
Technická spolupráca 
s OHIM-om

Slovensko bolo prvé z troch štátov
(Česko, Slovinsko), ktoré minulý
mesiac navštívili Andrea Di Carlo 
a José Izquierda, zástupcovia Úradu
pre harmonizáciu vnútorného trhu
(ochranné známky a dizajny) (OHIM)
v španielskom Alicante. 

Patentové úrady spomínaných štá-
tov patria v strednej Európe medzi
najaktívnejšie v spoločných projektoch
s OHIM-om, najmä v oblasti technickej
spolupráce. 

V rokoch 2009 – 2011 spolupráca
spočívajúca v harmonizácii praktík
súvisiacich s ochrannými známkami
a zapísanými dizajnmi spoločenstva
(CTM a RCD) má byť orientovaná do
šiestich oblastí:
• triedenie ochranných známok

založené na existujúcom projekte
Euroclass a vznik spoločnej data-
bázy s triedením tovarov a služieb
použiteľnej v každom národnom
úrade i pre verejnosť;

• informácie o ochranných znám-
kach založené na existujúcom pro-
jekte TMView; sprístupnenie úda-
jov z registrov ochranných známok
na úrovni EÚ, prípadne v globál-
nejšom prostredí pre verejnosť;

• zameniteľnosť, resp. podobnosť
tovarov a služieb; rozšírenie
databázy OHIM-u o rozhodnutia 
o zameniteľnosti, resp. podobnosti
tovarov a služieb o údaje z iných
úradov s cieľom harmonizovať roz-
hodovaciu prax v Európe;

• efektívnejšie uplatňovanie práv
vyplývajúcich zo seniority; zjed-
nodušenie preukazovania práv aj
po uplynutí platnosti starších
ochranných známok;

• štandardy IT; konsolidácia dote-
rajších výsledkov harmonizácie
XML štandardov pre známky 
a dizajny s využitím informačných
systémov;

• dizajny; šírenie informácií o prá-
vach týkajúcich sa dizajnov na rôz-
nych úrovniach v rámci EÚ.

Predstavitelia ÚPV SR na stretnutí so
zástupcami OHIM-u 11. marca 2009
opakovane zdôraznili potrebu zohľad-
nenia finančného nastavenia tých
národných úradov členských štátov
EÚ, ktoré sú napojené na štátne roz-
počty svojich krajín a ich rozpočtové
pravidlá im neumožňujú v plnej miere
využiť prostriedky prichádzajúce 
v rámci technickej spolupráce. 

Uvedená požiadavka je dôležitá
najmä v súvislosti s opatrením od
roku 2010 prideľovať, resp. preroz-
deľovať 50 % obnovovacích poplat-
kov za CTM národným úradom. 
V OHIM-e sú toho názoru, že tento
problém by mala riešiť legislatíva EÚ
tak, že finančné prostriedky by boli
účelovo viazané na aktivity súvisiace
s CTM a RCD vrátane aktivít týkajú-
cich sa zlepšenia účinnosti vymoži-
teľnosti práv, ďalej vzdelávania, šíre-
nia informácií, budovania jednotnej
infraštruktúry IT a pod.
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Aby sa človek v zdraví dožil vysokého veku, nestačí podľa odborníkov len zdravá strava
a dostatok pohybu, ale cvičiť treba aj sivé mozgové bunky. Vraj, kto viac premýšľa, dlhšie
žije.

Aj v najnovšom vydaní e-mailového časopisu E-zine ÚPV SR vám ponúkame informácie,
ktoré vás možno tiež trošku prinútia k uvažovaniu.
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26. apríl – Svetový deň 
duševného vlastníctva
Podporme zelené inovácie

Ústrednou myšlienkou tohtoročné-
ho Svetového dňa duševného vlas-
tníctva (SDDV) bude Podporme
zelené inovácie. 

Inovácie zamerané na zlepšenie
životného prostredia a na znižovanie
nákladov tým, že racionalizujú použi-
tie zdrojov a energie novými nekon-
venčnými riešeniami, sú kľúčom 
k zabezpečeniu budúcnosti na
našej planéte a mimoriadny význam
majú aj v čase globálnej finančnej 

a hospodárskej krízy, keď
niektorí politici odsúvajú „ze-
lenú“ agendu do ústrania.
Zodpovednosť za osud našej
planéty je trvale aktuálna. 

Svetová organizácia dušev-
ného vlastníctva si motto toh-
toročného SDDV Podporme
zelené inovácie nevybrala ná-
hodne. V súčasnosti organi-
zácia prijíma opatrenia na
získanie štatútu inštitúcie 
s nulovou bilanciou uhlíka
(carbon-neutral). 

Ženevské stretnutia 
týkajúce sa patentov

V dňoch 23. – 27. marca 2009 sa 
v Ženeve konalo 13. zasadnutie
Stáleho výboru Svetovej organizá-
cie duševného vlastníctva (WIPO)
pre patentové právo. Na rokovaní
sa zúčastnili zástupcovia členských
štátov WIPO, zástupcovia WIPO vrá-

tane generálneho riaditeľa Francisa
Gurryho a ako pozorovatelia zástup-
covia viacerých medzinárodných 
a mimovládnych organizácií. Zasad-
nutiu predsedal Maximiliano Santa
Cruz z Čile. 

Diskusia bola venovaná najmä
nasledovným témam: privilégiá vzťa-
hu klient – patentový zástupca, výlu-
ky z patentovateľnosti a obmedzenia
práv vyplývajúcich z patentu, šírenie
patentových informácií a vzťah
patentov k rôznym druhom noriem 
a štandardov. Diskusia k prvým trom
uvedeným témam bude pokračovať
aj na nasledujúcom, v poradí 14. za-
sadnutí výboru, ktorého termín bol
predbežne stanovený na 9. – 13. no-
vember 2009. 

Deň pred začiatkom zasadnutia
Stáleho výboru WIPO pre patentové
právo, t. j. 22. marca 2009, sa v Že-
neve uskutočnilo aj stretnutie tzv.
skupiny B+, t. j. zástupcov priemy-

selne vyspelých štátov, Európskeho
patentového úradu (EPÚ) a Európ-
skej komisie, na ktorom boli pre-
diskutované možnosti vzájomnej
spolupráce zameranej na skráte-
nie a skvalitnenie prieskumu pa-
tentových prihlášok. 

Zástupcovia Japonského patento-
vého úradu, Patentového a známko-
vého úradu Spojených štátov americ-
kých a EPÚ stručne predstavili pro-
jekty spolupráce zamerané na do-
siahnutie uvedených cieľov známe
pod názvami Patent Prosecution
Highway, Share a Utilisation Pilot
Project. Projekty sú v štádiu realizá-
cie, resp. testovania. Na základe pre-
zentovaných informácií sa dá usu-
dzovať, že pre prihlasovateľov je
najatraktívnejším projekt Patent
Prosecution Highway, vďaka ktorému
sa doba od podania prihlášky po
udelenie patentu skracuje údajne 
o viac ako 25 mesiacov.

SPRÁVY ZO SVETA
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117. zasadanie

V Mníchove sa 24. – 26. marca
2009 konalo v poradí 117. zasadanie
Správnej rady Európskej patentovej
organizácie (SR EPO). 

Na zasadaní boli schválené zmeny
vo Vykonávacom predpise k Európ-
skemu patentovému dohovoru (EPD),
ktoré sa týkajú:

• konania o prihláškach s veľkým
počtom nezávislých patentových
nárokov, kde prihlasovateľ bude
vyzvaný, aby v lehote 2 mesiacov
označil nároky, na ktoré má byť
vykonaná rešerš,

• prihlášky, ktorá je nejasná alebo
veľmi stručná a nie je možné vyko-
nať zmysluplnú rešerš na stav
techniky; v takomto prípade EPÚ
vyzve prihlasovateľa, aby v lehote
2 mesiacov objasnil predmet, na
ktorý má byť vykonaná rešerš,

• lehoty na vyjadrenie sa k písomné-
mu stanovisku k európskej paten-
tovej rešerši, pričom lehota je sta-
novená na 2 mesiace,

• konania o Euro-PCT prihláškach,
kde prihlasovateľ bude v prípade
potreby vyzvaný, aby v lehote 
1 mesiaca odstránil nedostatky, na
ktoré je poukázané v písomnom
posudku alebo v správe o medzi-
národnom predbežnom prieskume, 

• lehoty na zaslanie oznámenia 
o zverejnení európskej rešeršnej
správy v Európskom patentovom
vestníku,

• zmien v európskej patentovej pri-
hláške a zavede-
nie povinnosti pri-
hlasovateľa určiť,
na základe ktorej
časti prihlášky bo-
li zmeny vykona-
né,

• opatrení, ktorých
aplikáciou sa zní-
ži možnosť zne-
užívania vylúče-
ných prihlášok na
blokovanie kon-
kurencie opako-
vaným podáva-
ním prihlášok so
zhodným obsa-
hom.

Zmeny vo Vykonávacom predpise
k EPD nadobudnú účinnosť 1. apríla
2010.

SR EPO ďalej schválila politiku
poskytovania a financovania školení
pre zamestnancov národných paten-
tových úradov v oblasti vykonávania
rešerší v databáze EPOQUE. 

Prvé stretnutie 
členov novovytvorenej 
pracovnej skupiny

V nadväznosti na minuloročné
septembrové zasadanie Zhromažde-
nia Lisabonskej únie, ktoré rozhodlo
o vytvorení pracovnej skupiny zame-
ranej na zlepšenie procesov konania
podľa Lisabonskej dohody o ochrane
označení pôvodu a ich medzinárod-
nom zápise, prvé stretnutie čle-
nov pracovnej skupiny sa konalo 
17. – 20. marca 2009 v Ženeve, 
v sídle WIPO.

Hlavnými bodmi zasadania boli: 
- špecifické spôsoby oznamovania

notifikácií o zápise označenia
pôvodu, vyhlásení o odmietnutí
ochrany, vzatí späť vyhlásenia 
o odmietnutí ochrany príslušným
orgánom zmluvných krajín, 

- špecifické spôsoby zasielania
oznamov (notifikácií) elektronicky.

Medzinárodný úrad WIPO (ďalej
medzinárodný úrad) navrhol rozšíriť
kapitolu 4 a kapitolu 6 Vykonávacie-
ho predpisu k Lisabonskej dohode.

Kapitola 4 upravuje postupy konania
príslušného orgánu zmluvnej krajiny
vo veci vyhlásenia o odmietnutí
ochrany (pravidlo 9 a 10) úplne alebo
čiastočne a vzatie späť vyhlásenia 
o odmietnutí (pravidlo 11). 

Medzinárodný úrad navrhol doplniť
kapitolu o možnosť príslušného orgá-
nu zmluvnej krajiny oznamovať
medzinárodnému úradu úplné alebo
čiastočné priznanie ochrany pred
uplynutím jednoročnej lehoty stanove-
nej na odmietnutie ochrany označenia
pôvodu podľa Lisabonskej dohody a jej
vykonávacieho predpisu.

Kapitola 6 pravidlo 22 vykonáva-
cieho predpisu upravuje spôsoby
oznamovania o medzinárodnom zápise
alebo akýchkoľvek iných oznámení
medzinárodného úradu príslušným
orgánom zmluvných krajín.

Uvedené pravidlo stanovuje povin-
nosť medzinárodnému úradu doručiť
zásielku takým spôsobom, ktorý mu
umožňuje určiť dátum prijatia ozná-
menia o medzinárodnom zápise 
a v ostatných prípadoch zistiť, že
oznámenie bolo prijaté.

Medzinárodný úrad navrhol doplniť
znenie pravidla 22 ods. 1 o odkaz na
administratívne pokyny a tie budú
obsahom pravidla 23bis.

Elektronická forma je jednou z naj-
účinnejších a najistejších spôsobov
doručovania oznamov.

Obidva návrhy boli pracovnou sku-
pinou prijaté a budú predložené
Zhromaždeniu Lisabonskej únie.



V duchu nadštandardných 
vzťahov

Predsedovia Úradov priemyselné-
ho vlastníctva Slovenskej republiky 
a Českej republiky Darina Kyliánová
a Karel Čada sa v rámci pravidelných
bilaterálnych rokovaní tentoraz stretli 
6. – 7. marca v Prahe. 

Vymenili si názory a skúsenosti tý-
kajúce sa napríklad aj odlišností 
v sporových konaniach vo veci
ochranných známok dané rozdielmi 
v hmotnoprávnych ustanoveniach
súčasného slovenského a českého
zákona o ochranných známkach.

Slovenská strana informovala o no-
vom informačnom portáli Minister-
stva kultúry SR www.dusevnevlas-
tnictvo.gov.sk, ktorý bol vytvorený 
v septembri minulého roka aj v spolu-
práci s ÚPV SR a na ktorom je sprí-

stupnená databáza rozhodnutí, legis-
latíva i literatúra z oblasti duševného
vlastníctva. 

ÚPV ČR má sprístupnenú databá-
zu druhostupňových rozhodnutí na
domovskej webovej stránke úradu
(h t tp : / /www.upv.cz /cs /s luzby -
uradu/databaze-on-line/databaze-
spravnich-a-soudnich-rozhodnu-
ti.html) a prvostupňové rozhodnutia
sa pripravujú na zverejnenie.

Obe strany pozitívne hodnotili vzá-
jomné stretnutia pracovníkov prvej 
a druhej inštancie oboch úradov, pri-
čom nasledujúce stretnutie by sa

malo uskutočniť v Banskej Bystrici 
v prvej polovici júna tohto roka. 

Na stretnutí v Prahe sa viedli rozho-
vory i na tému spoločného projektu
deviatich krajín strednej a východnej
Európy CETMOS, ktorý je zameraný
na vykonávanie rešerší v databázach
národných ochranných známok a ich
prihlášok v príslušných krajinách, 
v databáze ochranných známok spolo-
čenstva a medzinárodných ochranných
známok s určením pre príslušné krajiny
a Európske spoločenstvo. 

Súčasťou projektu je marketingová
akcia, ktorej cieľom je získať spätnú
väzbu od klientov formou ich odpove-
dí v rámci dotazníka zameraného na
spokojnosť so službou a tipmi na jej
skvalitnenie. 

SPRÁVY ZO SVETA / MONITORING

Veda je drina, treba to ukázať
Slovenská akadémia vied bude mať
nového predsedu, fyzika nahradí bio-
chemik
SAV musí robiť špičkovú vedu, rozší-
riť naše poznanie a vytvárať intelek-
tuálne bohatstvo, hovorí biochemik
Jaromír Pastorek, riaditeľ Virologic-
kého ústavu SAV a novozvolený
predseda Slovenskej akadémie vied.
Funkcie sa ujme v júni a nahradí fyzi-
ka Štefana Lubyho, dlhoročného
predsedu inštitúcie.

S m e    26. 3. 2008
http://veda.sme.sk/c/4365307/jaromir-pasto-
rek-veda-je-drina-treba-to-ukazat.html

Kradnutému Windowsu sa začier-
ni plocha
Microsoft stále hľadá spôsoby ako
presvedčiť používateľov, aby operač-
ný systém nepoužívali ilegálne.
Najnovšie prefarbí plochu kradnutých
systémov Windows XP načierno.

S m e    25. 3. 2009
http://pocitace.sme.sk/c/4362862/kradnuty-
-windows-microsoft-vas-opat-bude-tres-
tat.html

Slováci a veda? České univerzity
nám ušli
Naše vysoké školy zaostávajú za
susedmi vo vede a výskume, ale aj
pri doktorandskom štúdiu
Bratislava – Slovenské vysoké školy
naďalej zaostávajú vo vede a výsku-
me v porovnaní s českými univerzita-
mi. Vyplýva to zo štúdie, ktorú vypra-
covala Akademická rankingová a ra-
tingová agentúra. Prihliadala na 
publikačnú činnosť fakúlt, financo-
vanie vedeckovýskumnej činnosti 
a doktorandské štúdium.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
20. 3. 2009
http://hn.hnonline.sk/2-35901310-
-k10000_detail-d5

MONITORING
Prehľad článkov týkajúcich sa duševného vlastníctva a ÚPV SR uverejnených
v slovenskej tlači v marci 2009

http://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk
http://www.upv.cz/cs/sluzby-uradu/databaze-on-line/databaze-spravnich-a-soudnich-rozhodnuti.html
http://veda.sme.sk/c/4365307/jaromir-pastorek-veda-je-drina-treba-to-ukazat.html
http://pocitace.sme.sk/c/4362862/kradnuty-windows-microsoft-vas-opat-bude-trestat.html
http://hn.hnonline.sk/2-35901310-k10000_detail-d5


České univerzity nás valcujú 
(S m e   20. 3. 2009)
http://www.sme.sk/c/4357093/ceske-univerzi-
ty-nas-valcuju.html

Nápady, ktoré postavili firmy na
nohy
Bratislava – Na prvý pohľad nie sú
firmy Coca-Cola, IKEA, Apple,
Ryanair či Lego ničím podobné.
Každá má iné produktové portfólio,
inú stratégiu predaja, nielen pokiaľ
ide o kupujúceho či spotrebiteľa, ale
aj predajný kanál. A už vôbec sa
nedá hovoriť o ich podobnej cenovej
politike. Napriek tomu ich spája to, že
sú úspešné. Na ich počiatku bol
nápad, ktorý ich biznis postavil na
nohy.
„Jednou z charakteristických čŕt
‚vplyvných firiem‘ je to, že hoci ich
trhový podiel nemusí byť nevyhnutne
dominantný, vplyv si získavajú vďaka
schopnosti prinášať inovácie, ktoré
konkurencia nasleduje, respektíve
vďaka vybudovanému imidžu kvality
a spoľahlivosti,“ pripomenul pre HN
hlavný analytik Volksbank Vladimír
Vaňo.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
20. 3. 2009
http://hn.hnonline.sk/2-35900990-
-k10000_detail-6b

Keď bodujú „zlepšováky“
Bratislava – „Buďte v pravom čase
na pravom mieste. Vybudujte spoloč-
nosť ‚bajtovej‘ veľkosti. Staňte sa
vizionárom,“ tvrdí v knihe The Road
Ahead Bill Gates. S jeho menom bola
vždy spájaná svetová softvérová
ikona Microsoft, pričom práve vďaka
akciám v nej sa stal najbohatším
mužom sveta.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
20. 3. 2009
http://hn.hnonline.sk/2-35901010-
-k10000_detail-36

Víťaz dňa
Česká Becherovka zvíťazila v boji 
o značku. Najvyšší súd definitívne
zakázal dvom slovenským firmám,
aby používali značku Becherovka.
Uznal totiž tvrdenia českej firmy Jan
Becher – Karlovarská Becherovka,
ktorá vinila výrobcu liehovín Slov-
drink a firmu Broken Heart z nekalej
súťaže. Tie získali recept na bylinný
likér od Zdeňka Hoffmanna, neskôr
odsúdeného za falšovanie Beche-
rovky.

P r a v d a    18. 3. 2009

Najvyšší súd zakázal používať
značku Becherovka dvom firmám
(S m e    18. 3. 2009)
http://ekonomika.sme.sk/c/4353403/najvyssi-
-sud-zakazal-pouzivat-znacku-becherovka-
-dvom-firmam.html

Luby končí na čele SAV
Profesor Štefan Luby sa po pätnás-
tich rokoch na čele Slovenskej aka-
démie vied rozhodol nekandidovať
na post predsedu. Zajtra si tak aka-
demici zvolia nového. Ku generačnej
výmene prichádza, keď mladí začí-
najú snívať o veciach, ktoré sa nikdy
nestanú, a starší si spomínajú na
veci, ktoré sa nikdy nestali, tvrdí 
v rozhovore Luby.

P r a v d a    16. 3. 2009

Keď je zle, treba pridať vede 
(P r a v d a    16. 3. 2009)
http://spravy.pravda.sk/ked-je-zle-treba-pri-
dat-vede-dfg-/sk_domace.asp?c=A0903-
16_080932_sk_domace_p12

Obama dal nádej chorým
Washington, Bratislava – Americký
prezident vracia vedu vedcom. Tak
Barack Obama vysvetľuje svoje roz-
hodnutie zmeniť politiku Bieleho do-
mu, čo sa týka výskumu kmeňových
buniek. Kým vedci oslavujú, americkí
konzervatívci sú znepokojení.
„Plný potenciál výskumu kmeňových
buniek zostáva neznámy a netreba
ho preceňovať,“ vyhlásil Obama.
„Vedci však veria, že tieto drobné
bunky nám možno pomôžu rozumieť
niektorým z najzávažnejších chorôb
a možno ich aj liečiť.“ Vedecká obec
Obamovo rozhodnutie privítala.

P r a v d a    10. 3. 2009
http://spravy.pravda.sk/obama-dal-nadej-
-milionom-chorych-daj-/sk_svet.asp?c=A-
090309_171237_sk_svet_p12

Stolové víno končí
Víno si máme vážiť podľa pôvodu,
nie podľa odrody
Bratislava – In vino veritas, vo víne je
pravda, dostáva na Slovensku trhliny.
Naše vína majú čoskoro dostať nové
názvy, z ktorých nemusí byť hneď
jasné, čo vlastne fľaša ukrýva.
Nech už je doteraz názov vína ako-
koľvek poetický, aj na etikete
Venušino čaro či Hradná svieca svie-
ti nápis stolové víno. Kupujúcemu je
to hneď jasné, že vie, čo má za
menej peňazí očakávať. Najmenej
kvalitné stolové vína to už podľa
návrhu zákona o vinárstve a vino-
hradníctve o sebe prezradiť nemusia.
Do názvu môžu dokonca pribrať aj
odrodu.
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JUDr. Zuzana Adamová, PhD.:
Predĺženie doby ochrany práv vý-
konných umelcov a výrobcov zvu-
kových záznamov 
Úvahy o návrhu Európskej komisie 
o zmene smernice Európskeho par-
lamentu a Rady 2006/116/ES o trva-
ní doby ochrany autorského práva 
a práv súvisiacich s autorským prá-
vom. Kritický pohľad na relevantné
aspekty návrhu, najmä na 95-ročnú
dobu ochrany a vylúčenie výkonných
umelcov z oblasti audiovízie. Nasto-
lenie otázok, či návrh skutočne
pomôže zlepšiť situáciu výkonných
umelcov a aký bude jeho vplyv 
v budúcnosti. 

Prof. JUDr. Ján Švidroň, CSc.:
Jubilujúci život vyplnený právom
duševného vlastníctva. 
Prof. Dr. Dres.h.c. Joseph Straus
Dňa 15. decembra 2008 sa v mní-
chovskom Inštitúte Maxa Plancka
pre právo duševného vlastníctva,
súťažné a daňové právo, ktorého je
dnes J. Straus emeritným riaditeľom,
konala akademická slávnosť pri príle-
žitosti jeho životného jubilea – 70 ro-
kov. Slávnosti predchádzalo sympó-
zium pod názvom Budúcnosť dušev-
ného vlastníctva, ktoré sa konalo 
v Bavorskej akadémii vied pri príleži-
tosti 5. výročia vzniku Mníchovského
centra pre právo duševného vlas-
tníctva.

Prof. PhDr. Ing. Miroslav Tuma, DrSc.:
Inovačné podnety v čase globálnej
krízy
Inovácie – jeden z receptov na krízu.
Stratégia správania sa podnikov 
v kríze. Možné trajektórie podnikovej
sféry pri odolávaní krízovým javom
vo svete. Inovačné podnety na rok
2009 pre podnikovú sféru. Možný
vývoj svetového finančného trhu 
v nasledujúcich rokoch.

Ing. Lucia Lalíková: Innoinfo – „pre-
dĺžená ruka“ ÚPV SR
Genéza informačno-poradenských
miest ÚPV SR pre inovácie – innoin-
fo. Nový partner úradu BIC Bratisla-
va, s. r. o. Aktivity úradu súvisiace 
s innoinfo.

VÝBER Z OBSAHU ČASOPISU DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO / OZNAMY

Výber z obsahu prvého tohtoročného čísla
časopisu Duševné vlastníctvo, 

ktoré je už v distribúcii

Svetový deň duševného 
vlastníctva aj v ÚPV SR

Keďže 26. apríl, Svetový deň
duševného vlastníctva (SDDV), pri-
padá i tento rok na víkend, ÚPV SR
si ho pripomenie v piatok 24. apríla
2009, a to aj za účasti riaditeľa
divízie WIPO pre spoluprácu s určitý-
mi krajinami Európy a Ázie Michala
Švantnera. 

Po slávnostnom príhovore pred-
sedníčky ÚPV SR Dariny Kyliánovej
odovzdá M. Švantner cenu WIPO pre
úspešných vynálezcov (Best Inventor
Awards) Jánovi Kerestešovi st. a
Jánovi Kerestešovi ml. z Považskej
Bystrice za prínos v oblasti biotech-
nológií, najmä vo vývoji riadenia bio-
chemických a informačných pro-

cesov v živých organiz-
moch. Následne sa usku-
toční konferencia Du-
ševné vlastníctvo na
Slovensku IX a bude
zameraná najmä na pro-
blematiku právnej ochra-
ny výrobkov označením
pôvodu a zemepisným
označením a tiež ochra-
ny výrobkov ako zaru-
čených tradičných špe-
cialít. 

SDDV s ústrednou
myšlienkou Podporme
zelené inovácie bude 
v ÚPV SR aj Dňom otvo-
rených dverí.

OZNAMY



Andrej Keszeli z Rimavskej Soboty prvý správne odpovedal na tohtoročnú súťažnú otázku č. 3 – Aký názov má kniha, 
v ktorej Darwin uverejnil svoje prelomové poznatky o evolúcii? (O pôvode druhov)

Súťažná otázka č. 4

Ernest Fridrich Chladny (1756 – 1827). Rodák z Wittenbergu, kam sa jeho rodičia vysťahovali pred protireformáciou 
z Trenčianskej stolice, bol objaviteľom zvukových obrazcov a možno ho nazvať „otcom“ akustiky. Pevne zachytenú platňu
posypal pieskom a rozozvučal ju ťahajúc sláčikom po jej hrane. Piesok sa sústredil na tzv. uzlových čiarach – na miestach,
ktoré sa nechveli – a tie utvorili rozličné tvary zvukových obrazcov, čím bolo dokázané, že zvuk má fyzikálnu podstatu. 

Ako sa volá najvýznamnejšie Chladného dielo, ktoré vyšlo v roku 1802?

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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