
„Náš úrad je iný, je špecifický 
a jedinečný“

– V rôznych hodnotiacich rebríč-
koch úrady verejnej správy nezvyknú
byť na čelných priečkach. Verejnosť
vníma úradníkov ako ľudí schova-
ných za horou papierov, dokonale
usporiadaných fasciklov, obežníkov,
dotazníkov, vyplnených kolónok a čí-
siel, ľudí, ktorí sú odtrhnutí od reality,

– uviedla okrem iného 12. januára
2009 vo svojom novoročnom prího-
vore, v rámci stretnutia predstavite-
ľov Úradu priemyselného vlastníctva
SR s jeho zamestnancami, predsed-
níčka úradu Darina Kyliánová. 
– Náš úrad je však iný, je špecifický 
a jedinečný. A o tom, že sme dobrí,
svedčia aj dve ocenenia, ktoré sme
za rok 2008 získali v decembri.
Môžeme sa pochváliť Cenou predse-

du Banskobystrického samosprávne-
ho kraja za významný prínos v oblas-
ti ochrany priemyselného vlastníctva,
podpory rozvoja technickej tvorivosti,
vzdelávania a popularizácie v oblasti
duševného vlastníctva i Cenou pri-
mátora mesta Banská Bystrica pri
príležitosti 15. výročia vzniku za prí-
nos v oblasti vedy a výskumu.
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Začiatok nového roka, to sú aj predsavzatia a nové
úlohy. – Karty musia na stôl. Treba otvoriť hru o vlastnú
budúcnosť. Donekonečna nemôže jeden pracovník žiť
na úkor druhého, v jeho tieni a bez starostí. Ruky zave-
sené o lopaty už nebudú robiť prémie. Kto nebude pra-
covať, nebude dobre zarábať. Všade by mali chcieť len
dobrú, skutočne kvalitnú robotu. Budú naozaj chcieť?
Budeme to chcieť? – opýtajme sa úprimne sami seba.
Už nestačia dobré príklady. Príkladné môže byť len to,
čo je vynikajúce.

Citovali sme z jedného úvodníka v istých novinách
ešte z čias socializmu. Úvodník mal titulok Obrat – nija-
ká polovičatosť. A my dodávame, že keď v predchádza-
júcom politickom systéme aj bola polovičatosť v práci,
ľudia nemohli byť nezamestnaní…

Časy sa však zmenili. V trhovom hospodárstve s nemalými konkurenčnými tlakmi si každý dobre rozmyslí, či bude alebo
nebude dobre pracovať. 

Mimochodom, americkí manažéri si popri práci v „office“ s obľubou zvyknú vykladať nohy na stôl, pretože je to zdravé.
Zvýšená poloha nôh totiž nielenže pôsobí preventívne proti kŕčovým žilám, ale pomáha aj pri opuchnutých a bolestivých,
namáhaných nohách. Nohy vraj stačí zodvihnúť nad podložku len v tridsaťstupňovom uhle, aby krv zo žíl mohla lepšie prú-
diť smerom k srdcu…

Nevieme, či aj manažéri bankových domov na Wall Street, odkiaľ sa rozšíril vírus s názvom „celosvetová finančná kríza“,
majú i v týchto dňoch nohy na stole, no predstavte si, že tak urobíte vy na tom vašom pracovisku a zrazu otvorí dvere šéf…

Milí čitatelia,
v novom roku vám želáme všetko najlepšie a veľa príjemných chvíľ aj v spoločnosti e-mailového časopisu E-zine ÚPV SR.
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ÚPV SR vlani, v pätnástom roku
svojho pôsobenia, získal aj certifikát
systému manažérstva kvality pod-
ľa medzinárodne uznávanej nor-
my STN EN ISO 9001:2000, čo tiež
nie je bežné medzi ústrednými
orgánmi štátnej správy.

Ako ďalej vyplynulo z príhovoru 
D. Kyliánovej, pracovníkom ÚPV SR
sa v minulom roku podarilo úspešne
zaviesť do praxe nový zákon o úžitko-
vých vzoroch bez toho, aby dochádza-
lo k neprimeranému predlžovaniu
konania o tomto druhu prihlášok. 
A pritom ide o podstatne náročnejší
proces ako v minulosti. Po vykonaní
prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlá-
šok sa totiž na ich predmety vykonáva
aj rešerš na stav techniky a novinkou
je napríklad i konanie o námietkach
proti zápisu zverejnených úžitkových
vzorov do registra. Vlani boli podané tri
námietky, pričom dve z nich vychádza-
li práve z výsledkov rešerší vykona-
ných v úrade, čiže ukazuje sa, že
rešerše pri prihláškach úžitkových vzo-
rov majú svoje opodstatnenie.

Problematika úžitkových vzorov 
z pohľadu nového zákona rezonova-
la aj v rámci ôsmej celoslovenskej
konferencie o duševnom vlastníctve,
ktorú úrad zorganizoval v apríli pri

príležitosti Svetového dňa duševné-
ho vlastníctva, pričom odznela na nej
aj informácia, že Slovensko sa od 
1. januára 2008 stalo prvou kraji-
nou v Európe, kde je možné podá-
vať prihlášky úžitkových vzorov aj
elektronicky.

Elektronické služby a produkty
úrad neustále rozširuje a takýto
trend, keď papier postupne nahrádza
elektronika, jeho klienti len vítajú, čo
bolo zrejmé aj z ohlasov na Stret-
nutie používateľov elektronických slu-
žieb zorganizované v rámci Európ-
skeho týždňa vedy a techniky v no-
vembri minulého roka.

Prediagnostika – ďalšia služba
úradu, najmä smerom k malým a stred-
ným podnikom, resp. podnikateľom.
V roku 2008 pracovníci úradu bez-
platne vypracovali 20 hodnotia-
cich správ o duševnom vlastníc-
tve vo vytypovaných inovatívnych
podnikoch, a tým im pomohli
zorientovať sa v problematike
duševného vlastníctva i v možnos-
tiach priemyselnoprávnej ochrany.
A aktivít súvisiacich s propagáciou 
a popularizáciou duševného vlas-
tníctva bolo zo strany ÚPV SR aj
minulom roku, často i nad rámec jeho
kompetencií, oveľa viac.

Keď si však minuloročnú štatistiku
prihlášok predmetov priemyselných
práv podaných slovenskými subjek-
tmi porovnáme so štatistikou spred
roka, došlo k poklesu počtu prihlá-
šok, pričom do plusovej hodnoty sa
dostali jedine prihlášky dizajnov 
– ich počet sa zvýšil o viac ako 10 %.

– Vlaňajšia nelichotivá štatistika je
do značnej miery odrazom rokmi
zanedbávanej oblasti vedy, výskumu
a vývoja na Slovensku, inovačného
podhubia, z ktorého pri rozumných 
a systematickejších krokoch určite
mohlo vzniknúť viac, ako sme dote-
raz dokázali v našej krajine, – pove-
dala vo svojom novoročnom príhovo-
re D. Kyliánová, no zároveň podot-
kla, že už aj v tomto smere sa pred-
sa len rysujú určité náznaky zlepše-
nia. – Mám na mysli napríklad refor-
my v školstve, vláda pri schvaľovaní
návrhov na poskytovanie stimulov
chce viacej zohľadňovať i projekty
vedúce k rozvoju výskumu a vývoja 
a problematika znalostnej ekonomiky
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je zakomponovaná aj v 240-strano-
vej vízii rozvoja slovenskej spoloč-
nosti s výhľadom do roku 2030.

Ešte jeden veľavravný údaj týkajú-
ci sa ÚPV SR z pohľadu vlaňajšieho
roka. Úrad do štátneho rozpočtu od-
viedol vyše 160 mil. Sk (5,32 mil. €),
pričom od štátu dostal 114,32 mil. Sk
(3,79 mil. €), čiže v minulom roku
vyprodukoval úctyhodnú plusovú
hodnotu 45,95 mil. Sk (1,53 mil. €).

Pokiaľ ide o tohtoročné úlohy ÚPV SR,
spomeňme napríklad konferenciu
Duševné vlastníctvo na Sloven-

sku IX, ktorá sa uskutoční v apríli pri
príležitosti Svetového dňa duševné-
ho vlastníctva a tentoraz bude zame-
raná na problematiku označení pôvo-
du výrobkov a zemepisných označe-
ní aj preto, že táto forma právnej
ochrany je na Slovensku do značnej
miery stále nedocenená. V súvislosti
s označeniami pôvodu výrobkov 
a zemepisnými označeniami je
potrebné do mája 2009 predložiť
Legislatívnej rade vlády SR návrh
novely zákona v nadväznosti na
nariadenie Rady (ES) č. 479/2008 
o spoločnej organizácii trhu s vínom.
K zmenám dôjde napríklad aj v časo-

pise Duševné vlastníctvo. Už jeho
prvé tohtoročné číslo vyjde v novej
grafickej úprave a plnofarebne, pri-
čom časopis bude s určitým onesko-
rením vychádzať aj v elektronickej
forme na webovej stránke ÚPV SR.

– Spomínala som, že náš úrad je
iný ako ostatné úrady, že sme dobrí.
Som presvedčená, že budeme ešte
lepší. Ľudský potenciál na to rozhod-
ne máme, – konštatovala v záve-
re svojho novoročného príhovoru 
D. Kyliánová.
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116. zasadanie

V Mníchove sa 9. – 11. decembra
2008 konalo v poradí 116. zasadanie
Správnej rady Európskej patentovej
organizácie (SR EPO). Podľa prí-
slušných článkov Európskeho paten-
tového dohovoru (EPD) SR EPO
poverila prezidentku Európskeho pa-
tentového úradu (EPÚ) Alison Bri-
melowovú začatím rokovaní o vzá-
jomnej spolupráci s Čiernou Horou 
a na ich základe uzavrieť zmluvu 
o rozšírení pôsobnosti európskych
patentov v tejto krajine.

SR EPO ďalej odsúhlasila rozpočet
na rok 2009 vo výške 1 540 355 000 €
a ukončenie pilotného projektu uzná-
vania výsledkov práce národných pa-
tentových úradov v súvislosti s prio-
ritnými prihláškami. V súčasnosti do-
chádza v tomto smere k nežiaducej
duplicite, rovnaké činnosti vykonáva-
jú národné úrady aj EPÚ. Výbor,
ktorý dohliadal na projekt, dospel 

k názoru, že rešpektovanie práce
národných úradov prvého podania
môže byť prínosom nielen pre EPÚ,
ale pre celý európsky patentový sys-
tém. Národné patentové úrady člen-
ských štátov EPO majú totiž obrov-
ský ľudský a technický potenciál,
ktorý je potrebné využiť aj v rámci

konania o následne podaných európ-
skych patentových prihláškach. Me-
chanizmus využívania práce národ-
ných úradov prvého podania bude
zavedený do praxe postupnými krok-
mi. 
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Ochranná známka je zárukou jedi-
nečnosti
Cestu k zákazníkovi zabezpečí jed-
notné meno či obal výrobkov, ktoré
sú zároveň ochranou pred kópiami
Bratislava – Zaregistrovanie si
ochrannej známky má byť jedným 
z prvých krokov každého podnikate-
ľa, fyzickej osoby či firmy, ktorá chce
pod originálnym názvom predávať
svoj tovar alebo služby.
Ochranná známka je pre spoločnosť
alebo jej vlastníka zároveň zárukou
toho, že sa na dobrom mene, nápa-
de či produkte, ktorého vlastníkom
alebo pôvodcom je firma či fyzická
osoba, nebude priživovať iný.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
30. 12. 2008
http://hn.hnonline.sk/2-31960170-
-k10000_detail-be

Budvar vyhral boj o značku
Brusel – Budějovický pivovar Budvar
uspel na európskom súde v boji 
s americkou firmou Anheuser-Busch.
Druhý najvyšší súd EÚ včera zrušil
rozhodnutie Úradu pre harmonizáciu
na vnútornom trhu. Ten v minulosti
zamietol námietky českej firmy proti
tomu, že si Anheuser-Busch môže 
v Európe zaregistrovať svoju obchod-
nú značku Bud. Úrad tvrdil, že ne-
možno vnímať výraz „Bud“ ako skrat-
ku Českých Budějovíc v jeho nemec-
kej verzii (Budweis). Pivovar založili
nemeckí prisťahovalci v roku 1895,
americký Anheuser-Busch zaviedol
značku Budweiser v roku 1876.
Práva na značku Budweiser a Bud
má Budvar v 65 krajinách, kým
Anheuser predáva Budweiser v 16
krajinách a pod značkou Bud v 15.
Odvolať sa môže na Európsky súdny
dvor.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
17. 12. 2008
http://marketer.hnonline.sk/c1-31769920-
-budvar-vyhral-boj-o-znacku

Budvar vyhral boj o značku Bud 
(S m e    17. 12. 2008)
http://www.sme.sk/c/4228054/budvar-vyhral-
-boj-o-znacku-bud.html

Firmy s inováciami majú viac šan-
cí
Z eurofondov dostanú regionálne
inovačné centrá niekoľko miliárd,
podporia malé podniky
Bratislava – Inovácie bojujú o prežitie
– podľa svetových rebríčkov v nich
Slovensko za vyspelou Európou
výrazne zaostáva. Štatistiky sú ne-
úprosné. Najvyšší sumárny inovačný
index dosiahli Švédi, Švajčiari a Fíni.
My sme sa spomedzi všetkých trid-
siatich siedmich hodnotených krajín

SR EPO schválila tiež zmeny 
v Poplatkovom poriadku EPD, ktoré
začnú platiť od 1. apríla 2009:
– poplatok za elektronické podanie

európskej patentovej a medziná-
rodnej prihlášky sa zvýši z 95 €
na 100 €,

– poplatok za klasické (papierové)
podanie európskej patentovej 
a medzinárodnej prihlášky sa
zvýši 170 € na 180 €,

– v prípade európskej patentovej
prihlášky obsahujúcej viac ako 
35 strán, bude za každú ďalšiu
stranu príplatok 12 €.

Zmeny sa budú týkať prihlášok
podaných 1. apríla 2009 alebo po
tomto dni, ako aj medzinárodných

prihlášok vstupujúcich do regionálnej
fázy v tento deň alebo po tomto dni.

V Poplatkovom poriadku EPD sa
od 1. apríla 2009 ruší čl. 8. ods. 2,
ktorý sa týka nezaplatenia dostatoč-
nej sumy na pokrytie poplatkov za
určenie zmluvných štátov.

Za nového predsedu SR EPO bol
na zasadaní zvolený Benoît Battis-
telli, generálny riaditeľ Národného
inštitútu priemyselného vlastníctva
(INPI) vo Francúzsku. Vo svojom prí-
hovore okrem iného povedal: 

– V čase ekonomickej neistoty je
veľmi dôležité zachovať v rámci
Európy schopnosť inovovať. V tomto
smere hrajú patenty nesmierne dôle-

žitú úlohu. EPO je ochrancom európ-
skych inovácií a konkurencieschop-
nosti. Som veľmi poctený tým, že
budem predsedať správnej rade 
v čase, keď stojí pred najväčšími
výzvami.

Trojročné funkčné obdobie predse-
du SR EPO začne plynúť 5. marca
2009, v roku, ktorý je vyhlásený za
Európsky rok tvorivosti a inová-
cie. V tejto súvislosti je aj snahou
EPO podporiť tvorivé a inovačné prí-
stupy v rozličných odvetviach ľudskej
činnosti, prispieť k zlepšeniu európ-
skeho technologického pokroku 
a k posilneniu konkurencieschopnos-
ti Európskej únie v globalizovanom
svete. 
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v Európskom inovačnom rebríčku
2007 umiestnili až na siedmom mies-
te od konca. Česko bolo o desať
miest vyššie.
Nelichotivú situáciu chce zlepšiť
ministerstvo hospodárstva, ktoré
spolupracuje s ministerstvom škol-
stva a ministerstvom práce, sociál-
nych vecí a rodiny na vytváraní
Regionálnych inovačných centier.
„Podporia inovácie v regióne, uľahčia
k nim prístup malým a stredným pod-
nikom a prepoja akademický sektor 
s podnikateľským,“ oznamuje hovor-
kyňa ministerstva školstva Dana
Španková. Na RIC dajú ministerstvá
dohromady 200 miliónov eur.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
15. 12. 2008
http://hn.hnonline.sk/2-31677090-
-k10000_detail-61

Kto chce inovovať, musí obetovať
aspoň tri percentá svojho ročného
obratu na výskum
Inovátori narážajú na plytké dno
štátnej pomoci
Bratislava – Slovensko dlhodobo
zaostáva v inováciách oproti kraji-
nám Európskej únie, hovorí Jozef
Chovan, generálny sekretár Zväzu
priemyselných, výskumných a vývo-
jových organizácií. „Bez zásadných
zmien v tejto oblasti nemôžeme oča-
kávať zvýšenie konkurenčnej schop-
nosti slovenskej produkcie a služieb.“
Podľa Jána Lešinského, predsedu
Zväzu slovenských vedecko-technic-
kých spoločností, začíname na Slo-
vensku inovovať až teraz. Po pätnás-
tich rokoch. „Do roku 1993 mali roz-
padávajúce sa štátne spoločnosti
široké portfólio s malou produktivitou.
Privatizačné spoločnosti a zahranič-
né dcérske spoločnosti, ktoré mali
zákazníka, mali podstatne menšie port-
fólio a vyššiu produktivitu, ktorá si vyža-
duje čoraz väčší konkurenčný tlak.“

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
15. 12. 2008
http://hn.hnonline.sk/2-31677210-
-k10000_detail-4c

Únia: Treba riešiť problémy s liek-
mi
Brusel – Európska únia stráca 
v oblasti farmaceutických inovácií
svoju pozíciu, konštatovala to minulý
týždeň Európska komisia. Tunajší
pacienti pociťujú nerovnosť v dostup-
nosti informácií o liekoch, pričom na-
rastá aj ich falšovanie. „Európania by
mali ťažiť z bezpečných, inovatív-
nych a dostupných liekov. Mali by byť
dokonale informovaní o dostupných
medikamentoch a spôsoboch liečby,
pretože ide v prvom rade o zdravie.
Chceli by sme vrátiť únii jej tradičnú
úlohu ,lekárne‘ sveta,“ vyhlásil pod-
predseda komisie Günter Verheu-
gen, zodpovedný za podnikanie 
a priemysel.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
15. 12. 2008
http://hn.hnonline.sk/2-31677020-
-k10000_detail-96

Študentov je viac, kvality menej
Bratislava – Hodnota vysokoškolské-
ho titulu na Slovensku je ohrozená.
Počet študentov u nás z roka na rok
stúpa, čo potvrdzujú aj najnovšie
čísla Ústavu informácií a prognóz 
v školstve. Od septembra navštevuje
slovenské univerzity zhruba 230-tisíc
študentov, teda o päťtisíc viac ako
vlani. Od revolúcie sa navyše počet
vysokoškolákov strojnásobil. Analyti-
ci však varujú – kvalita štúdia klesá 
a vysokoškolský titul čoskoro presta-
ne byť pre zamestnávateľov aj spo-
ločnosť vizitkou kvalitného vzdelania.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
11. 12. 2008
http://hnonline.sk/slovensko/c1-31500600-
-studentov-je-viac-kvality-menej

Českí vedci vyrobili náhradné
kmeňové bunky
Vedci z Ústavu experimentálnej
medicíny Českej akadémie vied sa
zaradili medzi svetovú špičku, keď sa
im podarilo zvládnuť technológiu prí-
pravy špeciálnych buniek, ktoré svo-

jimi vlastnosťami zodpovedajú záro-
dočným kmeňovým bunkám. Získať
ich dokážu napríklad aj z ľudskej
pokožky a vedia sa tak vyhnúť použí-
vaniu niekoľkodňových ľudských
embryí. Podľa mnohých vedcov kme-
ňové bunky sú liekom 21. storočia,
ktorý dokáže vyliečiť aj dosiaľ nevy-
liečiteľné ochorenia a úrazy.

P r a v d a    9. 12. 2008

Vysoké školy odhalia plagiátorov
Univerzity dostanú softvér na vypá-
tranie študentov a pedagógov, ktorí
opisovali
Bratislava – Získať vysokoškolský
titul s opísanou diplomovou prácou
bude ťažšie. Vysokým školám pri
kontrole pomôže softvér, ktorý odhalí
skopírované pasáže a zastaví plagiá-
tora.
Seminárne, bakalárske či diplomové
práce má už od septembra preveriť
systém s centrálnou databázou tisí-
cov prác. Spoločný projekt univerzít
zaplatí ministerstvo školstva.

S m e    9. 12. 2008
http://www.sme.sk/c/4214784/vysoke-skoly-
-odhalia-plagiatorov.html

Víno sa musí označovať po novom
Od leta budúceho roka zaniknú 
v Európe aj na Slovensku stolové
vína. A spotrebitelia budú mať chvíľu
problém, aby vedeli, aké víno kupujú.
Slovensko musí totiž úplne zmeniť
doterajšie označovanie vín. Pouka-
zuje to Brusel, ktorý pod nátlakom
najsilnejších vinárskych krajín –
Francúzska, Talianska a Španielska
– prepisuje a zjednocuje označenie
vín v celej únii.
Nemecký systém vychádzajúci z cu-
kornatosti muštu, typický pre Slo-
vensko, Česko či Rakúsko, vytlačí
francúzsky, založený na apelácii,
teda na ochrane pôvodu vína.

P r a v d a    8. 12. 2008

http://hn.hnonline.sk/2-31677090-k10000_detail-61
http://hn.hnonline.sk/2-31677210-k10000_detail-4c
http://hn.hnonline.sk/2-31677020-k10000_detail-96
http://hnonline.sk/slovensko/c1-31500600-studentov-je-viac-kvality-menej
http://www.sme.sk/c/4214784/vysoke-skoly-odhalia-plagiatorov.html


MONITORING

Slováci budú mať vlastnú značku
Na pripravovaný systém chráneného
označenia pôvodu vína (podľa Fran-
cúzov apelačný) uvažujú slovenskí
vinári zareagovať vyhlásením Slo-
venského vinohradníckeho regiónu.
Ten by zahŕňal ochranu pred falšova-
ním pre vína s chráneným zemepis-
ným označením.
„Plánujeme zachovať šesť súčas-
ných vinohradníckych oblastí, ktoré
by sa stali samostatnými apeláciami,
teda jednotkami s chráneným ozna-
čením pôvodu vína,“ uviedla Jarmila
Pátková z vinárskeho zväzu.

P r a v d a    8. 12. 2008

Top fakulty sú v Bratislave
Bratislava – Poradie najlepších slo-
venských fakúlt sa nemení. Vyplýva
to z rebríčka kvality našich vysokých
škôl, ktorý včera zverejnila agentúra
ARRA. Najviac najúspešnejších fa-
kúlt patrí pod bratislavskú Univerzitu
Komenského. Jednou z nich je fakul-
ta matematiky a fyziky, ktorá dominu-
je medzi prírodovedeckými školami.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
5. 12. 2008
http://hn.hnonline.sk/2-31238980-
-k10000_detail-2c

Najlepšie fakulty konkurencia ne-
dobehla 
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y
5. 12. 2008)
http://hn.hnonline.sk/2-31239110-
-k10000_detail-24

Univerzity sú slabé, obstáli iba
chemici (S m e    5. 12. 2008)
http://www.sme.sk/c/4208947/univerzity-su-
-slabe-obstali-iba-chemici.html

Inovatívcom dali Oskarov
V kategórii Technologická inovácia
zvíťazila Prvá zváračská
Nitra – Výskumný ústav zváračský,
Prvá zváračská akciová spoločnosť 
a Ústav materiálov a mechaniky stro-

jov Slovenskej akadémie vied dostali
minulý týždeň cenu ministra hospo-
dárstva – Inovatívny čin roka 2007.
Ide o ocenenie, ktoré rezort hospo-
dárstva udelil v tomto roku vôbec po
prvýkrát.
Prvá zváračská akciová spoločnosť
získala priekopnícke prvenstvo v ka-
tegórii Technologická inovácia za
high-tech technológiu zvárania vý-
menníkov tepla elektrónovým lúčom.
V podskupine Inovácia služieb naj-
vyššie ocenili Výskumný ústav zvá-
račský za databázu Welder Passport
Manager, ktorá umožňuje prístup 
k certifikátom zváračov cez internet.
Ako výrobková inovácia bol vyzdvih-
nutý nárazník železničných vozňov 
z penového hliníka. Pod tento pro-
dukt sa podpísali tvorcovia z Ústavu
materiálov a mechaniky strojov SAV.
„Inovácie sa stali pilierom Európskej
únie a hospodárskeho rastu,“ konšta-
toval na akcii štátny tajomník minis-
terstva hospodárstva Ivan Rybárik.

Vláda schválila program Inovačná
politika na roky 2008 až 2010 ešte 
vo februári 2008. Inovácie v priemys-
le chce podporovať trinástimi priorit-
nými opatreniami, napríklad inovač-
nými stimulmi alebo tzv. vouchermi,
čiže „nepeňažnými šekmi“, o ktoré sa
budú uchádzať podnikatelia.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
1. 12. 2008
http://hn.hnonline.sk/2-31012160-
-k10000_detail-b8

http://hn.hnonline.sk/2-31238980-k10000_detail-2c
http://hn.hnonline.sk/2-31239110-k10000_detail-24
http://www.sme.sk/c/4208947/univerzity-su-slabe-obstali-iba-chemici.html
http://hn.hnonline.sk/2-31012160-k10000_detail-b8
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Prof. JUDr. Ján Švidroň, CSc.: 
Retrospektívne a perspektívne 
o právnej stimulácii technickej
tvorby na Slovensku – 2. časť
Právne aspekty technickej tvorby 
v politicko-ekonomických súvislos-
tiach s osobitným zameraním na
ochranu vynálezov a ich využívanie 
v hospodárskej praxi. Po novembri
1989 návrat k výlučnej forme ochra-
ny vynálezov patentom; vynálezy
dovtedy „chránené“ autorským osved-
čením súčasťou privatizácie národ-
ného majetku. Nepripravenosť väčši-
ny populácie na radikálny ekonomic-
ký a právny obrat v ústavnom i občian-
skoprávnom zakotvení a v chápaní

vlastníctva so všetkými sociálnymi
následkami. Postupná akceptácia du-
ševného vlastníctva, ako aj ďalších
súvisiacich práv a zosúladenie práv-
nych predpisov s medzinárodným
záväzkami Slovenskej republiky a s jej
členstvom v Európskej únii. Zo strany
slovenských tvorcov zatiaľ nevyužité
možnosti výraznejšie sa presadiť na
slovenskom a zahraničnom trhu.

JUDr. Ivan Humeník: „Ochrana“
medicínskeho postupu ako vý-
sledku výskumnej práce
Nové metódy v medicíne a ich práv-
ne konzekvencie. Analýza zrušenej

slovenskej a českej právnej úpravy
ochrany nových metód/postupov 
v medicíne. Vývoj slovenskej a čes-
kej právnej úpravy. Spoločné črty me-
dzi právami z nových medicínskych
metód a inými právami priemyselné-
ho vlastníctva. Dôvody potreby sta-
novenia ochrany výsledkov výskum-
nej činnosti v medicíne. Úvaha de
lege ferenda o obsahu novej právnej
úpravy.

Z galérie tvorcov
Prof. Ing. Anton Raško, CSc. „Každý
by mal po sebe zanechať niečo uži-
točné…“

Výber z obsahu štvrtého minuloročného
čísla časopisu Duševné vlastníctvo, 

ktoré je už v distribúcii

Aký názov má príbor (vyrába sa už 50 rokov), ktorý navrhol dizajnér Ján Čalovka? – pýtali sme sa vás v poslednom minu-
loročnom čísle e-mailového časopisu E-zine ÚPV SR. Správna odpoveď je Brusel alebo „päťdesiatosmička“. Takto ako prvá
odpovedala Anna Donovalová zo Skalice.

Súťažná otázka č. 1

– Mysleli sme si, že keď sa to dostane do sveta, dostane to aj dôstojnejšie meno. Nedostalo. – Spomína pre britské noviny
The Guardian dnes už 83-ročný Američan Douglas Engelbart, ktorý 9. decembra 1968 predstavil v San Franciscu výsledok
niekoľkoročnej práce svojho tímu – počítačovú myš. – Takúto prezývku vymyslel jeden z kolegov zo Standford Research
Institute v Kalifornii a ujala sa.

Z akého materiálu bola vyrobená nosná časť prvej počítačovej myši?

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

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