
Nová služba úradu

Jednou z ďalších možností zefek-
tívnenia a zlepšenia činnosti ÚPV SR
smerom k svojim klientom by malo
byť zasielanie upozornení na poda-
nie žiadosti o predĺženie platnosti
úžitkových vzorov a zapísaných
dizajnov. 

Túto službu zaviedol úrad od 
1. júla 2009 a spomínané upozorne-
nia bude posielať každému majiteľo-
vi úžitkového vzoru alebo dizajnu,
prípadne jeho zástupcovi, dva me-
siace pred uplynutím lehoty na poda-
nie žiadosti o predĺženie platnosti prí-
slušných priemyselných práv. V prvej
fáze budú upozornenia zasielané
poštou a v druhej fáze, po tom, ako
úrad postupne vytvorí aj databázu
elektronických adries majiteľov prie-
myselných práv a ich zástupcov,
hlavne e-mailom.

Upozornenia nie sú zákonnou
povinnosťou ÚPV SR a majú infor-
matívny charakter. Ich hlavným cie-
ľom je znížiť negatívny dosah zme-
škania lehôt na predĺženie platnosti
úžitkových vzorov a zapísaných
dizajnov, a teda pomôcť ich majite-
ľom (nielen domácim) udržiavať
svoje priemyselné práva v platnosti.
Tie mnoho-
krát zbytočne
zanikajú naj-
mä preto, že
ich majitelia,
resp. zástup-
covia, pre za-
n e p r á z d n e -
nosť až tak
nesledujú ter-
míny na poda-
nie žiadosti 
o predĺženie
platnosti, ale

často je príčinou aj neznalosť náleži-
tej legislatívy. 

V prípade, že sa uvedená služba
osvedčí, úrad uvažuje aj nad zasiela-
ním upozornení na podanie žiadosti
o obnovu zápisu ochranných známok
a na zaplatenie udržiavacích poplat-
kov za patenty vrátane európskych
patentov.
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K zaujímavým výsledkom sa dopracovali vedci pri skúmaní okamihov ľudského života.
Dlhodobými výskumami prišli k záveru, že 75-ročný človek (čo je asi priemerná dĺžka živo-
ta) prespí 25 rokov, kráčaním strávi človek v priemere 33 rokov, 17 rokov sedí, 6 rokov
pozerá televíziu, konzumácii jedla sa celkove venuje 6 až 7 rokov, obliekaním stratíme rok
a 170 dní, telefonovanie nám zaberie 180 dní života, no a napríklad na toalete strávime
približne 160 dní, o 50 viac ako človek strávi milovaním...

Milí čitatelia,
vy teraz máte možnosť zmysluplne stráviť chvíle v spoločnosti júlového e-mailového

časopisu E-zine ÚPV SR.
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Úspešný audit

V dňoch 22. – 23. júna 2009, rok
po tom, ako audítori z kremnickej
spoločnosti ELBACERT vykonali 
v ÚPV SR certifikačný audit a násled-
ne úrad získal certifikát systému
manažérstva kvality podľa medziná-
rodne uznávanej normy STN EN ISO
9001:2000, zavítal do úradu certifi-
kačný audítor Milan Šesták. Venoval
sa dozornému auditu, ktorého
súčasťou bola i certifikácia procesu
súvisiaceho s konaním o prihláš-
kach úžitkových vzorov, pretože
vlani, keď nadobudol účinnosť nový
zákon o úžitkových vzoroch, nebolo
možné z časových dôvodov zabez-
pečiť pripravenosť procesu na zhodu
s požiadavkami normy.

– Pri dozornom audite som vychá-
dzal najmä z vlaňajších odporúčaní,
– povedal nám M. Šesták. – Naprí-
klad navrhovali sme zjednodušiť 
a zefektívniť úradnú dokumentáciu 

a v neposlednom rade zlepšiť mera-
nie spokojnosti zákazníkov tak, aby
ich súvisiace dotazníky viacej oslovi-
li, aby sa zo získaných údajov dali
robiť relevantné závery. Aj v tomto
smere úrad urobil značný pokrok.
Cenné je tiež to, že i samotní
zamestnanci úradu mali nedávno
možnosť vyjadriť sa v rámci dotazní-
ka k interným službám zabezpečova-
ným jednotlivými organizačnými
útvarmi. Odhalenie ich prípadných
slabších stránok zákonite posúva
organizáciu ďalej.

M. Šestáka zaujala aj reorganizá-
cia odboru registrov a technickej prí-
pravy, ku ktorej došlo začiatkom
tohto roka. Zmenil názov na odbor
registrov a technickej podpory 
a výraznejšie sa zameriava na klien-
tov, napokon filozofiou celého úradu
je orientácia jeho činností na klient-
sky servis. 

– Reorganizácia pracovníkov spo-
mínaného odboru a ich zodpoved-

ností prináša už konkrétne výsledky
– zefektívnenie práce a väčšiu spo-
kojnosť klientov. Teraz pôjde o to, aby
pozitívne verbálne závery boli
doplnené aj o niektoré aspekty
napríklad projektového plánovania,
resp. riadenia projektu zmeny, aby
boli jednotlivé postupy zreteľnejšie,
mali svoju časovú následnosť a pod.

Pokiaľ ide o jednotlivé postupy,
procesy a podprocesy vzťahujúce sa
na konanie o prihláškach úžitkových
vzorov, M. Šesták v podstate nemal
pripomienky. – Certifikácia len po-
tvrdila, že úrad aj pri tomto druhu
priemyselnoprávnej ochrany vytvoril
dostatočné nástroje a metódy na
zabezpečenie kvality vrátane finálne-
ho produktu. 

V poradí druhý dozorný audit sa 
v ÚPV SR uskutoční o rok a potom 
o ďalší rok už príde na rad recertifi-
kačný audit, tzn. obhajoba zavede-
ného systému manažérstva kvality.
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SPRÁVY ZO SVETA

118. zasadanie 

V poradí 118. zasadanie Správnej
rady Európskej patentovej organizá-
cie (SR EPO) sa konalo v Mníchove
v dňoch 23. – 25. júna 2009. Účas-
tníci zasadania sa venovali najmä
príprave volieb nového prezidenta
Európskeho patentového úradu
(EPÚ). Zároveň sa uskutočnili voľby
nového viceprezidenta Generálneho
riaditeľstva 4 (DG4), ktoré má v EPÚ
na starosti personálne záležitosti,
všeobecnú administratívu, preklada-
teľské služby, zdravotné služby, apli-
kačné riadenie a zavádzanie nových
projektov automatizácie, ďalej dočas-
ného predsedu SR EPO, člena
dozornej rady Európskej patentovej
akadémie a na programe bola aj
doplňujúca voľba členov poradného
výboru SR EPO.

Volebné obdobie súčasnej prezi-
dentky EPÚ Alison Brimelowovej sa
skončí 30. júna 2010. Začiatkom
mája 2009 oznámila, že o znovuzvo-
lenie sa už nebude uchádzať. Voľba
nového prezidenta EPÚ sa usku-
toční na zasadnutí SR EPO 
v októbri 2009. 

Podľa schválených kritérií úspešný
uchádzač na post prezidenta EPÚ
musí mať ukončené vysokoškolské
vzdelanie, vynikajúce vodcovské,
manažérske a komunikačné schop-
nosti, ovládať aspoň jeden z úradných
jazykov EPÚ (angličtina, francúzština
a nemčina) a je potrebné, aby mal aj
všeobecný prehľad o patentovom sys-
téme a potrebách Európskej patento-
vej organizácie (EPO).

Voľba bude prebiehať v súlade 
s Európskym patentovým dohovo-
rom, podľa ktorého prezidenta vyme-
núva SR EPO (čl. 11, ods. 1 EPD).
Úspešný kandidát musí v tajnom hla-

sovaní členov SR EPO, t. j. zástup-
cov zmluvných štátov EPD, získať
trojštvrtinovú väčšinu hlasov (čl. 35,
ods. 2 EPD).

Možnými kandidátmi na funkciu
prezidenta EPÚ sú generálny riaditeľ
francúzskeho Národného inštitútu
priemyselného vlastníctva a súčasný
predseda SR EPO Benoît Battis-
telli, riaditeľ Švajčiarskeho federál-
neho inštitútu duševného vlastníctva
Roland Grossenbacher, generál-
ny riaditeľ Dánskeho patentového 
a známkového úradu a súčasný pod-
predseda SR EPO Jesper Kong-
stad a generálna riaditeľka Švédske-
ho patentového a registračného
úradu Susanne Ås Sivborgová. 

Oznámenie o ponuke pracovného
miesta zverejnil EPÚ 1. júla 2009 
a termín na ukončenie prijímania
prihlášok je 15. september 2009.

Po neoficiálnom oznámení, že
predseda a podpredseda SR EPO
mienia kandidovať na post preziden-
ta EPÚ, začala medzi zástupcami
členských štátov EPO búrlivá debata
o tom, že z etických dôvodov je
potrebné zvoliť alebo vymenovať
dočasného predsedu SR EPO.
Nakoniec sa zástupcovia členských
štátov jednomyseľne dohodli, že od 

1. júla 2009 (zverejnenie oznamu 
o voľnom mieste) až do zistenia, či na
sekretariát SR EPO budú do 15. sep-
tembra 2009 doručené prihlášky 
B. Battistelliho alebo J. Kongstada,
bude funkciu dočasného predsedu
SR EPO so všetkými právami a povin-
nosťami vykonávať generálny riaditeľ
Španielskeho patentového a známko-
vého úradu Alberto Casado Cerviño.
V prípade, že prihlášky B. Battistelliho
alebo J. Kongstada doručené nebudú,
svoje súčasné funkcie budú vykoná-
vať naďalej a funkcia dočasného
predsedu SR EPO bude 15. septem-
bra 2009 zrušená.

Za viceprezidenta DG4 bol na
obdobie 3 rokov zvolený Brian
McGinley z Írska, ktorý bol do 
30. júna 2009 poverený vedením
tohto generálneho riaditeľstva.

Novým členom dozornej rady
Európskej patentovej akadémie sa
stal predseda Tureckého patentové-
ho inštitútu Habip Asan.

V doplňujúcich voľbách boli za čle-
nov poradného výboru SR EPO 
(tzv. B28) zvolení predseda Ra-
kúskeho patentového úradu Friedrich
Rődler a generálny riaditeľ Španiel-
skeho patentového a známkového
úradu Alberto Casado Cerviño. 
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Zasadanie V4 + 2

V maďarskom mestečku Röjtök-
muzsaj sa 8. – 9. júna 2009 stretli
predsedovia patentových úradov kra-
jín Vyšehradskej štvorky, pričom 
v druhý deň rokovania sa k nim pripo-
jili aj zástupcovia patentových úradov
Rakúska a Chorvátska. 

Na stretnutí dominovala téma
financovania európskeho patento-
vého systému, ku ktorej bola otvore-
ná diskusia na tohtoročnom marco-
vom zasadaní SR EPO.

Predsedovia patentových úradov
V4 vyslovili nesúhlas s tým, aby
národné úrady v prípade mínusového
rozpočtu EPO jej poskytovali osobitný
finančný príspevok vo forme pôžičky.
Nesúhlasili ani s navrhovanou zme-
nou pomernej časti odvodov z udržia-
vacích poplatkov za európske patenty,
ktoré každý členský štát, na ktorý sa
vzťahuje európsky patent, odvádza
EPÚ v súčasnosti vo výške 50 %.
Pripustili však možnosť ďalších roko-
vaní o určení spodnej hranice výšky

poplatkov za udržiavanie národných
patentov a od nej by sa mala odvíjať
suma odvedená EPÚ za udržiavanie
európskych patentov v príslušných
členských štátoch. 

V súvislosti s otázkami zmeny
výšky poplatkov za konanie o prihláš-
kach európskych patentov a ich
udržiavanie sa predsedovia patento-
vých úradov V4 + 2 zhodli na tom, že
EPO sa nemôže spoliehať len na
podporu zo strany členských štá-
tov, ale je povinná aj sama robiť
kroky na zredukovanie negatívnej
finančnej bilancie. Zdôraznili, že
EPÚ by mal urobiť analýzu svojich
nákladov, efektívnosti a výkonnosti
svojich zamestnancov a na základe
jej výsledkov určiť postup, ako elimi-
novať finančné straty a docieliť vyrov-
naný rozpočet.

Na zasadaní v Röjtökmuzsaji sa
hovorilo aj pôsobení Európskej paten-
tovej siete (EPN), ktorá je výsledkom
strategickej debaty členských štátov
EPO v rokoch 2004 – 2006. Aj keď 
v rámci EPN boli schválené viaceré
projekty týkajúce sa napríklad uzná-

vania práce národných patentových
úradov v konaní pred EPÚ, európske-
ho systému kvality, podpory používa-
teľov európskeho patentového systé-
mu, spolupráce s EPÚ prostredníc-
tvom národných akčných plánov či
spolupráce v rámci systému EPTOS,
ktorý umožňuje podávať európske,
medzinárodné PCT i národné prihlá-
šky elektronicky, viaceré spomínané
aktivity zostali viac-menej v rovine
predsavzatí, konštatovali účastníci
zasadania V4 + 2. Podľa nich je
potrebné, aby EPÚ jednotlivé projekty
priebežne vyhodnocoval. EPN bude
mať totiž zmysel len vtedy, keď o spo-
luprácu prejavia záujem i „staré“
členské štáty, nie len tie, ktoré sa člen-
mi EPO stali v roku 2002 a neskôr, pri-
čom sa žiada, aby EPÚ spolupracoval
s členskými štátmi otvorene a trans-
parentne.

Otázka spolupráce medzi EPÚ 
a členskými štátmi bude témou roko-
vaní Výboru EPO pre technickú 
a operačnú podporu (Technical and
Operational Support Committee –
TOSC; predtým pracovná skupina pre
technické informácie – WPTI).

Celosvetové sympózium 
o zemepisných označeniach

Hlavné mesto Bulharska, Sofia,
bolo v dňoch 10. – 12. júna 2009 de-
jiskom Celosvetového sympózia o ze-
mepisných označeniach. Sympó-
zium zorganizovala Svetová orga-
nizácia duševného vlastníctva
(WIPO) v spolupráci s Patentovým
úradom Bulharskej republiky
a zúčastnilo sa na ňom okolo 200
delegátov – zástupcov národných
patentových úradov, vládnych a ne-
vládnych organizácií, marketingových
spoločností, ale aj výrobcov z rôznych
oblastí priemyslu zo 40 krajín sveta. 

Cieľom sympózia bola výmena
názorov i skúseností týkajúcich sa
právnej ochrany výrobkov zemepis-
ným označením alebo označením
pôvodu, a to tak na národnej, ako 
i na medzinárodnej úrovni. 

V rámci jednotlivých panelov sa
hovorilo existujúcich medzinárodných
registroch pre zemepisné označenia 
a označenia pôvodu, o ekonomic-
kých, sociálnych a kultúrnych aspek-

toch takýchto označení vrátane ich
vplyvu na rozvoj tradičných vedomos-
tí a rozvoj vidieka, o systéme ochrany
označení výrobkov napríklad v Spoje-
ných štátoch, Číne a v Európskej únii
a tiež o perspektívach tohto druhu
priemyselnoprávnej ochrany. 

Ako odznelo na sympóziu, je
potrebné neustále rozvíjať medzi-
národný právny rámec zemepis-
ných označení a označení pôvodu
tak, aby bolo možné dosiahnuť
uspokojivé riešenie pre všetky
strany, ktoré majú záujem o právnu
ochranu výrobkov a jej využívanie.

Súčasťou sympózia bola tiež ex-
kurzia do bulharského závodu v Ka-

zanlaku orientujúceho sa na výrobu
tradičného oleja z ruží. Jeho produk-
ciou Bulharsko uspokojuje až 90 %
svetového dopytu. Vysoká kvalita
ružového oleja je výsledkom špecific-
kej klímy, špeciálnej odrody ruží,
pôdnych faktorov a v neposlednom
rade aj znalostí a zručnosti pestova-
teľov ruží a výrobcov oleja. Je vyhľa-
dávaný nielen pre svoju vôňu, ale aj
kvôli jeho terapeutickým účinkom. 

V Bulharsku sú spomínané druhy
označení výrobkov zapísané na
národnej úrovni väčšinou pre vína,
minerálne vody a tabakové výrobky.
Pokiaľ ide o medzinárodnú ochranu,
dominuje tabak, mramor a kremenný
piesok.
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Slovák, ktorý vede dáva milióny
eur
Ján Vilček sa podieľal na vzniku lieku
proti artritíde. Dnes podporuje mla-
dých vedcov
Bratislava – Zo Slovenska odišiel ako
mladý virológ krátko po vyštudovaní
medicíny, v Amerike sa z neho stala
uznávaná kapacita v oblasti mikro-
biologického a imunologického vý-
skumu. Vďaka jeho práci ľudia po
celom svete ľahšie bojujú s artritídou
a inými imunitnými ochoreniami.
Pred štyrmi rokmi jeho meno oblete-
lo celé USA, keď Lekárskej fakulte
Newyorskej univerzity daroval re-
kordných 105 miliónov dolárov, teda
asi 75 miliónov eur. Ďalšie peniaze
putujú na podporu vedy cez nadáciu,
ktorú založil spolu s manželkou.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
23. 6. 2009
http://hn.hnonline.sk/2-37536810-
-k10000_detail-33

Bolek a Lolek sa chystajú na 
návrat
Populárni hrdinovia poľského kresle-
ného seriálu Bolek a Lolek možno
opäť ožijú. Chuť vytvoriť nové diely
seriálu majú synovia tvorcu Wladys-
lawa Nehrebeckého. Tí po tridsiatich
rokoch sporov, ktoré ukončil až
Najvyšší súd, vykúpili autorské práva
k postavičkám. Teraz vraj rozmýšľa-
jú, akú podobu by mala nová séria
mať, aby oslovila súčasného diváka,
ktorý je oveľa náročnejší, ako boli
deti pred tridsiatimi rokmi.

P r a v d a    23. 6. 2009

Slovenská univerzitná elita, to je
skoro každá škola
Bratislava – Desaťročia patria k zá-
kladom slovenského vysokého škol-
stva. Teraz naplnili očakávania – Uni-
verzita Komenského aj Slovenská 

technická univerzita (STU) zostanú
univerzitami.
Procesom komplexnej akreditácie
tak prešli už aj dve najväčšie a naj-
staršie vysoké školy na Slovensku.
Splnili všetkých šesť kritérií tak ako
doteraz iba dve iné univerzity.
Konečné slovo má však minister
školstva Ján Mikolaj.

S m e    19. 6. 2009
http://www.sme.sk/c/4897297/slovenska-uni-
verzitna-elita-to-je-skoro-kazda-skola.html

Odborné školstvo láka firmy
Väzby medzi podnikmi a školami sa
po revolúcii oslabili až zanikli. Štát
ich chce obnoviť
Stredné odborné školstvo v posled-
ných rokoch v snahe prežiť začalo
unikať od odborného vzdelávania 
k všeobecnému. Pracovný trh však
upozorňoval, že mu chýbajú kvalifi-
kované sily. Od 1. septembra začne
preto platiť nový zákon.

S m e    19. 6. 2009
http://zena.sme.sk/c/4897319/odborne-skol-
stvo-laka-firmy.html

Inovujete s partnermi, únia to platí
Programy Európskej komisie sú pre
subjekty, ktoré si vedia nájsť partne-
rov aj v zahraničí
Bratislava – Zaoberáte sa vo firme
vývojom nových technológií? Pracujú
u vás schopní vývojári na dobrých pro-
duktoch? Máte blízko k výskumu? Ak
sa dokážete zapojiť do kooperácie 
s firmami či vedcami aj z iných krajín 
a ak podľa istých kritérií preukážete,
že ste dospeli k špičkovému riešeniu,
z troch štvrtín vám náklady zaplatí
Európska komisia. Výsledky pritom
zostávajú vo vašom výhradnom vlas-
tníctve.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
15. 6. 2009
http://hn.hnonline.sk/2-37444360-
-k10000_detail-8a

Ceny za dizajn lákajú študentov
O slovenské dizajnérske nápady
majú najnovšie záujem aj výrobcovia
z Japonska
Bratislava – Aj keď celkový počet
prác v súťaži Národná cena za dizajn
každoročne stúpa, v aktuálnom 
9. ročníku sa prejavila kríza. Svoje
výrobky tam neprihlásilo až toľko
výrobcov, ako to bolo minulý rok. Ako
hovorí riaditeľka Slovenského centra
dizajnu Katarína Hubová: „V kategó-
rii komunikačný dizajn sa už dlhšie
stretávame s faktom, že je prihláse-
ných oveľa menej produktov, ako by
sa dalo očakávať z reálnej situácie.
Grafický dizajn má lepšie a ľahšie
uplatnenie ako priemyselný.“

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
15. 6. 2009
http://hn.hnonline.sk/2-37444290-
-k10000_detail-59

Budúci rok vypukne doménová
horúčka
Bratislava – Začiatkom budúceho
roka sa internet dočká najväčšej libe-
ralizácie doménového priestoru 
vo svojej histórii. Za poplatok 185-tisíc
dolárov si budú môcť firmy aj jedno-
tlivci kúpiť už aj domény prvej úrovne,
teda to, čo doteraz v názvoch webo-
vých stránok tvorili najmä kódové
označenia krajín (napríklad .sk, .cz
alebo .ru). Dočkáme sa chaosu?
Najnovšia štúdia britskej organizácie
Future Laboratory ukázala, že firmy aj
jednotlivci sa nových zmien skôr obá-
vajú. Viac ako dve tretiny surferov si
myslia, že nová doménová politika
zaplaví internet nezmyselnými adre-
sami, 60 percent si myslí, že tento
krok určite internetu nepomôže a tak-
mer polovica, že nové domény urobia
internet komplikovanejším.

S m e    13. 6. 2009
http://pocitace.sme.sk/c/4887418/vypukne-
-domenova-horucka.html

MONITORING

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

http://hn.hnonline.sk/2-37536810-k10000_detail-33
http://www.sme.sk/c/4897297/slovenska-univerzitna-elita-to-je-skoro-kazda-skola.html
http://zena.sme.sk/c/4897319/odborne-skolstvo-laka-firmy.html
http://hn.hnonline.sk/2-37444360-k10000_detail-8a
http://hn.hnonline.sk/2-37444290-k10000_detail-59
http://pocitace.sme.sk/c/4887418/vypukne-domenova-horucka.html


Predseda predstavenstva spoločnos-
ti Ness Slovensko Martin Kohút
Aj v čase krízy myslíme na inová-
cie
Kríza nám pripomenula, že dobré
časy tu nemusia byť stále. Aj keď
situácia na trhu vonkoncom nie je
jednoduchá, snažíme vnímať krízu
pozitívne – hľadáme v nej príležitosti.
Dnes sa otvára priestor aj pre nové
možnosti a riešenia. Navyše, každá
kríza má svoj začiatok, ale aj koniec.
A preto naším cieľom nie je len pre-
žiť, ale i rozvíjať sa a rásť.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
12. 6. 2009
http://hn.hnonline.sk/2-37421630-
-k10000_detail-e6

Vyberú najlepší objav ľudstva
Londýn, Bratislava – Penicilín alebo
parný motor? Či nebodaj objav štruk-
túry DNA? Nejako takto môže vyze-
rať rozhodovanie o najdôležitejšom
vedeckom objave v histórii ľudstva.
Ale dajú sa porovnať významy obja-
vu telegrafu a röntgenového žiare-
nia? Britské Vedecké múzeum si
myslí, že áno.

S m e    11. 6. 2009
http://veda.sme.sk/c/4884418/vyberu-najlep-
si-objav-ludstva.html

Autorská zmluva je akoby živnosť
Umelci, novinári, znalci, ale aj štu-
denti na autorskú zmluvu, musia
podať zúčtovanie
Bratislava – Herci v televíznych
seriáloch, hudobníci či iní umelci,
niektorí novinári a študenti, ktorí si
privyrábajú na autorskú zmluvu – tí
všetci musia robiť ročné zúčtovanie
zdravotného poistenia. Príjem 
z poskytnutých práv k duševnému
vlastníctvu totiž spadá pod paragraf
6 zákona o dani z príjmov.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
10. 6. 2009
http://hn.hnonline.sk/2-37395780-
-k10000_detail-5d

Národnú cenu za dizajn získal 
so zubárskym kreslom
Kolekciu cien, ktorú má na poličke 
v jednoizbovom byte Ferdinand
Chrenka, rozšírila ďalšia. Národná
cena za dizajn. „Snažil som sa urobiť
dobrý výrobok pre Chiranu Medical,
cena nebola môj cieľ,“ povedal päť-
desiatdvaročný dizajnér. Aj v roku
1999 a 2001 získal najvyššie ocene-
nie – tiež za zubárske kreslá.

P r a v d a    8. 6. 2009
http://kultura.pravda.sk/narodnu-cenu-za-
-dizajn-ziskal-so-zubarskym-kreslom-fxk-/sk-
-kgaleria.asp?c=A090608_102135_sk-kgale-
ria_p46

Hlava roka 2008. Chemik, ktorý sa
presadil v biznise, Róbert Mistrík 
Biznis vo vede? Amerika mi otvori-
la oči
Od začiatku si bol istý, že uspeje. Po
takmer dvadsiatich rokoch vyvinul
prevratnú metódu, ktorá okrem iného
pomáha zisťovať rakovinu už z krvi 
a ktorú na identifikáciu látok využíva
aj americká FBI. Vedec a podnikateľ
Róbert Mistrík.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
5. 6. 2009
http://hn.hnonline.sk/2-37343640-
-k10000_detail-65

Vinári varujú úniu pred miešaním
vína
Bratislava – Slovenskí vinári majú
opäť problém s legislatívou Európ-
skej únie. Tentoraz sa im nepáči
navrhovaná právna úprava, ktorá má
povoliť zmiešavanie bieleho a červe-
ného vína. Výsledkom takéhoto mixo-
vania je síce ružové víno, ale jeho kva-
lita výrazne zaostáva za ružovými
odrodami vyrábanými klasickou tech-
nológiou. Producenti varujú, že náš trh
zaplavia lacné dovozové vína podrad-
nej kvality a bežný konzument môže
naletieť lákavému obalu, za ktorým sa
však často skrýva biedny obsah.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
3. 6. 2009
http://hn.hnonline.sk/2-37316130-
-k10000_detail-2d

SNS má ukradnuté logo
Vladimír Čečot si pomáha známou
značkou regionálnych týždenníkov
Žilina – Kandidát na europoslanca za
SNS Vladimír Čečot si v kampani
pomáha plagátom, na ktorom je logo
týždenníkov MY, najsilnejšej regio-
nálnej značky na Slovensku.
„Jednoznačne je to logo regionál-
nych týždenníkov MY,“ hovorí Roman
Schlarmann, riaditeľ divízie týždenní-
kov vydavateľstva Petit Press, ktoré
vydáva i denník SME. MY volíme
jeho! prihovára sa Čečot na plagá-
toch, na ktorých je sám aj s predse-
dom SNS Jánom Slotom.

S m e    3. 6. 2009
http://volby.sme.sk/c/4872271/sns-ma-ukrad-
nute-logo.html

SAV má nového predsedu
Bratislava – Prezident Ivan Gašpa-
rovič včera za nového predsedu
Slovenskej akadémie vied vymeno-
val Jaromíra Pastorka. Štvorročné
funkčné obdobie mu začne plynúť 
4. júna. Pastorek je od roku 2001 ria-
diteľom Virologického ústavu SAV.
Do čela akadémie ho v marci zvolil
snem SAV. Vo funkcii nahradí Štefa-
na Lubyho, ktorý sa po 15 rokoch
rozhodol nekandidovať.

S m e    2. 6. 2009

Internet zasiahne tvrdá regulácia
Od decembra má byť audiovizuálne
vysielanie na internete pod kontrolou
licenčnej rady
Sloboda v televíznom vysielaní cez
internet sa čoskoro môže skončiť.
Ministerstvo kultúry chce kontrolovať
internetové videá a ich šíriteľov regu-
lovať kontrolami a pokutami.

Sme 1. 6. 2009
http://pocitace.sme.sk/c/4868425/internet-
-zasiahne-tvrda-regulacia.html

MONITORING
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Kurz duševné vlastníctvo

Od 24. septembra 2009 pokračuje kurz duševné vlastníctvo. V školskom roku 2009/10 ÚPV SR otvára 
modul D – Právo priemyselného vlastníctva.

Bližšie informácie o kurze sa dozviete na webovej stránke úradu http://www.upv.sk/index2.php?lang=sk&idd=31, kde je 
k dispozícii aj záväzná prihláška.

OZNAMY

Výber z obsahu druhého tohtoročného čísla 
časopisu Duševné vlastníctvo, ktoré je už v distribúcii

Ing. Lucia Lalíková: Investície do
značky sa firme oplatia
Hodnota značky. Metodika stanove-
nia hodnoty značky podľa americkej
agentúry Interbrand. Najhodnotnejšie
globálne značky v roku 2008.

Ing. Emil Žatkuliak: Proti falšovaniu
a pirátstvu
Medzinárodný právny rámec pre
vymožiteľnosť práv duševného vlas-
tníctva. Výsledky prieskumu OECD
zameraného na falšovanie a pirát-
stvo. Základné informácie o návrhu

Obchodnej dohody proti falšovaniu
(ACTA), jej obsah a štruktúra.
Diskusia poslancov Európskeho par-
lamentu k uvedenej problematike.

Ing. Zuzana Samčíková: Porovnanie
legislatív ochrany práv autorov 
vo svete
Pôvod autorského práva. Charakte-
ristika autorských zákonov vybra-
ných krajín (Slovensko, Česko, Fran-
cúzsko, Veľká Británia, USA, Kana-
da, Keňa a Austrália) podľa vybra-
ných kritérií: predmet autorského

práva, majetkové práva a ich trvanie,
obmedzenia autorských práv. Porov-
nanie rozdielov.

MVDr. Peter Holakovský – Ing. Šte-
fan Holakovský: Pohnime rozu-
mom! – 12. časť. Zo vzduchu do
vody
Bionika (pokračovanie). Inšpiratívne
príklady využitia poznatkov o vod-
ných živočíchoch. 
Pelikán, plachetník, žralok, delfín,
kosatka, morský čert, keporkak, kaj-
manka supia. 

Z víťazstva vo vedomostnej súťaži e-mailového časopisu E-zine ÚPV SR sa tentoraz poteší Ing. Milan Turčan z Nemeckej
v okrese Brezno. Ako prvý správne odpovedal na tohtoročnú otázku č. 6 – Ktorá inštitúcia na Slovensku udeľuje za zásluhy 
v prírodných vedách plaketu Dionýza Štúra? (SAV – Slovenská akadémia vied)

Súťažná otázka č. 7 

Pozná ho asi každý. Papierový voňavý stromček hompáľajúci sa na spätnom zrkadle auta. Takéto stromčeky sa predávajú v milió-
noch kusov na všetkých čerpacích staniciach našej planéty. Verili by ste, že tento jednoduchý vynález bude mať pomaly 60 rokov?

Kto je pôvodcom legendárnej „autovoňavky“ v tvare stromčeka 
z papiera alebo lepenky?

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
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