
Patentové informácie, 
podpora inovácií – služby 
a novinky

Úrad priemyselného vlastníctva
SR a Európsky patentový úrad (EPÚ)
boli spoluorganizátormi celosloven-
ského seminára Patentové informá-
cie, podpora inovácií – služby 
a novinky, ktorý 19. novembra 2009
pripravilo Centrum vedecko-tech-
nických informácií SR (CVTI SR) 
v Bratislave. 

V úvode seminára zástupkyňa
EPÚ Yolanda Sánchez Garciová
predstavila novinky EPÚ s dôrazom
na patentové registre a systém
esp@cenet® slúžiaci na vyhľadáva-
nie v patentových dokumentoch,
napr. zverejnených patentových pri-
hlášok, úžitkových vzorov, udelených
patentov a pod. 

Rastislav Marčok z ÚPV SR sa
vo svojej prezentácii venoval služ-

bám a databázam z oblasti patentov
a ochranných známok, ktoré sú 
sprístupňované prostredníctvom in-
ternetu. 

Služby a činnosť stredísk patento-
vých informácií pôsobiacich v rámci
siete PATLIB boli témami prezentácií
Dariny Janovskej zo Slovenskej národ-
nej knižnice v Martine, Lýdie Žáčikovej
zo Štátnej vedeckej knižnice v Banskej
Bystrici a Viery Nagyovej zo Štátnej
vedeckej knižnice v Košiciach. 

Najbližšie úlohy CVTI SR pri za-
bezpečovaní technologického tran-
sferu priblížil účastníkom seminára
riaditeľ centra Ján Turňa. 

Zástupcovia Regionálneho pora-
denského a informačného centra 

v Prešove a Podnikateľského a ino-
vačného centra BIC v Bratislave
Rastislav Tkáč a Peter Kopkáš infor-
movali prítomných o aktivitách 
a službách ich centier. 

Seminár bol určený používateľom
patentových informácií, elektronic-
kých informačných zdrojov, pracovní-
kom výskumu a vývoja, ústavom
SAV, akademickej komunite z vyso-
kých škôl a univerzít, pracovníkom
kontaktných a informačných miest
ÚPV SR a informačno-poradenských
miest ÚPV SR pre inovácie.
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O tom, že pohyb je zdravý, niet pochýb. Odborníci radia pohybovať sa čo naj-
viac aj v prípade, že pracujete v kancelárii. Treba vraj častejšie vstávať zo sto-
ličky a napríklad, keď zazvoní telefón, telefonovať postojačky...

Žeby ste si najnovšie vydanie e-mailového časopisu E-zine ÚPV SR tiež pre-
čítali postojačky...?

SPRÁVY  Z  ÚPV  SR



ÚPV SR získal striebornú Cenu
ITAPA 2009 (prvá cena v danej kate-
górii, v ktorej bolo prihlásených 
11 projektov, nebola udelená) za
sprístupnenie možností elektronické-
ho podávania prihlášok predmetov

priemyselných práv a súvisiacich
následne podaných dokumentov. 
V súčasnosti môžu klienti úradu
využívať online sedem aplikácií.
Online podávanie cez internet 
s využitím šifrovania údajov elektro-

nickým podpisom predstavuje rýchly
a bezpečný spôsob komunikácie 
s úradom, výrazne uľahčuje prácu
prihlasovateľom a patentovým zás-
tupcom.
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Cena ITAPA 2009

Vedúcim projektového tímu online
podávania v ÚPV SR je Ing. Milan
Oravec. 

– Samozrejme, cena nás veľmi
potešila. Je to satisfakcia za štyri

roky neľahkej vývojárskej práce, keď
v jednotlivých fázach vývoja aplikácií
nebolo okamžite vidieť výsledky
nášho úsilia. Teraz môžeme povedať,
že tá štvorročná práca stála za to,

podarila sa nám dobrá vec. Samo-
zrejme, v elektronizácii úradu chce-
me ďalej pokračovať.



Technická spolupráca 
s dôrazom na online služby 

Nadnárodná spoločnosť Gartner,
Inc., zaoberajúca sa výskumom a po-
radenstvom v oblasti informačných
technológií predložila na spoločné
zasadnutie Správnej rady a Rozpoč-
tového výboru Úradu pre harmonizá-
ciu vnútorného trhu (OHIM) 16. no-
vembra 2009 prvé výsledky priesku-
mu potrieb národných známkových
úradov, ako aj ich klientov v súvislos-
ti s konaním o prihláškach ochran-
ných známok a dizajnov. 

Z výsledkov vyplýva, že prioritný-
mi oblasťami novej etapy technic-
kej spolupráce OHIM-u s národný-
mi úradmi, ktorá sa začne pravde-
podobne v roku 2011, by sa mali
stať elektronické služby zamerané
na rešerše, podávanie prihlášok, ná-
mietkové, resp. obnovovacie kona-
nie, platby, správu poplatkov a v ne-
poslednom rade i na vytvorenie
„elektronického prostredia“ slúžiace-
ho na boj proti dovozu falšovaných
produktov do Európskej únie (naprík-

lad umožnenie pracovníkom colnej
správy vykonať vlastnú rešerš na
ochranné známky a dizajny pri podo-
zrení z porušenia práv ich majiteľov). 

OHIM vyčlenil na nové projekty
technickej spolupráce 50 mil. eur.
Je potešiteľné, že Európska komisia
zmenila svoj pôvodný postoj a z koo-
peračného balíka peňazí bude od ro-
ku 2011 možné spolufinancovať aj
projekty zamerané na lepšiu vy-
možiteľnosť práv a boj proti falšo-
vaniu a pirátstvu produktov. 

Podpredsedníctvo 
Správnej rady OHIM-u 
ostáva pod taktovkou Slovenska

Dňa 17. novembra 2009 sa v Alicante
konalo 38. zasadanie Správnej rady
OHIM-u. Rokovala aj o obsadení postu
podpredsedu správnej rady, ktorý od 
12. februára 2007 zastáva predsedníčka
ÚPV SR Darina Kyliánová. 

Správna rada OHIM-u D. Kyliánovú
jednomyseľne znovuzvolila do uvede-
nej pozície, čím sa jej funkčné obdobie
predĺži až do 12. februára 2013.

Nemecko − Tohtoročná medziná-
rodná špecializovaná výstava nápa-
dov, vynálezov a inovácií IENA 2009
(Ideen – Erfindungen – Neuheiten)
otvorila brány účastníkom i širokej
verejnosti od 5. do 8. novembra 2009
v norimberskom výstavnom centre. 

Pozornosť pútalo približne 800
vynálezov, technických riešení či
zlepšovacích návrhov z 34 krajín
sveta.

Na výstave dominovali technológie
zamerané na energetiku, informačné
systémy, ochranu životného prostre-

dia, strojárstvo, stavebníctvo, zdra-
votníctvo, šport a hry, dopravné inži-
nierstvo a autopríslušenstvo, poľno-
hospodárstvo a lesníctvo, chémiu,
grafiku a bezpečnosť.

Najviac technických noviniek
prezentovali Malajzia a Rusko, 
prvýkrát sa na výstave zúčastnili
Španielsko a Sýria. Technické nápa-
dy a inovatívne riešenia z Nemecka
predstavilo 38 vynálezcovských klu-
bov vrátane 8 mládežníckych klubov
združenia SIGNO (Schultz von 
Ideem für die Gewerbliche Nut-
zung – Ochrana myšlienok pre ko-
merčné využitie). 

Z technických noviniek na praktic-
ké denné využitie možno spomenúť

napríklad viacúčelovú skrinku s vysú-
vacími podstavcami, ktoré sú posuv-
né v horizontálnej aj vertikálnej rovi-
ne a môžu slúžiť nielen ako podstav-
ce s nastaviteľnou výškou, ale aj ako
jednoduché dvojúrovňové schodisko
a samotná skrinka ako relaxačný box
na sedenie alebo podopieranie nôh. 

Ďalším praktickým riešením bol
tzv. svahomer. Ide o jednoduchý prí-
stroj, ktorý meria sklon svahu v pre-
počte na percentá a má široké uplat-
nenie v stavebníctve alebo architek-
túre. 

Z vynálezov s vyššou úrovňou tvo-
rivosti zaujal AQUA ENERGYS – za-
riadenie na úpravu a zmäkčenie vo-
dy, ktoré pracuje na princípe fotosyn-
tézy alebo fotolýzy – fotolytického
štiepenia molekúl vody pôsobením
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MONITORING
Prehľad článkov týkajúcich sa duševného vlastníctva a ÚPV SR uverejnených
v slovenskej tlači v novembri 2009

svetelnej energie. Jeho výhodou je
nechemické, nízkonákladové bezfil-
tračné zníženie tvrdosti vody, čo
zlepšuje jej chuť a dodáva aj biopozi-
tívne vlastnosti.

Súbežne s výstavou sa konalo aj
IENA SIGNO sympózium, v rámci
ktorého experti vyzdvihli dôležitú úlo-
hu medzinárodnej spolupráce medzi
vynálezcami a zástupcami priemyslu
a obchodu, ktorá je obzvlášť žiaduca
v čase súčasnej hospodárskej krízy.
Medzi najzaujímavejšie témy patrili:

Trendy – čo sa ešte musí vymyslieť,
Ktoré vynálezy nás vyvedú z krízy,
Vynálezca – (ne)známy tvor a Súčas-
né marketingové možnosti pre dob-
rovoľných vynálezcov. Napriek ne-
priaznivej finančnej situácii vo viace-
rých odvetviach krajín, ktoré sa zú-
častnili na IENE, výstava ukázala,
že dobré myšlienky a z nich pra-
meniace vynálezy sa dokážu pre-
sadiť v každej dobe. 

V medzinárodnom patentovom in-
formačnom centre výstavy mala za-
stúpenie aj Slovenská republika, a to
prostredníctvom Úradu priemysel-
ného vlastníctva SR. 

Kontrolóri neuznali tituly z Tren-
čianskej univerzity
Bratislava – Pochybné diplomy 
z Trenčianskej univerzity sú len zdra-
pom papiera. Ministerská kontrola
smeruje k tomu, že niektorí študenti
prídu o tituly. Za štúdium pritom za-
platili desiatky miliónov korún, ktoré
sa niekde stratili.
V ohrození sú externisti, ktorí študo-
vali mimo Trenčína, v pobočkách 
v Prievidzi, Novej Bani a Nových 
Zámkoch. Hoci za štúdium platili po 
16- až 20-tisíc korún (530 až 660 eur)

ročne, zo školy môžu vyjsť napráz-
dno.

P r a v d a    28. 11. 2009 
http://spravy.pravda.sk/kontrolori-neuznali-ti-
tuly-z-trencina-d9i-/sk_domace.asp?c=A091-
127_232714_sk_domace_p23

Východ chytá druhý dych. Volá 
k sebe elitu
Stovky slovenských informatikov ča-
ká dobrá práca a mzdy
Bratislava – Až 1 068 nových pracov-
ných miest má v najbližších štyroch

rokoch vzniknúť na východnom Slo-
vensku.
Boj o vysokoškolákov s technickým
zameraním má rozohrať asi tridsiatka
spoločností pôsobiacich v IT sektore.
Vyplýva to z prieskumu združenia IT
Valley Košice.
Novinkou je, že východ ponúka prá-
cu aj ľuďom z ostatných kútov Slo-
venska: dôvodom je nedostatok in-
formatikov v tomto regióne.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
27. 11. 2009
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Východ zamestná tisícku vysoko-
školákov 
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y
27. 11. 2009)
http://hn.hnonline.sk/2-39216090-
-k10000_detail-4a

Podmienky na podnikanie klesli na
úroveň spred ôsmich rokov
Fico vrátil podnikateľov v čase
Bratislava – Byť firmou na Slovensku
je čoraz ťažšie. Podľa Podnikateľskej
aliancie Slovenska im život zneprí-
jemňuje hlavne súdnictvo, hospodá-
renie štátu a protekcionizmus. A to
všetko za súčasnej vlády Roberta Fi-
ca, ktorá dokázala stlačiť index pod-
nikateľského prostredia na úroveň
roka 2001.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
27. 11. 2009
http://hn.hnonline.sk/2-39215820-
-k10000_detail-e6

Mikolajovej škole prihrávajú titul
univerzity
Bratislava – Trom vysokým školám
sa vzďaľuje zápis do zoznamu pre-
stížnych škôl, ktorý im sľúbil minister
školstva Ján Mikolaj. Školy tvrdia, že
už smú vstúpiť do elitnej skupiny, le-
bo splnili poslednú podmienku. Zara-
denie medzi univerzity im od sep-
tembra zaručí viac peňazí na študen-
ta. Minister však v rozdávaní titulov
pre najlepšie školy zaradil spiatočku.
To však neplatí pre Žilinskú univerzi-
tu, kde prednáša. Jeho alma mater
tiež pôvodne nesplnila podmienky,
elitnou školou sa však nakoniec má
stať.

P r a v d a    27. 11. 2009
http://spravy.pravda.sk/mikolajovej-skole-pri-
hravaju-titul-univerzity-ft1-/sk_domace.asp-
?c=A091127_082959_sk_domace_p29

Hračka musí osloviť najmä dieťa
Keď sa povie, že je niečo hračka,
myslí sa tým, že je to ľahké a bezpro-
blémové. Hračky však rozhodne také
nie sú. Hra je generálka na skutočný
život a hračky pomáhajú rozvíjať tvo-
rivosť, získať návyky, zručnosti, učia,

ako sa pozerať na svet.

S m e    27. 11. 2009
http://zena.sme.sk/c/5128524/hracka-musi-
-oslovit-najma-dieta.html

Eset opäť vládne našim technolo-
gickým firmám
Bratislava – Eset opäť kraľuje najrý-
chlejšie rastúcim technologickým fir-
mám na Slovensku. V prieskume
Technology Fast 500 spoločnosti De-
loitte sa umiestnil v celkovom poradí
na 180. mieste s 951-percentným
rastom výnosov.
V prieskume Technology Fast figuru-
je Eset už niekoľko rokov, dynamika
rastu sa však nemení. V minulom ro-
ku ho predbehla firma InterWay. Tá
sa však v súčasnom rebríčku nena-
chádza vôbec.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
26. 11. 2009
http://hn.hnonline.sk/2-39200640-
-k10000_detail-30

Eset si obhájil post technologické-
ho kráľa 
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y  
26. 11. 2009)
http://hn.hnonline.sk/2-39201100-
-k10000_detail-f6

Internet je ako vesmír, rozpínavý 
a nekonečný
Internet musí zvládnuť nápor videa 
a nových pripojených zariadení. Aké
budú sociálne dosahy a ako budú vy-
zerať aplikácie budúcnosti, zostáva
nejasné.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
25. 11. 2009
http://hn.hnonline.sk/2-39189120-
-k10000_detail-cb

Plagiátor zo Smeru Fica nezaujíma
Bratislava – Prípad poslanca a kraj-
ského šéfa Smeru Stanislava Kubán-
ka, ktorý získal vysokoškolský titul,
keď do svojej bakalárskej práce odpí-
sal časť textu odbornej knihy, čo nik-
de nespomenul, nemá v strane tak-
mer žiadny ohlas.
Predseda Smeru Robet Fico sa ku

Kubánkovi v pondelok aj v utorok pre
SME odmietol vyjadriť. Včera nako-
niec novinárom povedal, že „toto nie
je téma pre politickú stranu“ a že ju
majú riešiť vysoké školy.

S m e    25. 11. 2009
http://korzar.sme.sk/c/5124991/fica-plagiator-
-kubanek-nezaujima.html

Sťahovať môžete bezpečne
Brusel – Obyvatelia Európskej únie,
ktorí nelegálne sťahujú z internetu
hudbu alebo filmy, sa už v budúcnos-
ti nebudú musieť obávať, že by ich
mohli odpojiť od celosvetovej počíta-
čovej siete.
Európsky parlament totiž včera
schválil dlhodobo očakávanú reformu
telekomunikačného trhu v únii, ktorá
internetovým pirátom zaisťuje určitú
ochranu. Ak by úrady niektorého 
z členských štátov únie chceli odpojiť
nejakého používateľa, musia mu dať
najskôr právo na obhajobu.
Telekomunikačný balíček má zaručiť eu-
rópskym spotrebiteľom aj právo zmeniť 
v priebehu jedného pracovného dňa svo-
ju telekomunikačnú spoločnosť či mobil-
ného operátora pri uchovaní toho istého
telefónneho čísla.

S m e    25. 11. 2009
http://mobil.sme.sk/c/5124081/operatora-
-zmenite-za-jeden-pracovny-den.html

Softvér predali i v Karibiku
Klientom slovenskej spoločnosti Ana-
soft je aj Národná banka Jamajky
Bratislava – Robili softvér pre Národ-
nú banku Jamajky a viacero klientov
majú aj v Nemecku a Spojených štá-
toch. História spoločnosti Anasoft sa
však začala podobným príbehom,
akým sa môžu pochváliť veľké ame-
rické technologické firmy. V roku
1991 spojila partia študentov Sloven-
skej technickej univerzity sily a roz-
hodla sa založiť firmu, v ktorej chcelo
šesť študentov zúročiť svoje vedo-
mosti o počítačoch a softvéri.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y  
18. 11. 2009
http://hnonline.sk/podniky/c1-39106380-soft-
ver-predali-aj-v-karibiku
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Študentská firma 2009 má svojho ví-
ťaza, kováča Michala Kačmára
Slovensko zabojuje remeslom
Bratislava – Prekvapenie na nedáv-
nom odovzdávaní cien v súťaži Štu-
dentská firma roka 2009 vyvolalo vy-
hlásenie víťaza. Stal sa ním Michal
Kačmár, študent Fakulty umení ko-
šickej Technickej univerzity so svojou
dielňou umeleckého kováčstva, ktorú
má spolu s ateliérom a prezentačný-
mi priestormi neďaleko Košíc. Presa-
dil sa v konkurencii piatich finalistov,
majiteľov firiem, ktoré sa venujú pre-
važne informačným technológiám.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
16. 11. 2009
http://hnonline.sk/ekonomika/c1-39085740-
-slovensko-zabojuje-remeslom

Prílev mozgov na Slovensko
Kvalita našich univerzít pri medziná-
rodnom porovnaní je žalostne nízka.
Ako teda zlepšiť univerzitný systém?
Okrem financovania je potrebné
zlepšiť kvalitu ľudských zdrojov.
Štandardnou metódou používanou
na Západe je darwinovský výber naj-
schopnejších jedincov, pretože kvalit-
né ľudské zdroje sú alfou a omegou
ďalšieho rozvoja.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
13. 11. 2009
http://hn.hnonline.sk/2-39061400-
-k10000_detail-d2

Eset je opäť firmou roka
Bratislava – Firmou roka v dvanás-
tom ročníku udeľovania cien za mi-
moriadne podnikateľské výsledky
týždenníka Trend sa včera stala 
softvérová spoločnosť Eset, ktorá ob-
hájila vlaňajší primát. Ceny pre na-
júspešnejšiu banku a poisťovňu zí-
skali VÚB banka a Allianz-Slovenská
poisťovňa, pričom obidve získali ten-
to titul prvýkrát.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
11. 11. 2009
http://hn.hnonline.sk/2-39030630-
-k10000_detail-88

Počítačové pirátstvo môže vyjsť
draho
Mnoho výrobcov ponúka pre domáce
použitie softvér za zvýhodnené ceny.
Nesmiete ho však komerčne použiť
Bratislava – Nelegálny softvér podľa
najnovších prieskumov postupne
mizne z firiem, no v domácnostiach
sa rozmáha čoraz viac. Ak patríte 
k tým, ktorí takýto softvér majú vo
svojom počítači, mali by ste ho čím
skôr zmeniť a legalizovať si ho. Mož-
ností, ako to urobiť, vám súčasný trh
ponúka viac.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
10. 11. 2009
http://hn.hnonline.sk/2-39013080-
-k10000_detail-6c

Rusi oslavujú muža, ktorý vyzbro-
jil svet
Od Stalina po Putina mu každý z kre-
meľských vodcov pripol na hruď 
aspoň jeden metál. Dnes, keď Rusko
oslavuje deväťdesiatiny Michaila Ka-
lašnikova, legendárnemu zbrojnému
konštruktérovi pribudne ďalšie vy-
znamenanie od prezidenta Dmitrija
Medvedeva. Prišiel si poň vlakom 
z tisíc kilometrov vzdialeného ural-
ského mesta Iževsk. V tamojšej zbro-
jovke, ktorá už šesť desaťročí chŕli
jeho výtvor, dodnes pracuje ako hlav-
ný konštruktér.

P r a v d a    10. 11. 2009
http://spravy.pravda.sk/rusi-oslavuju-muza-
-ktory-vyzbrojil-svet-f12-/sk_svet.asp?c=A-
091110_094358_sk_svet_p09

V zahraničí hľadá kvalitné vzdela-
nie čoraz viac študentov
Počet študentov, ktorí sa hlásia na
zahraničné univerzity, každý rok stú-
pa. Maturantov láka štúdium v zahra-
ničí pre vysokú kvalitu vzdelania, šir-
ší výber študijných odborov a otvore-
nosť univerzít, vďaka ktorej sa štu-
denti môžu dostať aj na študijné od-
bory, na ktoré sa doma nedostanú
pre veľký počet uchádzačov a nižšie
kapacity univerzít. Univerzity sú lep

šie vybavené, vyučujúci sú prístup-
nejší a kontakt medzi nimi a študent-
mi je bezprostrednejší a menej for-
málny. Študijné programy sú viac za-
merané na uplatnenie v praxi.

P r a v d a    10. 11. 2009
http://profesia.pravda.sk/v-zahranici-hlada-
-kvalitne-vzdelanie-coraz-viac-studentov-pnf-
-/sk-prstud.asp?c=A091110_071558_sk-pr-
stud_p01

Na eurofondy prísnejšie
Bratislava – Vicepremiér Dušan Čap-
lovič chce väčšiu kontrolu čerpaných
eurofondov. Preto včera predložil do
Legislatívnej rady vlády novelu záko-
na o pomoci a podpore poskytovanej
z fondov Európskeho spoločenstva.
„Počet auditov zameraných na čer-
panie eurofondov sa zvýši. Kým 
v programovom období 2004 – 2006
bola povinnosť overiť minimálne päť
percent deklarovaných výdavkov za
celé obdobie, teraz to bude približne
15 až 20 percent každoročne,“ pove-
dal vicepremiérov hovorca Michal
Kaliňák.

H o s p o d á r s k e n o v i n y 
4. 11. 2009
http://hn.hnonline.sk/2-38926390-
-k10000_detail-c0

Nokia opäť kraľuje európskym
značkám
Najhodnotnejšiu značku na Sloven-
sku, ktorá stojí 194 miliónov eur, má
Slovenský plynárenský priemysel
Bratislava – Najcennejšou značkou
na starom kontinente je naďalej No-
kia najväčšieho svetového výrobcu
mobilov. Jej hodnota na trhu je podľa
rebríčka Európskeho inštitútu pre
prieskum značiek eurobrand2009 vy-
še 35 miliárd eur. Oproti vlaňajšku
„stojí“ menej takmer o tri miliardy.
Prekvapením v prvej desiatke je de-
but pivných značiek InBev a SABMil-
ler. Najmä belgickému pivovaru po-
mohla vlaňajšia mamutia akvizícia
amerického konkurenta, s ktorým 
získal aj jeho značku Budweiser.
Slovensko má v rebríčku jediného
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http://hnonline.sk/ekonomika/c1-39085740-slovensko-zabojuje-remeslom
http://hn.hnonline.sk/2-39061400-k10000_detail-d2
http://hn.hnonline.sk/2-39030630-k10000_detail-88
http://hn.hnonline.sk/2-39013080-k10000_detail-6c
http://spravy.pravda.sk/rusi-oslavuju-muza-ktory-vyzbrojil-svet-f12-/sk_svet.asp?c=A091110_094358_sk_svet_p09
http://profesia.pravda.sk/v-zahranici-hlada-kvalitne-vzdelanie-coraz-viac-studentov-pnf-/sk-prstud.asp?c=A091110_071558_sk-prstud_p01
http://hn.hnonline.sk/2-38926390-k10000_detail-c0


zástupcu. Najcennejšiu značku za
149 miliónov eur vlastní Slovenský
plynárenský priemysel.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
4. 11. 2009
http://hn.hnonline.sk/2-38926850-
-k10000_detail-38

Časopis, ktorý vytváral dnešnú ve-
du
Nature je jeden z najdôležitejších
magazínov na svete. Jeho články
menili pohľad na realitu
Veda vraj nie sú preteky. Opak je
však pravdou: veda nielenže preteky
sú, ale sú to preteky, kde sa občas
podvádza, niektorí bežia so zaviaza-
nými očami a iným nepovedali, v akej
disciplíne vlastne súťažia. Majú do-
konca aj svoje majstrovstvá sveta –
ich obdobou je publikovať vo dvoch
azda najprestížnejších vedeckých
časopisoch sveta. Prvým z nich je
Science, druhým britský týždenník 
Nature. Vznikol 4. novembra 1869,

pred 140 rokmi.

S m e    3. 11. 2009
http://veda.sme.sk/c/5091477/casopis-ktory-
-vytvaral-dnesnu-vedu.html

MONITORING / VÝBER Z OBSAHU ČASOPISU DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO 

7

Výber z obsahu štvrtého tohtoročného čísla 
časopisu Duševné vlastníctvo, ktoré je pripravené 
na distribúciu

Ing. Ľubica Benická: Editoriál – Štát-
na služba po novom

Zasadanie Valného zhromaždenia
členských štátov WIPO
22. 9. – 1. 10. 2009 Geneva
„Segment na najvyššej úrovni“ – účasť
politických špičiek (ministrov a štát-
nych tajomníkov) z členských štátov
Svetovej organizácie duševného
vlastníctva na úvodnej časti zasada-
nia. Výber zo správy o činnosti orga-
nizácie prezentovanej generálnym
riaditeľom WIPO F. Gurrym. Oficiálna
audiencia slovenskej delegácie 
u generálneho riaditeľa WIPO. Zá-
very valného zhromaždenia.

Ing. Emil Žatkuliak: Tradičné vedo-
mosti – klúč k pestrej a udržateľ-
nej budúcnosti
Definícia tradičných vedomostí a kul-
túrnych prejavov; ich spätosť s du-
ševným vlastníctvom. Súvisiaca dis-
kusia a návrhy komplexného riešenia
právnej ochrany tradičných vedo-
mostí. Význam tradičných vedomostí
v sociálnom a ekonomickom rozvoji
krajín. Tohtoročné zasadanie Valné-
ho zhromaždenia Svetovej organizá-
cie duševného vlastníctva – posilne-
nie mandátu Medzivládneho výboru
pre duševné vlastníctvo a genetické
zdroje, tradičné vedomosti a folklór
(IGC). Výzvy do budúcnosti.

Mgr. Ján Poljovka: Zelená pre zele-
né inovácie
Konferencia OSN o klimatických
zmenách (Kodaň 7. – 8. decembra
2009). Štúdia o zelených inováciách
analyzujúca licenčnú prax v oblasti
environmentálne vhodných technoló-
gií (EST), vypracovaná na podnet
Európskeho patentového úradu.
Kontroverzné názory na problemati-
ku klimatických zmien a patentovanie
EST; potreba využitia EST v praxi.
Pozícia Rady Európskej únie v súvis-
losti s rozvojom zelených technológií
a ich priemyselnoprávnou ochranou.

http://hn.hnonline.sk/2-38926850-k10000_detail-38
http://veda.sme.sk/c/5091477/casopis-ktory-vytvaral-dnesnu-vedu.html
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KTO VIE, ODPOVIE

Výkonným riaditeľom Nobelovej nadácie je Michael Sohlman – je správna odpoveď na súťažnú otázku uverejnenú 
v 11. tohtoročnom vydaní e-mailového časopisu E-zine ÚPV SR. Ako prvý správne odpovedal Pavol Danko z Banskej Bystrice.

Súťažná otázka č. 12

Ján Daniel Perlitzi (1705 – 1778). Rodák z Kežmarku patril k neúnavným organizátorom vedeckého života. Rozsiahle dielo
o otázkach súdneho lekárstva ho zaradilo medzi priekopníkov dovtedy neveľmi známeho odboru. Istý čas bol mestským leká-
rom v Banskej Štiavnici a hlavným lekárom Novohradskej stolice. Počas lekárnickej praxe vyvinul vyše 300 liekov a zhotovil
aj liehový prístroj na meranie teploty ľudského tela. V roku 1750 navrhol panovníčke Márii Terézii založiť prvú vysokú školu
lekársku v Uhorsku so sídlom v Banskej Štiavnici, pre ktorú vypracoval študijný program a učebné osnovy, no jeho návrh sa
z neznámych dôvodov nestretol s úspechom.

Kde je pochovaný Ján Daniel Perlitzi?

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

mailto:julius.sipos@indprop.gov.sk



