. 8. 2008

Tipos prehral so Športkou, štát za-
platí miliardu
Bratislava – Štátny Tipos bude mu-
sieť zaplatiť Športke viac ako miliar-
du korún, na ktorú sa poskladajú
daňoví poplatníci. Najvyšší súd totiž
potvrdil rozsudok bratislavského kraj-
ského súdu ešte z marca minulého
roka. Ten dal v niekoľkoročnom spo-
re o údajné ukradnutie značiek loté-
riových hier aj návodu na ne za prav-
du Športke.
„Tipos bude musieť zaplatiť Športke
a zdržať sa akéhokoľvek využívania
znalostí alebo skúseností Športky.
Tiež musí uverejniť dvakrát za sebou
s odstupom jedného týždňa platený
inzerát s ospravedlnením,“ uviedla
pre agentúru SITA Petra Ružičková,
vedúca oddelenia dokumentácie,
analytiky a zahraničných stykov
Najvyššieho súdu.

P r a v d a    13. 8. 2008

SHMÚ podozrieva Meteo, že opi-
suje
Bratislava – Medzi najznámejšími
poskytovateľmi meteorologických
služieb, Slovenským hydrometeoro-
logickým ústavom (SHMÚ) a Mete-
om, sa schyľuje ku konfliktu. Štátny
SHMÚ podozrieva súkromné Meteo,
že z ich web stránky nelegálne pre-
berá informácie o aktuálnych teplo-
tách. V hre je postavenie na trhu aj
prestíž oboch poskytovateľov.

S m e    13. 8. 2008
http://www.sme.sk/c/4018705/shmu-podo-
zrieva-meteo-ze-opisuje.html

Taliani blokujú Pirate Bay
Bratislava – Taliansko sa ako jedna 
z prvých krajín dalo do boja proti tzv.
torrent serverom, ktoré slúžia na sťa-
hovanie dát z webu. Po minulome-
sačnom odstavení najväčšieho talian-
skeho torrent servera Colombo-
-BT.org tento týždeň úrady zabloko-
vali aj prístup ku švédskemu serveru
The Pirate Bay. Dôvodom má byť
porušovanie autorských práv. Server
v reakcii ponúkol Talianom návod,
ako sa na server môžu aj naďalej
dostať.

S m e    13. 8. 2008
http://pocitace.sme.sk/c/4018184/taliani-blo-
kuju-pirate-bay.html

Plášť neviditeľnosti možno nebu-
de len v rozprávkach
Berkeley/Bratislava – Plášť neviditeľ-
nosti, aký mal napríklad Harry Potter,
by sa hodil mnohým. žiakom počas
skúšania, pracujúcim na vytratenie
sa zo zúfalo neplodnej porady.
Dobrou správou preto je, že vedci
urobili ďalší dôležitý krok pri vývoji
špeciálnych materiálov, ktoré môžu
viesť k vytvoreniu „rúcha neviditeľ-
nosti“ a ďalších užitočných vynále-
zov.
Prostriedkom na dosiahnutie tohto
cieľa sú tzv. metamateriály. Sú to
zvláštne druhy materiálov, ktoré sa 
v prírode nevyskytujú a ich najzaují-
mavejšou vlastnosťou je, že majú
negatívny refrakčný index. Znamená
to, že svetlo okolo predmetov pokry-
tých metamateriálom obteká podob-
ne ako voda v potoku okolo skaly.
Preto človek stojaci pred „neviditeľ-

MONITORING

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

http://www.sme.sk/c/4038265/cina-ukradla-breinerove-hymny.html
http://www.sme.sk/c/4018705/shmu-podozrieva-meteo-ze-opisuje.html
http://pocitace.sme.sk/c/4018184/taliani-blokuju-pirate-bay.html
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nou“ skalou by videl to, čo by normál-
ne zostalo skryté za ňou.

P r a v d a    12. 8. 2008

Holandsko si robí chuť na Eidam.
Slovensko sa búri
Po tom, čo Slovensko zviedlo namá-
havé súboje o pomenovanie takých
pochúťok, ako sú parenica, oštiepok
či Skalický trdelník, čaká ministerstvo
pôdohospodárstva ďalší neľútostný
zápas. Tentoraz sa na tomto poli
stretne s Holandskom. To má záujem
o registráciu pre syry s názvom
Edam Holland a Gouda Holland.
„Slovenský mliekarenský zväz v spo-
lupráci s ministerstvom pôdohospo-
dárstva pripravil námietku voči regis-
trácii syra Edam Gouda, ktorá bola
prerokovaná na Úrade priemyselné-
ho vlastníctva Slovenskej republiky,“
informovala hovorkyňa rezortu
Katarína Belická – Aktuálne.sk.

D N E S . s k    12. 8. 2008
http://dnes.atlas.sk/ekonomika/222999/holan
dsko-si-robi-chut-na-eidam-slovensko-sa-
-buri

Firma zneužila e-mail svojich ľudí
Zamestnankyňa vydavateľstva ohlá-
sila polícii, že jej zamestnávateľ ukra-
dol nápady z pošty
Žilina – Policajní vyšetrovatelia obvi-
nili dvoch Žilinčanov, že sledovali 

e-mailovú komunikáciu svojich za-
mestnancov a ich nápady použili ako
vlastné. Hrozí im väzenie do troch
rokov.

S m e    9. 8. 2008
http://www.sme.sk/c/4012577/firma-zneuzila-
email-svojich-ludi.html

V IT zaostávame. Vinník? Vláda
Bratislava - Svetové ekonomické
fórum minulý týždeň zverejnilo svoju
pravidelnú štúdiu Globálna správa 
o informačných technológiách, v kto-

rej hodnotí a porovnáva 127 krajín
sveta z hľadiska rozvoja informač-
ných technológií.
Slovensko v celkovom hodnotení
získalo 43. miesto, čo je lepšie
umiestnenie ako Poľsko, ktoré obsa-
dilo 62. miesto, ale horšie ako Maďar-
sko (37. miesto) i Česko (36. miesto).
Správa vychádza z údajov za roky
2007 a 2008, jej vznik sponzorovala
spoločnosť Cisco.

S m e    6. 8. 2008
http://pocitace.sme.sk/c/4007282/v-technolo-
giach-zaostavame-vinnik-vlada.html

Tretie tohtoročné číslo 
časopisu Duševné vlastníctvo

vyjde v druhej polovici septembra.

http://dnes.atlas.sk/ekonomika/222999/holandsko-si-robi-chut-na-eidam-slovensko-sa-buri
http://www.sme.sk/c/4012577/firma-zneuzila-email-svojich-ludi.html
http://pocitace.sme.sk/c/4007282/v-technologiach-zaostavame-vinnik-vlada.html


OZNAMY

Slovenská agentúra pre rozvoj
investícií a obchodu SARIO organi-
zuje druhý ročník kooperačnej burzy
určenej desiatkam slovenských i za-
hraničných firiem. V priestoroch vý-
stavného areálu banskobystrickej
reklamnej agentúry BB EXPO budú
mať v dňoch 23. – 24. septembra
2008 možnosť predstaviť svoje
výrobky a služby a ponúknuť voľné
výrobné kapacity, transfer technológií
či možnosť joint-venture (spoločný
podnik).

Na burze budú zastúpené najmä
odvetvia: strojárstvo, obrábanie ko-
vov, automobilový priemysel, elektro-
technika, elektronika, spracovanie
plastov a dreva, technológie a mate-
riály pre stavebníctvo, výroba a spra-
covania textilu, potravinárstvo, envi-
ronmentálne technológie, zelená
energetika, recyklácia odpadov, prie-
myselné, telekomunikačné a infor-
mačné technológie.

Úrad priemyselného vlastníctva SR
je jedným zo strategických partnerov
podujatia a svoju činnosť bude pre-
zentovať prostredníctvom informač-
ného stánku. 

Počas II. Slovenskej kooperačnej
burzy 2008, ktorú SARIO organizuje
s podporou Banskobystrického sa-
mosprávneho kraja, mesta Banská
Bystrica a Banskobystrickej regionál-
nej komory SOPK, sa uskutoční
odborná konferencia zameraná na
témy zahraničného obchodu.

OZNAMY

http://www.sario.sk/?Slovenska_kooperacna_burza


KTO VIE, ODPOVIE

Na súťažnú otázku uverejnenú v minulom čísle e-mailového časopisu E-zine ÚPV SR – Pri príležitosti koľkého výročia úmr-
tia Samuela Mikovíniho vydala Národná banka Slovenska pamätnú striebornú mincu? – prvý správne odpovedal (250. výročie)
Martin Hojčuš z Bratislavy.

Súťažná otázka č. 9

Podľa amerického rebríčka Gallup patrí medzi dvadsiatku najobdivovanejších osobností histórie. Stal sa priekopníkom 
v pásovej výrobe automobilov a pojmom aj pre svoje bohatstvo. Henry Ford. „Postavil Ameriku na kolesá“, v roku 1908 dal
svetu prvé auto pre široké masy, ktoré sa s menšími zlepšeniami vyrábalo takmer 20 rokov; v roku 1999 bolo vyhlásené za
auto 20. storočia.

Akým modelom auta sa preslávil Henry Ford?

Suvenír Úradu priemyselného vlastníctva SR získa ten z vás, kto pošle elektronicky ako prvý správnu odpoveď.

e-mail: julius.sipos@indprop.gov.sk

KTO VIE, ODPOVIE

mailto:julius.sipos@indprop.gov.sk



