
Najviac prihlášok sa očakáva 
od univerzít

Keďže ÚPV SR zaznamenal v ostat-
nom čase zvýšený dopyt po informá-
ciách súvisiacich s problematikou
ochrany predmetov priemyselných
práv, aj vzhľadom na výzvy Operač-
ného programu Výskum a vývoj, oso-
bitne projektov zameraných na pod-
poru aplikovaného výskumu, vývoja
a transferu technológií, zorganizoval

19. februára 2009 pracovné stret-
nutie so zástupcami akademickej
obce i Ministerstva školstva SR.
Cieľom stretnutia bolo hľadať správ-
nu stratégiu a taktiku využívania jed-
notlivých foriem priemyselnoprávnej
ochrany najmä na univerzitách tech-
nického zamerania. 

Obe strany zdôraznili potrebu
užšej spolupráce v tejto oblasti, pri-
čom do popredia vystupuje najmä
otázka financovania priemyselno-

právnej ochrany i možností „skĺbe-
nia“ publikačnej činnosti a výstupov
vedeckej, výskumnej a vývojovej čin-
nosti na univerzitách. 

Teraz ide o to, aby finančné nástro-
je štátu pomohli naštartovať podáva-
nie prihlášok predmetov priemysel-
ných práv a následne sa najmä chrá-
nené vynálezy i nové technické rie-
šenia uplatnili v hospodárstve.
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Vzťahy, či už s kolegami, alebo nadriadenými, sú veľmi dôležité. Utvárajú sa podľa toho, na akej úrovni zvládneme svoje
pracovné úlohy, ale aj na základe našej schopnosti komunikovať s okolím. A komunikácia, to nie sú predovšetkým slová.
Podľa pozorovaní vedcov samotné hovorené slovo pri-
spieva k dôveryhodnosti len 7 percentami, 38 percent
informácií dávame svojmu okoliu tónom hlasu a až 55
percent rečou tela, čiže mimikou tváre, gestami, správ-
nym držaním tela, očným kontaktom a podobne.

Rečou tela podčiarkujeme svoj verbálny prejav 
a vytvárame podstatnú časť vonkajšieho obrazu našej
osobnosti a dojmu, ktorý na druhých zanechávame.

E-mailový časopis E-zine ÚPV SR je tiež istým dru-
hom komunikácie, no v tomto prípade tón hlasu a reč tela
neprichádzajú do úvahy. Najdôležitejšie sú informácie, 
s ktorými k vám prichádzame.
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Výstava logotypov

ÚPV SR vo svojich reprezentač-
ných vstupných priestoroch vystavu-
je od 2. februára 2009 výber logoty-
pov z 1. medzinárodného súťažného
bienále LOGO 2008, ktoré jeho orga-
nizátori, Stredoslovenská galéria 
v Banskej Bystrici a reklamná agen-
túra ENTERPRISE, prezentovali 
v celej šírke koncom minulého roka.

Logotyp ako základný prvok
vizuálnej komunikácie je jedným 
z najpoužívanejších grafických
prvkov. Význam a úloha tohto jedi-
nečného identifikačného artefaktu
rastie priamoúmerne s enormne pri-
búdajúcim množstvom textových 
a grafických informácií v našom
okolí, spoločnostiam a firmám pomá-
ha pri prezentácii a zviditeľňovaní sa.

Logo je osobitným predmetom prie-
myselného vlastníctva, súvisí aj 
s autorskoprávnou ochranou a viaže
sa i k občianskoprávnym vzťahom
upraveným v Občianskom zákonní-
ku.

Aj ambíciou výstavy v ÚPV SR,
ktorá prezentuje logotypy profesioná-
lov a študentov zo Slovenska i zo
zahraničia a potrvá do konca sep-
tembra 2009, je prispieť ku kontinuál-
nemu mapovaniu, výskumu a kritic-
kej reflexii domácej tvorby grafického
dizajnu v konfrontácii so zahraničím. 

Predpokladá sa, že o výstavu budú
mať záujem najmä profesionálni gra-
fici, dizajnéri, grafické štúdiá a rek-
lamné agentúry, ale takisto študenti
vysokých škôl so zameraním na
výtvarné umenie, grafiku a dizajn.

Ďalšie kroky k vytvoreniu 
patentu spoločenstva

Dňa 17. februára 2009 sa Bruseli
konalo druhé z ôsmich v prvom pol-
roku 2009 naplánovaných stretnutí
pracovnej skupiny Rady EÚ pre
duševné vlastníctvo (patenty) a ve-
nované bolo problematike patentu
spoločenstva. 

Diskutovalo sa najmä o možnos-
tiach spolupráce Európskeho
patentového úradu s národnými
patentovými úradmi členských štá-
tov pri vykonávaní činností predchá-
dzajúcich a súvisiacich s udeľovaním
patentov spoločenstva. Spoluprácou
patentových úradov by sa malo
dosiahnuť to, že v rámci komunitár-
neho patentového systému budú
optimálne využité všetky dostupné

ľudské a technické zdroje a nebude
dochádzať k žiadnej nežiaducej
duplicite práce, čo by nemalou mie-
rou prispelo k efektívnemu fungova-
niu celého systému.

Podľa návrhu českého predsed-
níctva by spolupráca patentových
úradov realizovaná v rámci činností
súvisiacich s udeľovaním európ-
skych patentov mala byť zefektívne-
ná a rozšírená aj na činnosti súvisia-
ce s udeľovaním patentov spoločen-
stva. Návrh českého predsedníctva
podporila väčšina členských štátov. 

INTA tlačí na Obamu 
kvôli ochranným známkam

Medzinárodná asociácia pre
ochranné známky INTA požiadala
amerického prezidenta Obamu, aby
„zatlačil“ na legislatívu USA v súvi-
slosti s posilňovaním ochrany práv
duševného vlastníctva. V liste sa
konštatuje, že v centre záujmu by
mal byť boj proti pirátstvu, ktoré ohro-
zuje zdravie a bezpečnosť zákazní-
kov i zabezpečenie finančnej stability
spoločností, ktorých tovary sú falšo-
vané. 

Zároveň INTA žiada účinnejšie pro-
striedky na vymáhanie práv dušev-
ného vlastníctva a chce zákony,
ktoré by zjednodušili zadržiavanie
falšovaných tovarov v prístavoch pri
vstupe do USA.
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Podozrenie z opisovania pripravilo
dekana o stoličku
Bratislava – Počítačovým progra-
mom budú vysoké školy od septemb-
ra chytať študentov, ktorí opisujú.
Učiteľov nový softvér preverovať
nebude, hoci podozrení z plagiátor-
stva pribúda aj medzi nimi.
Pre krádež myšlienok odvolali kon-
com januára dekana Trenčianskej
univerzity Dušana Barana. Ten tvrdí,
že len doplatil na spoluautora svojej
knihy Pavla Olejníka, tiež vysoko-
školského pedagóga na Slovenskej
technickej univerzite v Bratislave.

P r a v d a    25. 2. 2009
http://spravy.pravda.sk/podozrenie-z-opiso-
vania-pripravilo-dekana-o-stolicku-pfk-
-/sk_domace.asp?c=A090225_075729_sk_-
domace_p29

Piráti, na ktorých zákon nemá
Technológia na ilegálne sťahovanie
filmov odoláva aj tvrdým zákonom
Vo Švédsku sa začal súdny spor 
s jedným z najväčších serverov slú-
žiacich na ilegálne sťahovanie hudby
a filmov z webu.
Filmové a hudobné spoločnosti skú-
šajú servery distribuujúce ilegálne
nahrávky odstaviť už odnepamäti.
Súdnymi procesmi, hackerskými
útokmi alebo cestou legislatívy, ktorá
má zakázať slobodný prístup k niek-
torým webovým stránkam.
Na žiadny zo serverov to neskúšali
toľkými spôsobmi ako na ThePirate-
Bay.com – najväčšiu baštu ilegálne-
ho obsahu, cez ktorú sa ku chráne-
ným multimédiám mesačne dostane
desiatka miliónov používateľov. 
V roku 2006 ju skúsili odstaviť súd-
nou cestou, už o niekoľko hodín sa

však služba opäť objavila na interne-
te a vďaka publicite si zdvojnásobila
návštevnosť.

S m e    25. 2. 2009
http://pocitace.sme.sk/c/4323783/pirati-na-
-ktorych-zakon-nema.html

Slovensku ušiel vlak pre nezmy-
selné zákazy
Bratislava, San Diego – Americký
Úrad pre dohľad nad potravinami 
a liečivami povolil tri dni po inaugurá-
cii prezidenta Baracka Obamu
výskum liečby zárodočnými kmeňo-
vými bunkami. Predošlý prezident
George Bush mal k týmto experimen-
tom vážne etické výhrady. „Zmena
štátnej politiky v takej dôležitej oblas-
ti lekárskeho výskumu dáva vedcom
krídla,“ tvrdí špičkový neurovedec
Martin Maršala. Košický rodák pôso-
bí na Kalifornskej univerzite v San
Diegu.
Na Slovensku je výskum zárodoč-
ných kmeňových buniek zakázaný
pod hrozbou trestu. Nie je to čud-
né?
Z pohľadu vedca, ktorý má možnosť
pôsobiť v centre celosvetového vý-
skumu kmeňových buniek, sa to dá
len ťažko pochopiť. Nedávno som sa
zúčastnil na seminári o výsledkoch
výskumu kmeňových buniek v jedno-
tlivých štátoch sveta. Slovensko sa
spomenulo len v súvislosti s krajina-
mi, kde štát takýto výskum nedovoľu-
je. Cítil som sa dosť trápne. A záro-
veň som pocítil zúfalstvo z bezmoc-
nosti. Veď situácia sa zatiaľ nemení 
a je podstatne horšia, ako bola 
v Spojených štátoch za vlády prezi-
denta Georgea Busha.

V čom?
Kým v Spojených štátoch prebiehal
kontrolovaný výskum kmeňových
buniek aj vtedy – a teraz padajú všet-
ky obmedzenia, na Slovensku je
zmena k lepšiemu v nedohľadne.

P r a v d a    21. 2. 2009
http://spravy.pravda.sk/slovensko-prislo-o-
-moznosti-pre-nezmyselne-zakazy-fh0-/-
sk_domace.asp?c=A090221_114701_sk_do-
mace_p23

Usvedčení. Vďaka technológiám
Technológie obnažujú naše chyby.
Ak to s nimi neviete, pred svetom nič
neutajíte
Bratislava – Marka Zuckerberga,
zakladateľa sociálnej siete Face-
book, v roku 2004 zažalovali jeho
bývalí spolužiaci z Harvardu. Tvrdili,
že im ukradol nápad na vytvorenie
sociálnej siete, ako aj časť zdrojo-
vých kódov. Niekoľko rokov trvajúci
súdny spor sa minulý týždeň skončil
mimosúdnym vyrovnaním. Aj keď
chceli obe strany utajiť, čo bolo jeho
obsahom, nakoniec sa to svet dozve-
del.

S m e    18. 2. 2009
http://pocitace.sme.sk/c/4310545/usvedceni-
-vdaka-technologiam.html

Slovák, ktorý pátra po superpočí-
tači
Náš fyzik Miroslav Grajcar sa podie-
ľa na výskumoch kvantového počíta-
ča za desiatky miliónov dolárov
Jena, Bratislava – Dokonalý počítač,
ktorý by hravo zvládol akýkoľvek pro-
blém, je snom každého technicky čo

MONITORING
Prehľad článkov týkajúcich sa duševného vlastníctva a ÚPV SR uverejnených
v slovenskej tlači vo februári 2009
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len trochu zdatného človeka. Väčši-
na bežných ľudí si úplne vystačí so
strojmi, ktoré dostať v obchode už za
pár stoviek, maximálne tisícok eur.
Výskum v špičkových laboratóriách
si však vyžaduje počítače, o ktorých
sa radovému používateľovi ani
nesníva. „Celé moje pátranie po
dokonalom superpočítači sa začalo 
v nemeckej Jene. Odštartovala ho
však istá popredná farmaceutická
firma, ktorá sa sťažovala, že jej počí-
tače sú pomalé a nestíhajú. Manažér
sa teda logicky opýtal, prečo nekupu-
jú rýchlejšie stroje. Odpoveď bola
jednoduchá – tieto nároky by zvládol
jedine kvantový počítač a ten zatiaľ
jednoducho neexistuje,“ spomína
slovenský fyzik Miroslav Grajcar.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
17. 2. 2009
http://hn.hnonline.sk/2-34454470-
-k10000_detail-34

Rozdelia Tokaj na Tokaji borvidék
a Tokajskú oblasť?
Bratislava – Súperenie o určenie veľ-
kosti plôch Tokaja v slovenskej časti
vinohradníckeho územia sa možno
skončí vyhlásením dvoch vinohrad-
níckych oblastí – jednej na Sloven-
sku a druhej v Maďarsku. Po návšte-
ve predstaviteľa Európskej komisie
Lucka Berlottiera v slovenských
tokajských obciach to nevylúčila
Marieta Okenková, vedúca sloven-
skej komisie pre Tokajskú oblasť.
Vlani v apríli Európska únia rozhodla,
že slovenskí vinohradníci a vinári
môžu používať prívlastky tokajský,
tokajská, tokajské vo vzťahu k oblas-
ti aj k vínu. V praxi to znamená, že
Maďarsko nemôže odňať právo
označovať vína vyrobené v sloven-
skej Tokajskej oblasti prívlastkom
tokajské. Po tomto verdikte však
stále zostáva otvorená otázka plochy
tokajských viníc na Slovensku.

P r a v d a    13. 2. 2009

Veda dostane viac peňazí
Bez väčšej podpory výskumu a vývo-
ja nebudeme držať krok so svetom
Bratislava – Problémom slovenskej
vedy už nebude nedostatok peňazí,
ale ich kvalitné rozdelenie. Tvrdí to
podpredseda vlády a minister škol-
stva Ján Mikolaj. Štát totiž plánuje
zvýšenie podpory pre túto oblasť až
o 300 percent. Tieto peniaze by mali
pochádzať nie len zo štátnej kasy,
ale aj z eurofondov a výraznejšie sa
má zapojiť aj súkromný sektor.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
11. 2. 2009
http://hn.hnonline.sk/2-34182020-
-k10000_detail-e6

Vláda sľubuje investorom lepšie
stimuly
Bratislava – Kabinet Roberta Fica sa
snaží prilákať na Slovensko nových
investorov a podporiť aj projekty
domácich podnikateľov. Preto im 
v boji proti hospodárskej kríze sľubu-
je výhodnejšie investičné stimuly.
Nárok na finančnú pomoc od štátu
vznikne už pri investícii, ktorá bude 
o polovicu menšia, ako to bolo dote-
raz. Využiť ju môžu podnikatelia 
v priemysle, ale napríklad aj v ces-
tovnom ruchu.
S touto zmenou počíta návrh novely
zákona o investičnej pomoci, ktorú
včera schválila vláda. Platiť má od
prvého marca.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
10. 2. 2009
http://hn.hnonline.sk/2-34106910-
-k10000_detail-46

Vysoké školy sa vrhnú na biznis
Vstupovanie vysokých škôl s majet-
kom do podnikateľských subjektov
rozdelilo univerzity na dva tábory.
Časť škôl sa do podnikania hrnie, iné
nemajú kapitál a podnikať sa boja.

S m e    7. 2. 2009
http://www.sme.sk/c/4297793/vysoke-skoly-
-sa-vrhnu-na-biznis.html

Ťah na podnikové inovácie
Kľúčové slová – inovácie, veda a vý-
skum, technický rozvoj, technologic-
ký transfer – sa stali hlavným nástro-
jom realizácie politiky zvyšovania
konkurenčnej schopnosti krajín EÚ.
Rastúci dôraz sa kladie na podnikové
inovácie, čo výrazne posúva význam
priemyselného výskumu na popred-
né miesto.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
5. 2. 2009

Tvorcov Benjamina Buttona obvi-
ňujú z plagiátorstva
Bratislava – Americkým filmom
Podivuhodný prípad Benjamina
Buttona sa bude zaoberať súd. Jeho
tvorcov žaluje talianska úradníčka
Adriana Pichiniová. Tvrdí, že film 
o mužovi, ktorý namiesto starnutia
mladne, nakrútili filmári podľa jej pät-
násť rokov starého príbehu Arturov
návrat k nevinnosti. Informoval o tom
magazín Hollywood Reporter.

P r a v d a    3. 2. 2009
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Ing. Darina Kyliánová: Čas na
zásadnejšiu zmenu

Ing. Darina Kyliánová: „Náš úrad je
iný, je špecifický a jedinečný“
Bilancia činnosti Úradu priemyselné-
ho vlastníctva SR za rok 2008 – od-
búranie mýtov o úradníkoch. Uzna-
nia kolektívu pracovníkov úradu –
Cena predsedu Banskobystrického
samosprávneho kraja za významný
prínos v oblasti ochrany priemysel-
ného vlastníctva, podpory rozvoja
technickej tvorivosti, vzdelávania 
a popularizácie v oblasti duševného
vlastníctva a Cena primátora mesta
Banská Bystrica pri príležitosti 

15. výročia vzniku za prínos v oblasti
vedy a výskumu. Certifikát systému
manažérstva kvality podľa medziná-
rodne uznávanej normy STN EN ISO
9001:2000. Úlohy úradu v roku 2009.

Dr. Mihály Fiscor: Výzvy Lisabon-
ského systému – 1. časť
Lisabonský systém v kontexte
medzinárodného a komunitárneho
práva. Nejednotná nomenklatúra
označení zemepisného pôvodu ako
osobitný problém. Riešenie sporov
podľa Lisabonskej dohody. Nedosta-
točná medzinárodná harmonizácia
právnych predpisov týkajúcich sa
ochrany označení zemepisného
pôvodu.

Ing. Milan Pančík: Vybrané rozhod-
nutia Súdneho dvora ES týkajúce
sa dodatkových ochranných osved-
čení – 1. časť
Rozhodnutia poskytujúce výklad
ustanovení nariadenia Rady (EHS) 
č. 1768/92 z 18. júna 1992 o vytvore-
ní dodatkového ochranného osved-
čenia na liečivá v platnom znení 
a nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady č. 1610/96 z 23. júla 1996 
o vytvorení dodatkového ochranného
osvedčenia na výrobky na ochranu
rastlín v platnom znení. 

Výber z obsahu prvého tohtoročného čísla časopisu
Duševné vlastníctvo

Spartak – to je správna odpoveď na súťažnú otázku uverejnenú v minulom čísle e-mailového časopisu E-zine ÚPV SR – Pod akým
menom bola známa Škoda 440? Prvý správne odpovedal Ing. Peter Mišovic z Košíc. 

Súťažná otázka č. 3

Dňa 12. februára 1809 (pred 200 rokmi) sa narodil britský prírodovedec Charles Robert Darwin. Je autorom evolučnej teórie,
ktorá je považovaná za jeden z najväčších vedeckých počinov v histórii, hoci ešte aj dnes vzbudzuje nekonečnú polemiku 
a otvára priestor tak pre náboženské, ako aj iné vedecké teórie.

Aký názov má kniha, v ktorej Darwin uverejnil svoje prelomové poznatky o evolúcii?

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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