
Oživenie spolupráce s UMB

V poradí druhú rámcovú zmluvu 
o spolupráci podpísali 7. júla 2009 na
pôde Univerzity Mateja Bela v Ban-
skej Bystrici rektorka univerzity

Beata Kosová a predsedníčka Úradu
priemyselného vlastníctva SR Darina
Kyliánová.

Zmluva vychádza zo skutočnosti,
že obe inštitúcie majú v oblasti vedy,
výskumu i vzdelávania viaceré spo-

ločné záujmy i zodpovednosť vo
vzťahu k spoločnosti, a teda je žela-
teľné efektívnejšie využívať ľudský
potenciál v styčných oblastiach spo-
lupráce.

Ciele spolupráce budú napríklad
tohto roku zhmotnené do zorgani-
zovania celoslovenskej konferen-
cie o ochrane duševného vlas-
tníctva v prostredí vysokých škôl,
ktorá by sa mala uskutočniť na UMB
v novembri pri príležitosti Týždňa
vedy a techniky na Slovensku.

ÚPV SR sa tiež podujal vypracovať
pre UMB odporúčaciu správu o ma-
nažovaní duševného vlastníctva na
univerzite.
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Predstavte si džbán a vodu, ktorá do neho kvapká. Kým je džbán prázdny,
nehrozí, že voda pretečie. „Prihorievať“ začne až s blížiacim sa okrajom.
Podobne je to aj s našimi nervami. Kým sme odpočinutí z víkendov alebo už
aj z dovoleniek, neexistuje veľká pravdepodobnosť, že nás niečo naštve.
Väčšinou sa nad „neprajníka“ povznesieme a spomíname na pekné chvíle
počas voľných dní. Horšie je to ale s pribúdajúcimi pracovnými dňami a povin-
nosťami. V závere pracovného týždňa stačí aj nechcené napomenutie a oheň
je na streche, pričom celý tento kolobeh vedie k stresu...

Trošku si oddýchnuť a zároveň nabrať inšpiráciu môžete aj pri čítaní najnov-
šieho vydania e-mailového časopisu E-zine ÚPV SR.
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EuroClass už aj 
so slovenskou účasťou

Slovensko je v poradí ôsmou kraji-
nou Európskeho spoločenstva, ktorá
sa podľa vopred dohodnutého har-
monogramu pripojila (25. júna 2009)
na webovú stránku Úradu pre harmo-
nizáciu vnútorného trhu (ochranné
známky a dizajny) (OHIM) v rámci
projektu EuroClass. OHIM spustil
projekt začiatkom roka 2006 a jeho
cieľom bolo vytvoriť nástroj, ktorý by
pomohol prihlasovateľom ochran-
ných známok napríklad správne
uviesť a zatriediť jednotlivé tovary 
a služby, pre ktoré je požadovaná
ochrana, vychádzajúc pritom z Me-
dzinárodného triedenia výrobkov 
a služieb, z tzv. Niceského triedenia,
a porovnávať jednotlivé databázy
úradov participujúcich na projekte.

Databáza EuroClass obsahuje
tri moduly, ktoré umožňujú:

• vyhľadávanie v oficiálne uzna-
ných termínoch tovarov a služieb
vo zvolenej národnej databáze
(classification term finder),

• kontrolu, či nejaké konkrétne ter-
míny tovarov alebo služieb sa
nachádzajú vo zvolenej národnej
databáze (classification database
checker),

• overovanie, či vybraný tovar alebo
služba v databáze jedného člen-
ského štátu sa nachádza i v data-
báze iného členského štátu (classi-
fication database matcher).

EuroClass je teda unifikovaným
systémom slúžiacim prihlasovateľom
ochranných známok, ktorý zabezpe-
čuje preklad zoznamu tovarov a slu-
žieb do úradných jazykov členských
krajín EÚ a zároveň slúži aj na kon-
trolu jazykovej a obsahovej stránky
príslušných termínov vyjadrujúcich
tovary alebo služby. V prípade, že
prihlasovateľ nenájde v súvislosti 
s triedením žiadanú položku, Euro-
Class mu poskytne zoznam podob-
ných termínov akceptovaných ostat-
nými úradmi zapojenými do projektu.

Niceské triedenie pozostáva zo 45
tried, pričom 34 z nich je určených
pre tovary a 11 pre služby. Triedy
spolu obsahujú vyše 11-tisíc vzoro-

vých termínov spätých s právnou
ochranou tovarov a služieb.

– O to bola zložitejšia naša úloha
pripraviť slovenskú databázu pre
uvedený projekt, – povedal nám
vedúci oddelenia medzinárodných
známok ÚPV SR Ľubomír Dibdiak. 
– A najťažšie bolo vybrať, porovnať 
a definovať synonymá niektorých
tovarov a služieb tak, aby vystihovali
ich funkciu a boli prijateľné aj pre iné
úrady. Napríklad vrece, vak, taška 
a cestovný vak nemožno v zmysle
triedenia považovať za synonymá, 
a to sme museli v databáze aj uviesť,
pretože neidentifikujú jednoznačne
len jeden tovar, a navyše pri strojo-
vých prekladoch do iných jazykov by
mohlo dôjsť k rozdielnemu výkladu
pôvodnej funkcie tovarov. Ale trebárs
okno a oblok už sú jednoznačnými
synonymami. Čiže jednotlivé termíny
a ich skupiny sme museli dôkladne
skontrolovať a odsúhlasiť, aby sa slo-
venská databáza mohla stať súčas-
ťou EuroClassu.

Webová stránka Euroclassu: 
http://oami.europa.eu/euroclass/-
actions/index.do
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Úsporný režim

Ministerstvo financií SR v snahe
znížiť deficit verejných financií spô-
sobený globálnou hospodárskou krí-
zou vyzvalo jednotlivé rezorty k šet-
reniu. 
Listom zo 6. marca 2009 minister-

stvo oznámilo ÚPV SR krátenie toh-
toročného rozpočtu o 248 753 € 
(7 493 933 Sk). V porovnaní 
s minulým rokom, rozpočet úradu
v roku 2009 je nižší o 16 percent.

Aj keď takýmto rozhodnutím vede-
nie ÚPV SR samozrejme nie je nad-
šené, prijalo opatrenia, ktoré majú za

cieľ šetriť. Došlo napríklad k obme-
dzeniu výdavkov na rozvoj informač-
ných technológií, k obmedzeniu
domácich a zahraničných
pracovných ciest, k zníže-
niu výdavkov na interneto-
vé pripojenie a telekomu-
nikačné služby, v nepo-
slednom rade i na uprato-
vacie služby.

Úsporný režim sa v ÚPV
SR prejavil v podstate už 
v minulom roku. Okrem ne-
vyhnutnej údržby a opráv
nedošlo k žiadnej rekon-
štrukcii sídla úradu a po-

kiaľ ide napríklad o kúpu nábytku, dá
sa hovoriť o zanedbateľných finan-
čných položkách.

http://oami.europa.eu/euroclass/actions/index.do
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Návrh na zavedenie 
odloženého prieskumu 
európskych patentových 
prihlášok

V poradí 37. zasadanie Výboru
Európskej patentovej organizácie
(EPO) pre patentové právo sa kona-
lo 20. – 21. júla 2009 v Mníchove. 

Za účasti zástupcov 28 členských
štátov EPO, Európskeho patentové-
ho úradu (EPÚ) a ako pozorovateľov
zástupcov Svetovej organizácie
duševného vlastníctva, Európskej
komisie, Inštitútu profesionálnych
zástupcov pred EPÚ a konfederácie
európskych zamestnávateľov Busi-
nessEurope bol prediskutovaný aj
spoločný návrh dánskej, holandskej
a nemeckej delegácie na zavedenie
tzv. odloženého prieskumu európ-
skych patentových prihlášok. 

Odložený prieskum by mal byť do
praxe zavedený predĺžením lehoty

na podanie žiadosti o prieskum
európskej patentovej prihlášky 
zo súčasných 6 mesiacov počítaných
odo dňa, kedy bolo v Európskom
patentovom vestníku oznámené zve-
rejnenie európskej rešeršnej správy
vypracovanej na predmet danej pri-
hlášky, na 5 až 10 rokov od podania
prihlášky. Zavedením odloženého
prieskumu by sa malo znížiť pracov-
né zaťaženie prieskumových pracov-
níkov EPÚ, čo by sa s najväčšou
pravdepodobnosťou pozitívne odra-
zilo aj na kvalite vykonávaných prie-
skumov.

Predĺžením lehoty na podanie žia-
dosti o prieskum európskej patento-
vej prihlášky by sa však zvýšila práv-
na neistota tretích osôb. Negatívny
dosah zavedenia odloženého prie-
skumu na tretie osoby by mal byť
minimalizovaný tým, že v rovnakej
lehote ako prihlasovateľ by o prie-
skum prihlášky mohli požiadať aj tre-

tie osoby, a to bez toho, aby museli
preukazovať právny záujem (v sú-
časnosti žiadosť o prieskum európ-
skej patentovej prihlášky môže podať
len prihlasovateľ). 

Výbor návrh na zavedenie odlože-
ného prieskumu jednoznačne neod-
mietol. Viacerí jeho členovia však
vyjadrili svoje obavy zo spomínané-
ho zvyšovania právnej neistoty tre-
tích osôb a prípadného negatívneho
dosahu zavedenia odloženého prie-
skumu na finančnú stabilitu EPO.

Podľa zástupcov Dánska, Holand-
ska a Nemecka by v budúcnosti malo
byť zvážené aj zavedenie odložené-
ho vykonávania rešeršnej fázy kona-
nia o európskych patentových prihlá-
škach. Odloženie rešeršnej fázy
konania výbor kategoricky odmietol. 
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Obnovenie mandátu 
výboru IGC

V sídle Svetovej organizácie du-
ševného vlastníctva (WIPO) v Žene-
ve sa uskutočnilo 14. zasadanie
Medzivládneho výboru pre gene-
tické zdroje, tradičné vedomos-
ti a folklór (výbor IGC). Nosnou
témou zasadania bolo obnove-
nie mandátu výboru a dis-
kusia o jeho pracovnej náplni
na nasledujúce dvojročné
obdobie. 

Africká skupina členských
štátov WIPO však zastávala
názor, že ak diskutovať, tak
potom už o konkrétnom návrhu
textu medzinárodného právne

záväzného dokumentu. Ale takýto
návrh bol neprijateľný pre zástupcov
tzv. skupiny B, t. j. priemyselne 

vyspelých štátov, ako aj EÚ. Dô-
vodom ich nesúhlasu s navrhovaným
postupom sú pretrvávajúce nejas-
nosti o samotnom predmete ochrany,
čiže o obsahu výrazov „tradičné
vedomosti“ a „tradičné kultúrne pre-
javy“, a tiež nejasnosti o spôsobe
uplatňovania prípadného dohovoru 
v praxi a jeho právnych následkoch.

Vzhľadom na názorovú rozdiel-
nosť k pracovnej náplni výboru
IGC bola všeobecná zhoda do-
siahnutá iba v otázke obnovy
jeho mandátu na nasledujúce
dvojročné obdobie. Pokiaľ ide 

o budúci plán činnosti výboru, roz-
hodne o ňom Valné zhromaždenie

členských štátov WIPO v septembri
2009.

Už pod švédskym 
predsedníctvom

Diskusia o možnosti vytvorenia
patentu spoločenstva a jednotné-
ho európskeho patentového súd-
nictva bude pokračovať aj počas
švédskeho predsedníctva v Rade
EÚ. Prvé zo série v druhom polroku
2009 naplánovaných zasadnutí pra-
covnej skupiny Rady EÚ pre dušev-
né vlastníctvo (patenty), ktorá sa na
expertnej úrovni zaoberá uvedenou
problematikou, sa konalo 8. júla 
v Bruseli.

Na zasadnutí pracovnej skupiny
bol za účasti zástupcov všetkých
členských štátov EÚ a Európskej
komisie prerokovaný revidovaný
návrh nariadenia o patente spoločen-
stva. Švédske predsedníctvo navrhlo
okrem iného zmeniť časti nariadenia
týkajúce sa stanovenia výšky poplat-
kov za udržiavanie platnosti patentov
spoločenstva, stanovenia pomeru, 
v akom sa budú vybrané udržiavacie
poplatky rozdeľovať medzi EPÚ,
ktorý bude mať výlučnú právomoc
udeľovať tento druh patentov, a ná-

rodné patentové úrady členských
štátov EÚ, ako aj distribučného
kľúča, podľa ktorého sa bude prísluš-
ná časť poplatkov za udržiavanie
platnosti patentov spoločenstva roz-
deľovať medzi spomínané národné
patentové úrady. 

Otázky týkajúce sa stanovenia
výšky udržiavacích poplatkov a ich
rozdeľovania medzi EPÚ a národné

patentové úrady členských štátov EÚ
sú všeobecne považované za jedny
z najkontroverznejších, čo potvrdila
aj diskusia na zasadnutí pracovnej
skupiny. Na základe stanovísk, ktoré
členské štáty v Bruseli prezentova-
li, sa dá usudzovať, že ich postoj 
k otázkam týkajúcim sa udržiavacích
poplatkov je naďalej značne rozdiel-
ny. 
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Najväčším nepriateľom vedy sú
slovenskí vedci
Bratislava – Dovolenkovú náladu 
v Slovenskej akademickej spoloč-
nosti narušila prednáška Vladimíra
Bužeka z Fyzikálneho ústavu SAV.
Provokoval už jej názov – Veda 
v bezvedomí. Nečudo, že nasledova-
la búrlivá diskusia.

P r a v d a    25. 7. 2009
http://spravy.pravda.sk/najvacsim-nepriate-
lom-vedy-su-slovenski-vedci-fqt-/sk_doma-
ce.asp?c=A090726_153100_sk_doma-
ce_p29

Vláda „upratuje“ ľudí do škôl
Bratislava – Vysoké školy by mali pri-
jať na denné štúdium ďalších päťtisíc
študentov – vyzval ich na to rezort
školstva Jána Mikolaja. „Ide o spo-
ločnú iniciatívu premiéra a ministra
školstva. Vzhľadom na hospodársku
krízu a s tým súvisiaci problém absol-
ventov uplatniť sa na trhu práce by
mala táto iniciatíva zabrániť tomu,
aby deti končili na úradoch práce 
a dať im šancu zvýšiť si svoje vzde-
lanie, a tým aj zvýšiť možnosti uplat-
niť sa,“ informovala HN hovorkyňa
rezortu Dana Španková.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
24. 7. 2009

Mikolaj chce viac študentov pre
krízu (S m e    24. 7. 2009)
http://www.sme.sk/c/4945782/mikolaj-ziada-
-univerzity-aby-prijali-viac-uchadzacov.html

Vedci tvrdia, že o desať rokov vy-
robia umelý mozog
Oxford, Bratislava – Vedci majú
nádej pre pacientov s ochoreniami
mozgu. Vyliečiť by mohli autizmus či
Alzheimerovu chorobu. Stačilo by
vyrobiť umelý mozog.

„Nie je to nemožné a v priebehu
desiatich rokov by sa nám to mohlo
podariť,“ citovala BBC Henryho
Markrama, riaditeľa projektu Modrý
mozog. „Ak budeme úspešní, pošlem
sem hovoriť hologram,“ vyhlásil
Markram na konferencii na Oxford-
skej univerzite.

P r a v d a    24. 7. 2009
http://vat.pravda.sk/vedci-tvrdia-ze-o-desat-
rokov-vyrobia-umely-mozog-f74-/sk_vclo-
vek.asp?c=A090724_140808_sk_vclo-
vek_p29

Mikolajovi výskumníci si delia
štátne milióny
Bratislava – Štátna agentúra prihrala
milióny korún vlastným ľuďom. Ide 
o Agentúru na podporu vedy a výsku-
mu, ktorá patrí pod ministerstvo škol-
stva a rozdeľuje firmám peniaze na
rôzne projekty.
Vyše 460-tisíc eur (14 miliónov ko-
rún) získala spoločnosť Prvá zvá-
račská. Jej riaditeľ Peter Fodrek je 
v agentúre podpredsedom rady pre
technické vedy. Vo firme figuruje aj
František Kolenič, ktorý tiež pôsobí v
štátnej agentúre. Tvrdí, že príspevok
pre Prvú zváračskú neovplyvnili, 
o vlastnom projekte nehlasovali.
„Nemôžeme byť vyblokovaní z toho,
aby sme mohli žiadať o dotácie,“
reagoval.

P r a v d a    23. 7. 2009
http://spravy.pravda.sk/mikolajovi-vyskumni-
ci-si-delia-statne-miliony-medzi-sebou-pao-
-/sk_domace.asp?c=A090723_100727_sk-
_domace_p12

Z eurofondov zatiaľ nemáme ani
percento
Bratislava – Peniaze z eurofondov sa
na Slovensku aj po piatich rokoch
členstva v Európskej únii získavajú 

pomaly. Podľa správy poradenskej
spoločnosti KPMG sa z celkových
13,3 miliardy eur, ktoré pre nás únia
vyčlenila na roky 2007 až 2013, do
konca mája schválila len 13 percent.
Reálne sa vyčerpalo len 0,61 per-
centa. Grantové peniaze sa spome-
dzi krajín strednej a východnej 
Európy schvaľujú pomalšie už len 
v Bulharsku, Rumunsku a Poľsku.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
21. 7. 2009
http://hn.hnonline.sk/2-37842490-k10000-
_detail-15

Víťaz dňa
Konzorcium pod vedením kanad-
ského výrobcu autosúčiastok Magna
predkladá novú ponuku na kúpu
Opla, v ktorej žiada aj o práva na
duševné vlastníctvo. O Opel má záu-
jem aj belgická holdingová spoloč-
nosť RHJ International a v pondelok
uviedla, že predloží „presvedčivú“
ponuku. Možným tretím záujemcom
je Beijing Automotive.

P r a v d a    21. 7. 2009

Peniaze na vedu pôjdu aj od pod-
nikateľov
Bratislava – Peniaze na vedu a tech-
niku na Slovensku by už nemali
prichádzať len zo štátneho rozpočtu,
ako s tým ráta Národný program re-
foriem na roky 2008 – 2010. Rezort
školstva navrhuje nový model finan-
covania vedy a techniky na Sloven-
sku, ktorý sa chystá predložiť vláde
návrh. Podľa neho by sa mal na fi-
nancovaní spolupodieľať aj pod-
nikateľský sektor či medzinárodné
zdroje. Významná podpora by mala
prísť zo štrukturálnych fondov. Opa-
trenia, ktoré stanovuje návrh ministra 

MONITORING

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

http://spravy.pravda.sk/najvacsim-nepriatelom-vedy-su-slovenski-vedci-fqt-/sk_domace.asp?c=A090726_153100_sk_domace_p29
http://www.sme.sk/c/4945782/mikolaj-ziada-univerzity-aby-prijali-viac-uchadzacov.html
http://vat.pravda.sk/vedci-tvrdia-ze-o-desat-rokov-vyrobia-umely-mozog-f74-/sk_vclovek.asp?c=A090724_140808_sk_vclovek_p29
http://spravy.pravda.sk/mikolajovi-vyskumnici-si-delia-statne-miliony-medzi-sebou-pao-/sk_domace.asp?c=A090723_100727_sk_domace_p12
http://hn.hnonline.sk/2-37842490-k10000_detail-15


školstva, budú stáť štát v rokoch
2009 až 2011 každoročne vyše 
27 miliónov eur.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
20. 7. 2009
http://hn.hnonline.sk/2-37830670-k10000-
_detail-b1

Slovensko má potenciál vyrobiť
šesťkrát viac „šetrnej“ energie než 
v súčasnosti
STU prispeje k výskumu energií
Bratislava – Biomasa a slnečná ener-
gia. To sú nosné problematiky, ktoré
budú v centre pozornosti novovytvo-
reného Národného centra pre vý-
skum a aplikácie obnoviteľných zdrojov
energie. Centrum začalo pôsobiť na
pôde Slovenskej technickej univerzity 
v máji. Univerzita naň získala vyše 1,33
milióna eur z Európskeho fondu re-
gionálneho rozvoja v rámci Ope-
račného programu Výskum a vývoj.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
20. 7. 2009
http://hn.hnonline.sk/2-37831290-k10000-
_detail-0e

Univerzít bude viac, avizuje Miko-
laj
Hoci pôvodne sa malo do elitného
klubu dostať len šesť škôl, bude ich
zrejme viac ako desať
Bratislava – Elitný klub univerzít
môže byť napokon oveľa väčší, ako
doposiaľ naznačoval priebeh kom-
plexnej akreditácie, teda hodnotenia
práce a kvality vysokých škôl. Podľa
informácií HN z prostredia Akredi-
tačnej komisie spĺňa kritériá na člen-
stvo v elite šesť škôl – bratislavské
univerzity Komenského a Sloven-
ská technická, košické Technická, 
P. J. Šafárika a Univerzita veter-
inárneho lekárstva, a napokon tech-
nika vo Zvolene. „Neprejudikujem,
kto a kde bude, ale určite tých univer-
zít bude viac, bude ich cez desať,
podľa môjho odhadu, ale ktoré to bu-
dú, nepoviem, veď napokon sa to do-
zvieme o dva mesiace,“ informoval

HN minister školstva Ján Mikolaj.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
15. 7. 2009
http://hn.hnonline.sk/2-37785390-k10000-
_detail-03

Piráti majú ministerské weby
Internetové stránky s názvami minis-
terstiev a vlády si štát nepostrážil.
Dajú sa kúpiť. Keď vám príde e-mail
z adresy premier@vlada.sk, nepíše
predseda vlády. Takýto mail môže
vlastniť hocikto.

S m e    15. 7. 2009
http://www.sme.sk/c/4933836/pirati-maju-mi-
nisterske-weby.html

Kto je dobrý v matematike, je vyni-
kajúci vo všetkom
Matematický ústav SAV oslavuje 50
rokov od svojho založenia. Oslavy sú
dobrou príležitosťou pripomenúť si
nevyriešené problémy, tvrdí Anatolij
Dvurečenskij, riaditeľ tohto ústavu.

P r a v d a    11. 7. 2009
http://spravy.pravda.sk/kto-je-dobry-v-mate-
matike-je-vynikajuci-vo-vsetkom-fsx-/sk_do-
mace.asp?c=A090711_114619_sk_doma-
ce_p12

Falošné CD a cigarety si kupujeme
častejšie
Brusel – Do Európskej únie prúdi stále
viac falošných výrobkov. Najmä z Číny.
Colné úrady únie vlani zadržali na svo-
jich hraniciach 178 miliónov kusov falzi-
fikátov. Podľa únie je to nárast o 126
percent oproti roku 2007.
V počte zadržaného tovaru vedú pi-
rátske kópie CD a DVD a cigarety.
Počet zadržaného ilegálneho tovaru
porušujúceho právo na ochranu du-
ševného vlastníctva narastá podľa
Európskej komisie už šiesty rok. 
Z takmer 180 miliónov zadržaných
kusov tovaru v roku 2008 bolo 20 mi-
liónov – vrátane potravín, nápojov,
liekov či hračiek – potenciálne ne-
bezpečných pre spotrebiteľov.
„Boj proti obchodu s tovarom, ktorý

porušuje právo na ochranu duševné-
ho vlastníctva, zostáva aj naďalej
najvyššou prioritou colných úradov
únie,“ povedal eurokomisár pre da-
ňové otázky László Kovács.

S m e    10. 7. 2009

Rok jeden reformy vzdelávania
bez reformy
Prvý rok toho, čo nazval minister
školstva Ján Mikolaj reformou vzde-
lávania, sa skončil. To, čo sa za ten
rok udialo, nazvali učitelia, rodičia,
verejnosť a médiá všelijako. Defor-
mou, Kocúrkovom, reformnou šará-
dou, podvodom na učiteľoch, žiakoch
i na rodičoch. Povedalo sa, že je pri-
pravená prirýchlo, spustená uponá-
hľane a na pomyselné vysvedčenie
dostal za ňu minister štvorku.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
8. 7. 2009
http://hn.hnonline.sk/2-37715700-k10000-
_detail-a0

Porazený dňa
Federálny súd v USA rozhodol, že
Američanka Jammie Thomasová-
Rassetová (32) zaplatí za nezákonné
sťahovanie súborov z internetu 1,92
milióna dolárov. Nahrávacie spoloč-
nosti navyše žiadajú, aby jej súd za-
kázal sťahovať hudbu, vlastniť súbo-
ry a verejne ich rozosielať. Slobodnú
matku z Minnesoty súd uznal za vin-
nú, že si z internetu ilegálne stiahla
24 skladieb.

P r a v d a    8. 7. 2009

Za talent považujeme výkonných
Ak sa talent management robí preto,
lebo si ho personalista vymyslel, je to
plytvanie
Bratislava – V každej druhej firme na
Slovensku sa za talent považuje za-
mestnanec, ktorý podáva vysoký vý-
kon.
Zo 123 firiem v prieskume Talent mana-
gementu spoločnosti Hay Group na
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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

Úspešné príbehy
Konkurujú gigantom (publikované 
so súhlasom Európskeho patentové-
ho úradu)

Spektrum dobrých nápadov a rie-
šení
Rubrika venovaná zaujímavým prie-
myselnoprávne chráneným alebo na
ochranu prihláseným slovenským rie-
šeniam

Zaujalo nás
IP Score – novinka v oblasti ohodno-
covania patentov

Slovensku, iba 8 percent uviedlo, že 
vo svojej firme nezisťuje, kto je talent.
Hovoriť o talent managemente sa na
Slovensku začalo asi pred tromi rok-
mi. V západnej Európe asi o päť ro-
kov skôr.

S m e    7. 7. 2009
http://www.sme.sk/c/4922199/za-talent-pova-
zujeme-vykonnych.html

Mladí chcú študovať právo, nie
techniku
Bratislava – Aj tento rok letia hlavne
humanitné, ekonomické, lekárske a
umelecké smery, záujem stredoško-
lákov o štúdium techniky je asi len
polovičný. Pracovný trh si však žiada
technické zameranie, najmä absol-

venti informatiky by nemali mať pro-
blém s hľadaním si práce. Ústav in-
formácií a prognóz školstva zverejnil,
aké počty študentov sa prihlásili na
jednotlivé vysoké školy na budúci
školský rok.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
6. 7. 2009
http://hn.hnonline.sk/2-37694220-k10000-
_detail-21

Najkrajšia je fyzika nepoznaného
Vo Švajčiarsku sa podieľa na gigan-
tickom experimente vo Veľkom har-
drónovom zrážači, ktorý hľadá časti-
cu zodpovednú za hmotnosť iných
častíc. Zisťuje sa tam tiež, ako to vy-
zeralo pár okamihov po veľkom tres-

ku. Dušan Bruncko.

S m e    2. 7. 2009
http://veda.sme.sk/c/4912981/dusan-brunc-
ko-najkrajsia-je-fyzika-nepoznaneho.html

Vínna reforma: budú nové názvy
Pri kúpe kvalitného vína sa študovať
etikety vyplatí. Od septembra sa totiž
mení značenie vín
Včera prešiel nový zákon o vinohrad-
níctve a vinárstve. Ten zavádza tak-
zvaný francúzsky systém označova-
nia vín – teda označenie podľa pôvo-
du.

S m e    1. 7. 2009
http://ekonomika.sme.sk/c/4914664/vinna-re-
forma-na-slovensku-budu-nove-nazvy.html
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Kto je pôvodcom legendárnej „autovoňavky“ v tvare stromčeka z papiera alebo lepenky? – pýtali sme sa vás v rámci vedo-
mostnej súťaže uverejnenej v tohtoročnom júlovom vydaní e-mailového časopisu E-zine ÚPV SR. 

Prvý správne odpovedal Mgr. Michal Lipták z Ivanky pri Dunaji – Julius Sämann. Podotýkame, že ide o amerického bioche-
mika a obchodníka švajčiarskeho pôvodu, ktorý si svoj vynález dal patentovať v roku 1951.

Súťažná otázka č. 8 

Je zaujímavé, že zatiaľ čo „autovoňavka“ na báze papiera alebo lepenky bola vynájdená pred takmer 60 rokmi, trojbodové
bezpečnostné pásy do automobilov, ktoré znižujú riziko usmrtenia či vážneho zranenia pri nehode približne o polovicu, uzreli
svetlo sveta neskôr, pred 50 rokmi. Postaral sa o to Nils Bohlin. Jeho vynález sa hrdí ocenením nemeckého patentového úradu
ako jeden z ôsmich patentov, ktoré mali najväčší význam pre ľudstvo za posledných sto rokov.

Ktorá automobilka ako prvá vybavovala svoje vozidlá trojbodovými 
bezpečnostnými pásmi?

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

KTO VIE, ODPOVIE

mailto:julius.sipos@indprop.gov.sk

