
Uznanie kolektívu 
pracovníkov úradu

Úrad priemyselného vlastníctva SR
získal 10. decembra Cenu predsedu
Banskobystrického samosprávne-
ho kraja1 i Cenu primátora mesta
Banská Bystrica2 za rok 2008.

Slávnostné odovzdávanie cien
predsedu BBSK sa konalo v historic-
kej Dvorane Kongresového centra 
v Lučenci. Predseda BBSK Milan
Murgaš udelil ÚPV SR cenu za
významný prínos v oblasti ochra-
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V predvianočnom období sa stalo zvykom organizovať firemné večierky. Kým zo strany 
zamestnávateľov ide o akési poďakovanie zamestnancom za celoročnú prácu, 
pre zamestnancov je to príležitosť spoznať bližšie kolegov v neformálnej atmosfére, 
upevniť staré väzby či nadviazať kontakty s novými spolupracovníkmi.

Atmosféra predvianočného stretnutia pracovníkov Úradu priemyselného vlastníctva SR 
bude umocnená aj skutočnosťou, že úrad 10. decembra 2008 získal v pätnástom roku 
svojho pôsobenia dve významné ocenenia. Ale viac sa o tom dozviete v ďalšej časti 
najnovšieho vydania e-mailového časopisu E-zine ÚPV SR.

SPRÁVY  Z  ÚPV  SR

1 Cenu predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja za rok 2008 tiež získali: prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc., za významný prínos v rozvoji technického vzdeláva-
nia a výskum v odbore chemického inžinierstva; Michal Martikán za vynikajúcu reprezentáciu Slovenskej republiky i Banskobystrického kraja v oblasti športu; Ing. Ján
Bočkay za významný prínos v rozvoji hotelierstva a cestovného ruchu v regióne; Igor Kovačovič za významný prínos v oblasti kultúry a za cieľavedomé vyhľadávanie,
uchovávanie a šírenie slovenského ľudového umenia a kultúry.

2 Tohtoročnými laureátmi Ceny primátora mesta Banská Bystrica sa stali aj: MUDr. Emil Bielik, CSc., bývalý primár a vedecký pracovník v oblasti klinickej biochémie – život-
né jubileum 80 rokov; PaedDr. Jarmila Budová, vedúca klubu dôchodcov Rozmarín – životné jubileum 75 rokov; Pavol Janíček, hudobný skladateľ a hudobný reži-
sér – životné jubileum 70 rokov; prof. RNDr. Stanislav Ondrejka, DrSc., in memoriam, prvý dekan Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela, vedecký pracovník; 
Ing. Pavol Sečkár, PhD., bývalý predseda MsNV, prednosta Krajského úradu v Banskej Bystrici, v súčasnosti predseda Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašis-
tických bojovníkov – životné jubileum 70 rokov; Zlatica Solivajsová, poetka a spisovateľská autorita v celoslovenskom kontexte – životné jubileum 85 rokov; Ing. Stanislav
Vrbický, mnohonásobný darca krvi, manželke zachránil život tým, že jej venoval svoju obličku; Vladimír Výbošťok, športovec, v kategórii seniorov dosahuje celosvetové
úspechy v atletických disciplínach; Ing. arch. Jozef Frtús, Ing. arch. Tomáš Sobota, akademický sochár Milan Ormandík a akademický sochár Vladimír Oravec, kolek-
tív podieľajúci sa na rekonštrukcii historickej kalvárie na vrchu Urpín.



ny priemyselného vlastníctva,
podpory rozvoja technickej tvori-
vosti, vzdelávania a popularizácie 
v oblasti duševného vlastníctva. 
V mene úradu prevzala cenu jeho
predsedníčka Darina Kyliánová. Na
otázku jedného z moderátorov slávnos-
tného podujatia, akú úlohu zohráva
ochrana duševného vlastníctva v kon-
texte budovania znalostnej ekonomi-
ky, D. Kyliánová uviedla:

– V znalostnej ekonomike má ísť 
o to, aby ekonomické subjekty vedeli
zhodnotiť svoj „kapitál znalostí“ vy-
tváraním pridanej hodnoty vďaka
zužitkovaniu spoločne získaných
vedomostí a skúseností. Naplnenie
tohto ambiciózneho cieľa však nie je
jednoduché. Problémy s tým máme
nielen my na Slovensku, ale väčšina
štátov Európskej únie. Dôkazom je
dlhodobá neschopnosť členských
štátov dosiahnuť požadovanú hrani-
cu – minimálne 3 % výdavkov HDP
na vedu a výskum.

Znalostná ekonomika je akousi
predsieňou „inovačnej ekonomiky“,
teda ekonomiky, ktorá je schopná
produkovať vlastné inovácie a nie je
odkázaná na import inovácií zo za-
hraničia.

No a vytváranie vlastného inovač-
ného a výskumného potenciálu ide
ruka v ruke s jeho právnou ochranou.
Podnikové portfólio pozostávajú-
ce aj z priemyselných
práv tvorí významnú
časť pridanej hodnoty
podniku. Efektívne ma-
nažovanie duševného
vlastníctva zvyšuje kon-
kurencieschopnosť, zna-
mená strategickú výho-
du.
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Podvečer 10. decembra 2008
panovala slávnostná atmosféra aj 
vo Veľkej sieni Mestského úradu 
v Banskej Bystrici. Ivan Saktor ude-
lil Cenu primátora mesta Úradu
priemyselného vlastníctva SR pri
príležitosti 15. výročia vzniku za
prínos v oblasti vedy a výskumu.
Ako uviedol primátor, stopa ÚPV SR
je aj v živote Banskej Bystrice viditeľ-
ná a významná. Cenu v mene kolek-
tívu pracovníkov ÚPV SR prevzal
podpredseda Ján Bachratý, ktorý
potom mal tú česť prehovoriť v mene
všetkých ocenených. Okrem ďakov-

ných slov a konštatovaniu, že Cena
primátora mesta Banská Bystrica si 
v priebehu uplynulých dvanástich
rokov získala rešpekt medzi odbor-
nou i laickou verejnosťou, sa dotkol
aj roku 1996, keď sa ÚPV SR na
základe zmeny kompetenčného zákona
sťahoval z hlavného mesta Sloven-
ska do Banskej Bystrice.

– Ten proces nebol jednoduchý.
Väčšina zamestnancov ÚPV SR Bra-
tislava sa z pochopiteľných dôvodov

nedokázala vyrovnať so zmenou
sídla úradu. Do mesta pod Urpínom
sme prišli asi desiati a vtedy nám
veľmi ochotne vyšiel v ústrety aj ban-
skobystrický magistrát na čele s vte-
dajším primátorom Igorom Prespe-
rínom. Magistrát zo začiatku pomohol
nielen s priestorovým zabezpečením
samotného úradu, ale
aj s riešením byto-
vej otázky. A zasa 

ÚPV SR, ktorý sa stal jediným
ústredným orgánom štátnej správy 
v tomto regióne, pomohol mestu či
regiónu tým, že prijímal nových pra-
covníkov.

Prítomnosť ÚPV SR v Banskej
Bystrici, takej dôležitej inštitúcie
chrániacej rozum Slovenska zhmot-

nený vo vynálezoch
či technických rie-
šeniach, len pod-
čiarkuje význam mes-
ta nielen na Slo-
vensku, ale i v za-
hraničí. 

SPRÁVY Z ÚPV SR



Európsky týždeň vedy 
a techniky
Stretnutie používateľov 
elektronických služieb

V rámci tohtoročného Európskeho
týždňa vedy a techniky zorganizoval
Úrad priemyselného vlastníctva SR
25. – 26. novembra Stretnutie
používateľov elektronických slu-
žieb. Začiatočníci i pokročilí mali
možnosť dozvedieť sa zaujímavé
informácie aj od zástupcov Európ-
skeho patentového úradu (EPÚ).
Veď práve EPÚ vybudoval a prevá-
dzkuje systém Online Filing, ktorý
umožňuje podávať európske paten-
tové prihlášky, medzinárodné prihlá-
šky podľa Zmluvy o patentovej spolu-
práci (PCT) a rovnako aj národné pri-
hlášky. V súčasnosti uvedený systém
využíva 11 zmluvných štátov Európ-
skeho patentového dohovoru, pričom
v 8 krajinách vrátane Slovenska je
možné podávať online už aj národ-
né prihlášky.

V Úrade priemyselného vlastníctva SR
online podania národných patento-
vých prihlášok (služba spustená 
v apríli roku 2007) a prihlášok úžitko-
vých vzorov (od začiatku roka 2008)
predstavujú v súčasnosti 30 %-ný
podiel v porovnaní s papierovými
podaniami. Pri európskych patento-
vých prihláškach a medzinárodných
prihláškach podľa PCT, ktoré je
možné podávať ÚPV SR aj pro-
stredníctvom internetu už od
roku 2006, je podiel taký-
chto podaní až 67 %-ný. 

Na stretnutie
používateľov elek-
tronických služieb
pricestoval do Ban-
skej Bystrice aj
patentový a znám-
kový zástupca Ivan
Regina z Košíc. 

– Dvojdňové podujatie
hodnotím veľmi kladne. Jed-

notlivé prednášky i praktické cvičenia
boli užitočné, určite pomohli zoriento-
vať sa aj v elektronickom podávaní
prihlášok, ktoré je stále viac prefero-
vané.

Pokiaľ ide o online podávanie pri-
hlášok, I. Regina sa zaujímal o prak-
tické cvičenia tak pre začiatočníkov,
ako aj pokročilých, a preto sme sa ho
opýtali, ku ktorej skupine sa skôr
radí. 

– Ja som niekde medzi nimi, na
rozhraní. Viete, elektronika na jednej
strane človeku pomáha, zrýchľuje 
a zjednodušuje procesy, no vie aj
prekvapiť a byť zradná. Napríklad
Úradu pre harmonizáciu vnútorného
trhu v Alicante som podal prostred-
níctvom slovenského formulára cez
internet asi 10 prihlášok, no nie raz
sa mi stalo, že mi prijatie prihlášky
počítač hneď nepotvrdil a zostal som
v rozpakoch. Nevedel som, či mám
podať prihlášku ešte raz. Na-
pokon som potvrdenie o prijatí
prihlášky dostal až po troch
dňoch faxom… A tri dni vo veci
priority môžu spôsobiť nena-
praviteľné škody.

Vždy je dobré precvičiť si
online podávanie, a aj preto
som prišiel na stretnutie do
Banskej Bystrice, kde som sa
navyše dozvedel, že od septembra
tohto roka je dostupná už i slovenská
verzia programu eOLF, čo uľahčuje
aj podávanie európskych patento-
vých prihlášok a medzinárodných pri-

hlášok podľa PCT. Doteraz
som takéto prihlá-

šky podával 
v papiero-

vej for-
me.

Stretnutie používateľov elektronic-
kých služieb si pochvaľoval aj Anton
Figeľ z Regionálneho poradenského
a informačného centra Prešov, po-
radca sekcie Technologické inkubá-
torové centrum.

– Keďže RPIC Prešov je aj infor-
mačno-poradenským miestom ÚPV SR
pre inovácie – innoinfo, užitočné sú
pre nás všetky nové informácie týka-
júce sa ochrany priemyselného vlas-
tníctva a dvojnásobne užitočné sú
pre klientov nášho centra – pre malé 
a stredné podniky, podnikateľov.
Určite ich bližšie oboznámime aj 
s elektronickými službami ÚPV SR.

SPRÁVY Z ÚPV SR
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Práve aj na adresu RPIC Prešov
odzneli slová chvály v rámci jednej 
z prednášok v Banskej Bystrici.
Prešovské RPIC totiž v júli tohto roku
sprostredkovalo stretnutie expertov
ÚPV SR so zástupcami viacerých
inovatívnych firiem v regióne s cie-
ľom prediagnostiky potenciálu ich
duševného vlastníctva.

– Samozrejme, pochvalné slová
potešia, v súvislosti s prediagnosti-
kou sme mali rozpracovaných možno
viacej prípadov ako vo veľkej Bra-
tislave.

A. Figeľ v dotazníku, ktorí mali 
k dispozícii účastníci Stretnutia
používateľov elektronických služieb,
okrem iného navrhol, aby ÚPV SR
rozšíril počet hodín pre záujemcov 
o takéto a podobné podujatia a po-
tom im vystavil aj certifikát o absolvo-
vaní kurzu, resp. praktických cvičení.

– Myslím si, že by to bolo prospeš-
né pre obe strany, vznikol by užší
vzťah medzi úradom a jeho partnermi
v regiónoch, ktorí poskytujú poraden-
stvo v oblasti priemyselnoprávnej
ochrany. Úrad by mal takto v podni-

kateľskom prostredí certifikovaných
zástupcov.

Slovenskú národnú knižnicu 
v Martine, ktorá je aj stredi-
skom patentových informá-
cií, zastupovala na stretnutí 
v Banskej Bystrici Anna
Halienová.

– Podujatie v ÚPV SR bolo
na úrovni, no ja ako praktický
človek som skôr inklinovala 
k cvičeniam súvisiacim s online
podávaním prihlášok, rešeršami na
internete či s internetovým objedná-
vaním produktov úradu. Škoda len,
že naše stredisko patentových infor-
mácií nemá zatiaľ až toľko používate-
ľov, ale čo nebolo, môže byť. V budú-
com roku v rámci projektu Informácie
pre inovácie, spolufinancovaného
Európskou úniou, otvoríme v knižnici
Informačno-vedecké centrum, ktoré
by malo prostredníctvom elektronic-
kých informačných zdrojov poskyto-
vať knižnično-informačné služby na
báze kvalitnejších štandardov. Cieľo-
vou skupinou spomínaného centra 

bude predovšetkým sektor malého 
a stredného podnikania čo by mohlo
pritiahnuť aj viacej záujemcov o prie-
myselnoprávnu ochranu, resp. o mož-
nosti takejto ochrany.

Už osvedčená spolupráca

ÚPV SR v spolupráci s Patento-
vým a známkovým úradom USA
(USPTO) a Úradom duševného vlas-
tníctva Veľkej Británie (UK-IPO) pri-
pravil 13. – 14. novembra 2008 
v Bratislave workshop s názvom
Vymožiteľnosť práv duševného
vlastníctva z pohľadu polície 
a prokuratúry.

V rámci workshopu rezonovali
témy súvisiace s porušovaním práv 
v digitálnom prostredí, s obstaráva-
ním elektronických dôkazov, rušením
torrent serverov a s internetovým
predajom falšovaných výrobkov. 
– Objem falšovania a pirátstva na
internetových stránkach mnohoná-
sobne prevyšuje objem falšovania 
a pirátstva tovarov, ktoré môžeme
kúpiť na ulici, – konštatoval koordiná-
tor pre vymožiteľnosť práv duševné-
ho vlastníctva pre východnú Európu

Matthew Lamberti z Ministerstva
spravodlivosti USA. 

Predsedníčka ÚPV SR Darina
Kyliánová uviedla, že – na Slovensku
dochádza k porušovaniu najmä autor-
ských práv, tzn. k nelegálnemu sťa-
hovaniu filmov z internetu, hudob-
ných diel a kopírovaniu DVD.

Pozornosť na seminári bola veno-
vaná aj trendom v pirátstve a vplyvu
falšovaných
produktov na
ekonomiku,
zdravie a bez-
pečnosť ľudí 
i možnostiam
efektívnejšej
spo lup ráce
polície a pro-
kuratúry s prie-
myslom.

Zástupca Európskej komisie oboz-
námil účastníkov seminára so súčas-
nými i pripravovanými aktivitami
komisie v uvedenej oblasti, ako aj so
stratégiou vymožiteľnosti práv du-
ševného vlastníctva vo vzťahu k tre-
tím krajinám.

Od roku 2001 to bol už štvrtý semi-
nár, ktorý ÚPV SR zorganizoval 
v spolupráci s USPTO a UK-IPO.
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Polstoročnica Lisabonskej 
dohody

Od podpísania Lisabonskej doho-
dy o ochrane označení pôvodu a ich
medzinárodnom zápise, 31. októbra
1958, uplynulo 50 rokov. Pri tejto prí-
ležitosti sa práve 31. októbra 2008
konalo v hlavnom meste Portugalska
slávnostné zhromaždenie takmer
200 predstaviteľov inštitúcií pôsobia-
cich v oblasti duševného vlastníctva
v Európe i vo svete vrátane zástup-
cov vlád viacerých štátov. 

Generálny riaditeľ Svetovej organi-
zácie duševného vlastníctva Francis
Gurry vo svojom slávnostnom prího-
vore poukázal na význam ochrany
výrobkov označeniami pôvodu ako
rozlišovacích znakov na súčasnom
globalizovanom a čoraz viac štandar-
dizovanom trhu a zároveň zdôraznil
ich nesmierny potenciál najmä v roz-
vojových krajinách, ktoré vďaka
tomuto inštitútu môžu ťažiť z pridanej
hodnoty svojich tradičných vedomos-
tí a výrobných postupov.

Slávnostné zhromaždenie nadvia-
zalo na dvojdňové fórum o zeme-
pisných označeniach a označe-
niach pôvodu organizované WIPO
a portugalským Národným inštitútom
priemyselného vlastníctva (INPI). 
V rámci fóra sa hovorilo najmä 
o možnostiach zlepšenia lisabonské-
ho systému ochrany a výzvach, kto-
rým musí systém čeliť.

Lisabonská dohoda má v súčas-
nosti 26 členských štátov vrátane
Slovenska.

Súčasťou dvojdňového podujatia,
ktorého dejiskom bol lisabonský
výstavnícky komplex, kde sa konala
aj svetová výstava EXPO 98, bola 
i výstava produktov chránených
označeniami pôvodu zapísanými
do registra WIPO v Ženeve.
Prezentované boli napr. najznámej-
šie portugalské víno Porto, kubánske
cigary Havana, francúzske perlivé
Champagne, šunka Prosciutto di
Parma, ale pozornosť návštevní-
kov pútala aj slovenská expozícia 
s Piešťanským bahnom, ktoré je
medzinárodne chránené od 22. no-
vembra 1967. 

SPRÁVY ZO SVETA

V expozícii Slovenskej republiky, 
zľava generálny riaditeľ WIPO Francis Gurry, 
predsedníčka ÚPV SR Darina Kyliánová 
a predseda portugalského INPI António 
Serge Campinos



MONITORING

Brusel ide zachraňovať ekonomi-
ku
Protikrízový balíček za dvesto miliárd
má pomôcť malým podnikom a auto-
mobilkám. Prispeje aj Slovensko
Bratislava, Brusel – Európa už vie,
koľko ju bude kríza stáť. Európska
komisia včera predstavila záchranný
balíček v sume dvesto miliárd eur
(viac než šesť biliónov korún).
Finančná pomoc by mala byť obme-
dzená na nasledujúce dva roky.
Z rozpočtu členských krajín pôjde na
záchranný plán 170 miliárd eur, zvyš-
ných tridsať miliárd sa ukrojí z únio-
vého rozpočtu. Svoj podiel k balíčku
tak priloží aj Slovensko.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
27. 11. 2008
http://hn.hnonline.sk/2-30845870-
-k10000_detail-95

Úniu má zachrániť dvesto miliárd 
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y
27. 11. 2008)
http://hn.hnonline.sk/2-30845320-
-k10000_detail-2a

Budeme prví. Ale spomalíme
Bratislava – Slovenská ekonomika
sa možno na budúci rok spomalí ešte
viac, než doteraz všetci čakali. Zá-
roveň si však udrží pozíciu lídra 
v európskej dvadsaťsedmičke.
Tvrdí to Organizácia pre hospodár-
sku spoluprácu a rozvoj. Predpove-
dá, že dosahy svetovej krízy budú
horšie a vrhnú mnohé veľké ekono-
miky do recesie.
Slovensko by malo na budúci rok
zvoľniť rast na štyri percentá.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
26. 11. 2008

Pred 46 rokmi
1867: Alfred Nobel si dal patentovať
dynamit. Keď jeho stavebná firma
zbankrotovala, celá jeho rodina aj 
s ním odišla do Ruska. Začal sa
zaoberať výrobou výzbroje pre armá-
du. V roku 1863 sa časť rodiny opäť
vrátila do Švédska, kde ich otec zalo-
žil továreň na výrobu nitroglycerínu.
Skrotenie sily tejto výbušniny opanta-
lo Nobelovu myseľ a už o tri roky
začal vyrábať dynamit, po ktorom bol
vysoký dopyt. Nobel bol stále na ces-
tách, nemal súkromný život, bol pre-
pracovaný a nikdy sa neoženil. Svoje
bohatstvo preto nechal Nobelovej
nadácii, ktorá každý rok vyznamená-
va najlepších svetových vedcov.

P r a v d a    25. 11. 2008

Ekonóm Prognostického ústavu SAV
Pavol Kárász pre HN o rizikách 
v tých odvetviach, ktoré môžu odcho-
dy investorov postihnúť najviac
Najhoršie dopadnú tí, ktorí konku-
rujú len nízkymi nákladmi
Pre Slovensko už nie je zaujímavý
každý investor. Uprednostní tých,
ktorí dajú zabrať nielen rukám, ale 
i hlavám.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
24. 11. 2008
http://hn.hnonline.sk/2-30685630-
-k10000_detail-c2

Špičkové mozgy už môžu k nám
Európa otvorila dvere kvalitným pra-
covníkom z tretieho sveta. Európsky
parlament včera odklepol zavedenie
Modrej karty, ktorá má do únie prilá-
kať viac vzdelaných pracovníkov.
Žiadaní budú najmä lekári, IT špecia-
listi a inžinieri. Karta dáva povolenie
až na trojročný pobyt v únii. Jej
schválenie privítali aj cudzinci, ktorí
žijú na Slovensku. „Veľmi to vítam. 

Pre úniu nastal čas, aby dala do
poriadku podmienky na pracovnom
trhu,“ povedal pre HN Kanaďan
Patrick Gauthier, ktorý tu pracuje ako
manažér.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
21. 11. 2008

Docent nie je plagiátor
Bratislava – Bývalý dekan Fakulty
multimediálnych komunikácií zlínskej
univerzity Jaroslav Světlík sa dočkal
očistenia svojho mena. Fakt, že
Světlík neodpísal svoju habilitačnú
prácu od dizertačnej, potvrdila česká
polícia a následne aj Univerzita
Tomáša Baťu. Práve jej etická komi-
sia obvinila bývalého dekana z pla-
giátorstva.

S m e    21. 11. 2008
http://www.sme.sk/c/4185687/docent-nie-je-
-plagiator.html

Vláda dá peniaze na výskum
Bratislava – Vláda má rozhodovať,
ktorí podnikatelia dostanú štátnu
dotáciu na výskum a vývoj. Podni-
katelia majú podľa návrhu zákona 
o stimuloch pre výskum a vývoj
podávať žiadosti rezortu školstva.
Ten posúdi ich komplexnosť, vypra-
cuje k nim dva odborné posudky 
a posunie ministrom, ktorí rozhodnú,
či im štátnu dotáciu schvália alebo nie.
„Vláda pri schvaľovaní návrhu na
poskytnutie stimulov zohľadní najmä
príspevok výsledkov projektu k roz-
voju výskumu a vývoja, zvýšeniu
konkurenčnej schopnosti hospo-
dárstva SR, rastu zamestnanosti 
v oblasti výskumu a vývoja a k regio-
nálnemu rozvoju,“ napísalo v návrhu
zákona ministerstvo školstva.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
20. 11. 2008

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

http://hn.hnonline.sk/2-30845870-k10000_detail-95
http://hn.hnonline.sk/2-30845320-k10000_detail-2a
http://hn.hnonline.sk/2-30685630-k10000_detail-c2
http://www.sme.sk/c/4185687/docent-nie-je-plagiator.html


Práva si poistite zmluvou o diele
Autorskú zmluvu môže nahradiť
objednávka s podmienkami vytvore-
nia diela
Bratislava – Ak sa chystáte zarobiť
na svojom „diele“, mali by ste svoje
práva poistiť zmluvou o vytvorení
diela. Zmluva nemusí byť písomná,
ako autor sa v nej zaväzujete vytvoriť
pre objednávateľa dielo. Autorskú
zmluvu môže nahradiť aj objednávka
s uvedením podmienok vytvorenia
diela a jej potvrdenie autorom. Zmlu-
vou o vytvorení diela ani odovzdaním
veci, ktorej prostredníctvom je dielo
vyjadrené, však objednávateľ nezís-
ka právo použiť toto dielo. Nemôže
napríklad automaticky rozmnožovať
dielo – fotografiu. Zmluvné strany
však môžu súčasne so zmluvou 
o vytvorení diela uzatvoriť licenčnú
zmluvu, ktorá to umožní. Ak je na
vykonanie diela ustanovená záväzná
technická norma, musí tejto norme
zodpovedať.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
19. 11. 2008
http://hn.hnonline.sk/2-30486620-
-k10000_detail-28

Reklamu O2 zatiaľ konkurenti
nestopli
Bratislava – Spoločnosť Telefónica
O2 nateraz nemusí stiahnuť svoju
reklamnú kampaň, v ktorej porovná-
va svoju ponuku s konkurenciou.
Spoločnosť Orange sa pred časom
obrátila so žalobou na súd, v ktorej
obviňuje O2 z nekalej súťaže. Zá-
roveň požiadala súd o predbežné
opatrenie, aby ešte pred vynesením
rozsudku zakázal O2 propagáciu cez
porovnávaciu reklamu pod názvom
„Ako ušetriť na volaní z mobilu?“ 
v elektronických médiách, tlači a na
internete a rozhodol o jej odstránení.
V porovnávacej reklame sú cez
modelové situácie uvedené výdavky
rôznych osôb na telefonovanie a tie
sú porovnané s ponukou konkuren-
cie. Ponuka O2 vychádza ako najvý-
hodnejšia.

S m e    15. 11. 2008
http://www.sme.sk/c/4177023/reklamu-o2-
-zatial-konkurenti-nestopli.html

Lego nezískalo v únii ochrannú
známku
Brusel – Dánsky výrobca hračiek
Lego sa musí zmierniť s tým, že
obľúbené stavebnice z umelohmot-
ných kociek môžu v podobných ver-
ziách predávať aj iné firmy vo všet-
kých 27 štátoch Európskej únie.
Rozhodol o tom tento týždeň Európ-
sky súd prvej inštancie, ktorý Legu
zamietol registráciu ochrannej znám-
ky na európskom trhu.

S m e    14. 11. 2008
http://www.sme.sk/c/4175231/ekonomika-
-kratko.html

Mikolaj chce dať školám voľnosť
Bratislava – Ministerstvo školstva
chce novelou vysokoškolského záko-
na posilniť voľnosť vysokých škôl.
Minister školstva Ján Mikolaj plánuje
umožniť verejným vysokým školám
vystupovať do obchodných spoloč-
ností so svojím majetkom a aj 
so štátnymi dotáciami. „Pôjde nám 
o vedeckovýskumné projekty, ako sú
vedecko-technologické parky, výskum-
no-vývojové centrá, technologické
inkubátory. Aby vysoké školy neboli
limitované svojou právnou subjektivi-
tou, že nemôžu vystupovať do akcio-
vých spoločností, ktoré budú určené
iba na vedu a výskum.“

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
12. 11. 2008
http://hn.hnonline.sk/2-30194750-
-k10000_detail-ef

Prudko rastúci Eset sa stal firmou
roka
Bratislava – Z každej jednej koruny
tržieb dokázala spoločnosť Eset
vyťažiť až 66 halierov zisku a vyslúži-
la si tak ocenenie Firma roka 2008.
Eset sa zameriava na vývoj antivíru-
sových počítačových programov a za
posledných sedem rokov jej tržby
vzrástli až 67-násobne.

P r a v d a    12. 11. 2008

Firmou roka sa stal výrobca antiví-
rusu
(S m e    12. 11. 2008)
http://www.sme.sk/c/4171704/firmou-roka-
-sa-stal-vyrobca-antivirusu.html

V meste pod Zoborom sa pripravuje
výstavba až dvoch vedecko-techno-
logických parkov
Za priemyslom prichádza do Nitry
aj výskum
Nitra – Mesto pod Zoborom, ktoré si
ako svoju základňu doteraz vybralo
už viac ako 15 väčších zahraničných
investorov, by sa v blízkej budúcnos-
ti malo stať i dôležitým centrom
výskumu a technických inovácií. 
V nitrianskom regióne sa pripravujú
až dva projekty vedecko-technologic-
kých parkov, ktoré vytvoria podmien-
ky pre biznis a pracovné miesta 
s vyššou pridanou hodnotou.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
10. 11. 2008
http://hn.hnonline.sk/2-30084850-
-k10000_detail-8c

Vynašiel KBŠ, dostal šesť fliaš
Pezinok – Kábeeška, teda Karpatské
brandy špeciál, je to najlepšie, čo
zostalo spoločnosti Vitis na predaj po
tom, čo na jar česká Kofola od nej
odkúpila značku Vinea. Pôvod trojice
nápojov, ktoré pozná vari každý
Slovák, siaha do druhej polovice
šesťdesiatych rokov.
Z trojice vynálezcov jedinečných
nápojov žije už len tvorca „kábeešky“
Štefan Mikláš. Modran Ján Havran,
ktorý geniálne namiešal z Alžírska
dovážané červené víno Oran so slo-
venskými vínami, je už po smrti,
práve tak ako tvorca nápoja Vinea
Ján Farkaš.

P r a v d a    7. 11. 2008

MONITORING

http://hn.hnonline.sk/2-30486620-k10000_detail-28
http://www.sme.sk/c/4177023/reklamu-o2-zatial-konkurenti-nestopli.html
http://www.sme.sk/c/4175231/ekonomika-kratko.html
http://hn.hnonline.sk/2-30194750-k10000_detail-ef
http://www.sme.sk/c/4171704/firmou-roka-sa-stal-vyrobca-antivirusu.html
http://hn.hnonline.sk/2-30084850-k10000_detail-8c


MONITORING / VÝBER Z OBSAHU ČASOPISU DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Koniec prírodných vied?
Školy bojujú so stále menším záuj-
mom žiakov o matematiku, fyziku či
chémiu
Prírodné vedy nezaujímajú žiakov na
základných školách ani vysokoškolá-
kov. Školy sa snažia vzbudiť ich
záujem novým prístupom k vyučova-
niu.

S m e    7. 11. 2008
http://www.sme.sk/c/4163724/koniec-prirod-
nych-vied.html

Spása škôl? Nech platia všetci
Bratislava – Slovenské vysoké škol-
stvo potrebuje zásadné zmeny, inak
ho čaká kríza. Obrovský prílev štu-
dentov, znižovanie kvality vzdeláva-
nia, nesúlad s potrebami trhu, korup-
cia, nedostatok renomovaných peda-
gógov – to všetko vedie naše škol-
stvo ku kolapsu. Taký je záver aktuál-
nej štúdie súkromného analytického
inštitútu European Public Policy
Partnership o stave univerzitného
vzdelávania.
Riešenie? Odpojenie verejných škôl
od štátneho rozpočtu a spoplatnenie

aj denného štúdia. „Ekonomická
samospráva a priama spoluúčasť
študentov a bánk na financovaní štú-
dia, samozrejme, pri súčasnom zní-
žení daní, vytvoria priestor na efek-
tívnu samoreguláciu škôl,“ hovorí pre
HN analytik inštitútu Miroslav Řádek.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
3. 11. 2008

Prof. PhDr. Ing. Miroslav Tuma, DrSc.:
Hľadanie a hľadenie do budúc-
nosti

Ing. Marián Michalovský: Regióny 
a mestá vo svete plnom výziev
OPEN DAYS 2008 – Európsky týž-
deň regiónov a miest (Brusel, 6. – 9.
októbra). Priemyselné vlastníctvo
pomáha inovovať regióny. Prediag-
nostika predmetov priemyselných
práv – služba na podporu inovácií 
a konkurencieschopnosti malých 
a stredných podnikov. Prediagnosti-
ka a Slovensko. Posolstvo OPEN
DAYS 2008.

Prof. PhDr. Ing. Miroslav Tuma, DrSc.:
Mentoringové a koučingové edu-
kačné metódy v inovačnej praxi
podnikov
Význam regionálnych inovačných
centier a ich inovačných programov.
Bariéry vytvárania inovačnej atmos-
féry v podnikoch a metódy i nástroje
ich odstraňovania. Rozvojové proce-
sy novátorov a vynálezcov. Mento-
ring a koučing ako efektívne metódy
riadenej edukácie novátorov a vyná-
lezcov. Kouč vo funkcii experta a ge-
neralistu (rozdielnosti a špecifiká
pôsobenia). Výberové kritériá pre
tútorov, mentorov a koučov. Vlastnosti
a spôsobilosti tútorov a koučov pri
edukácii novátorov a vynálezcov.
Moderné edukačné prostriedky vy-
užívané v rozvojových procesoch
novátorov a vynálezcov.

Ing. Štefan Holakovský: 
Pohnime rozumom! – 10. časť
Bionika (pokračovanie). Zanonia – lie-
tajúce semeno ako vzor na konštruk-
ciu lietadiel.
Poletucha – poletujúci štvornohý
živočích ako vzor pre človeka lietajú-
ceho bez padáka, krídel, motorčeka.
Wingsuit(ing) – nový adrenalínový
šport pre najnáročnejších.

Výber z obsahu štvrtého tohtoročného
čísla časopisu Duševné vlastníctvo, 

ktoré je už v distribúcii

http://www.sme.sk/c/4163724/koniec-prirodnych-vied.html


KTO VIE, ODPOVIE

V tohtoročnom novembrovom vydaní e-mailového časopisu E-zine ÚPV SR sme vám položili súťažnú otázku: Ako sa volá
dodnes najmladší laureát Nobelovej ceny? Správna odpoveď je William Lawrence Bragg. Takto ako prvá správne odpovedala
Ľuboslava Teremová z Badína neďaleko Banskej Bystrice. 

Súťažná otázka č. 12

Príbor je predĺženou rukou človeka. Ten, ktorý navrhol Ján Čalovka, jedna z vedúcich osobností slovenského priemyselného
dizajnu, sa vyrába už 50 rokov a je najrozšírenejším druhom príboru v našich domácnostiach a stravovacích zariadeniach.
Vyznačuje sa oblými tvarmi a je odľahčený.

Aký názov má príbor, ktorý navrhol dizajnér Ján Čalovka?

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



