
Aktivity podporujúce 
inovačnú výkonnosť podnikov

Zástupcovia Úradu priemyselného
vlastníctva SR prijali 24. februára
2010 pozvanie na seminár Aktivity
podporujúce inovačnú výkonnosť
podnikov, ktorý usporiadala Regio-
nálna komora SOPK v Trenčí-
ne (informačno-poradenské miesto 
ÚPV SR pre inovácie – innoinfo). 

Seminár bol určený najmä záujem-
com z radov živnostníkov, malých 
a stredných podnikateľov a jeho cie-
ľom bolo poskytnúť informácie, ako
môžu priemyselné vlastníctvo, klas-
tre či informačno-komunikačné tech-
nológie zlepšiť rozvoj podnikov.

Prednášky zástupcov ÚPV SR
boli zamerané na ochranu predme-
tov priemyselných práv patentom,
úžitkovým vzorom, ochrannou znám-
kou a dizajnom, ďalej na prediagnos-
tiku predmetov priemyselných práv
(audit priemyselného vlastníctva 

v podnikoch) a pozornosť účastníkov
seminára pútali aj informácie týkajú-
ce sa vyhľadávania v národných 
a medzinárodných patentových 
a známkových databázach i možnos-
tí využitia týchto databáz v praxi. 
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Denné teploty sa už držia nad nulou a so slnkom i po zime prebúdzajúcou sa prírodou
začíname mať jarný pocit. 

Jar však môže znamenať aj jarnú únavu, pričom ženy sa na ňu sťažujú častejšie ako
muži. Možno je dôvodom ich vyššia fyzická i psychická záťaž, keď okrem zamestnania
musia stíhať aj práce v domácnosti. Navyše začiatkom jari ženská populácia mení svoj
šatník a neraz s hrôzou zratúva nadbytočné kilogramy. V panike sa púšťa do drastických
diét a tie organizmus ešte viac vyčerpávajú.

Odborníci radia zorganizovať si každý týždeň jeden odľahčovací deň, v ktorom človek
konzumuje výhradne ovocie a zeleninu. Napokon aj naši predkovia po fašiangovom
hodovaní preferovali skôr múčne a zeleninové jedlá. A kedysi striktne dodržiavaný pôstny piatok má síce náboženské kore-
ne, ale bol aj prirodzenou súčasťou racionálnej výživy.

My, tvorcovia e-mailového časopisu  E-zine ÚPV SR, nemáme výhrady proti racionálnej výžive, ale žeby sme vám ponúk-
li „racionálne“ elektronické periodikum – to nie! Želáme vám nikým nerušené čítanie jeho najnovšieho vydania.
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Projekty spolupráce

Diskusie o využití finančnej čiastky
50 mil. eur z celkového 300 mil. pre-
bytku hospodárenia Úradu pre har-
monizáciu vnútorného trhu (ochran-
né známky a dizajny) (OHIM) za
ostatné roky pokračovali 24. februára
2010 v Alicante na spoločnom mimo-
riadnom zasadnutí Správnej rady 
a Rozpočtového výboru. 

Dokument s názvom Realizácia
kooperačného programu, ktorý vy-
pracovala nadnárodná spoločnosť
Gartner, Inc., na základe prieskumu
potrieb národných úradov, združení
zastupujúcich majiteľov známkových
a dizajnových práv a stavovských 

organizácií (patentoví zástupcovia),
už obsahuje konkrétne oblasti spolu-
práce: 
– projekty v oblasti harmonizá-

cie: zbližovanie praxe konania 
o ochranných známkach a dizaj-
noch na národnej i komunitárnej
úrovni, napríklad vytváranie spo-
ločných databáz zoznamov tova-
rov a služieb, databáz ochranných
známok s priznaným právom
seniority a pod.,

– projekty v oblasti elektronických
služieb: elektronické služby zame-
rané na rešerš, podávanie prihlá-
šok, námietkové, resp. obnovova-
cie konanie, správu poplatkov 
atď.,

– projekty v oblasti poskytovania
informačných služieb,

– projekty v oblasti vymožiteľnos-
ti známkových a dizajnových
práv.

Členské štáty EÚ budú mať mož-
nosť „zapísať sa“ do jednotlivých pro-
jektov najneskôr do 1. júla 2010.
Úrad priemyselného vlastníctva
SR v súčasnosti analyzuje projek-
ty v kontexte svojich potrieb, priorít,
ale najmä finančných možností, pre-
tože ÚPV SR sa na realizácii zvole-
ných projektov bude podieľať finanč-
ným, resp. nefinančným vkladom až
do výšky 20 percent.

Za nového prezidenta EPÚ 
zvolili Benoîta Battistelliho

Jediným bodom programu mimo-
riadneho 122. zasadnutia Správnej
rady Európskej patentovej organi-
zácie (SR EPO) 1. marca 2010 
v Mníchove bola voľba nového prezi-
denta Európskeho patentového
úradu (EPÚ). Od 1. júla 2010 sa ním
stane Benoît Battistelli, v súčasnos-
ti generálny riaditeľ francúzskeho
Národného inštitútu priemyselného
vlastníctva. V prezidentskej funkcii
vystrieda Alison Brimelowovú zo
Spojeného kráľovstva a bude v nej
pôsobiť päť rokov.

SR EPO, ktorú tvoria zástupcovia
zmluvných štátov Európskeho paten-
tového dohovoru (EPD), je zákono-
darným orgánom zodpovedným za
činnosť EPÚ, schvaľovanie jeho roz-

počtu i vymenovávanie vrcholového
vedenia vrátane prezidenta. Podľa
EPD k rozhodnutiu o vymenovaní
nového prezidenta je potrebná troj-
štvrtinová väčšina hlasov hlasujúcich
zástupcov zmluvných štátov EPD.
Benoît Battistelli takúto podporu
získal, vyhral nad ďalšími dvoma
kandidátmi, ktorými boli Roland
Grossenbacher, generálny riaditeľ
Švajčiarskeho federálneho inštitútu
duševného vlastníctva, a Susanne
Ås Sivborgová, generálna riaditeľka
Švédskeho patentového a registrač-
ného úradu. 

Európska patentová organizácia
(EPO) je medzivládnou organizáciou
zriadenou na základe EPD, ktorý bol
podpísaný v Mníchove v roku 1973 
a nadobudol účinnosť 7. októbra
1977. Hlavnou úlohou EPO je udeľo-
vať európske patenty, čo plní pro-

stredníctvom svojho výkonného
orgánu – EPÚ pod dohľadom SR
EPO. Organizácia v súčasnosti
pozostáva z 36 členských štátov –
27 krajín Európskej únie plus
Chorvátsko, bývalá juhoslovanská
republika Macedónsko, Island, Lich-
tenštajnsko, Monako, Nórsko, San
Maríno, Švajčiarsko a Turecko. 
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MONITORING
Prehľad článkov týkajúcich sa duševného vlastníctva a ÚPV SR uverejnených
v slovenskej tlači vo februári 2010

Veľa kriku pre nič alebo nôž do
chrbta školám?
Poslanec Smeru Mojmír Mamojka
predložil a pretlačil do druhého číta-
nia v parlamente novelu vysokoškol-
ského zákona, ktorá vyvolala neob-
vykle silnú protireakciu väčšiny rekto-
rov verejných vysokých škôl. Návrh
totiž umožňuje, aby profesori a do-
centi predĺžili svoje štandardné pôso-
benie na vysokých školách zo súčas-
ných 65 na 70 rokov veku. Napriek
protestnému listu šéfov najsilnejších
vysokých škôl sa ešte drvivejšia väč-
šina našla v parlamente na posun do
druhého čítania. Nájsť na jednej stra-
ne stola poslancov Smeru-SD, 
ĽS-HZDS, SDKÚ-DS, KDH, SMK 
a SNS sa inak podarí len zriedkavo,

aj to väčšinou v parlamentnej reštau-
rácii. Čo sa to deje?

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
25. 2. 2010
http://hn.hnonline.sk/2-40734140-
-k10000_detail-5a

Úspešní rodáci. Bratislavčan Jozef
Gruska založil vedecké konferencie 
v mnohých ázijských krajinách
Slovák v čele svetových informati-
kov
Bratislava – Profesor Jozef Gruska
vyštudoval matematiku, no vo svete
sa stal známy pre svoje úspechy 
v informatike. Jeho srdcovou oblas-
ťou sú kvantové počítače a kvantové

spracovanie informácií vôbec. V roku
1999 dokonca v Anglicku vydal prvú
svetovú monografiu Quantum com-
puting, ktorú preložili aj do japončiny.
A ázijské krajiny a ich kultúra sa mu
stali v poslednom desaťročí „osudný-
mi“.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
23. 2. 2010
http://hn.hnonline.sk/2-40696080-
-k10000_detail-6e

Medzi skutočnú elitu patria len dve
univerzity
Bratislava – Len dve univerzity sa
medzi elitou našli v hodnotení
súkromnej Akademickej rankingovej

Štúdia o fungovaní systému 
ochranných známok v Európe

V novembri 2009 mníchovský Inšti-
tút Maxa Plancka pre právo duševné-
ho vlastníctva, súťažné a daňové
právo podpísal zmluvu s Európskou
komisiou na vypracovanie štúdie 
o fungovaní systému ochranných
známok v Európe. Na tento účel bola
zriadená aj webová stránka: 
http://www.ip.mpg.de/ww/de/pub/-
aktuelles/studie_zum_europ_ischen-
_marken.cfm 

Hlavným cieľom štúdie je identi-
fikovať potenciálne oblasti zlep-
šenia a zefektívnenia systému
ochranných známok v Európe.
Štúdia sa má týkať tak ochranných
známok Spoločenstva (CTM), ako aj
národných ochranných známok.

Komisia súhlasila s vypracovaním
štúdie po tom, čo OHIM vlani znížil

poplatky za CTM. Zníženie poplatkov
členské štáty EÚ neprivítali s nadše-
ním, niektoré sa dokonca obávali, že
medzi majiteľmi obchodných značiek
klesne záujem o národné ochranné
známky.

Štúdia má posúdiť aj zlepšenie
spolupráce medzi OHIM-om a národ-
nými úradmi priemyselného vlastníc-
tva a zároveň analyzovať, ako čo naj-
lepšie implementovať odporúčania
členských štátov, aby OHIM časť 
z udržiavacích poplatkov vrátil národ-
ným úradom, ktoré ich môžu použiť
výlučne na rozvoj služieb súvisiacich
s propagáciou systému ochranných
známok, poradenstvom zameraným
najmä na malé a stredné podniky. 

Výsledky štúdie by mali poslúžiť
Komisii na to, aby navrhla zmeny 
v legislatíve EÚ, a to nielen v naria-
dení o CTM, ale aj v súvisiacej smer-
nici.

Inštitút Maxa Plancka vyzýva ve-
rejnosť, aby sa k štúdii 
(http://ec.europa.eu/internal_mar-
ket/indprop/docs/tm/090722_ten-
der_en.pdf) vyjadrila do 15. mar-
ca 2010 (otázky sú uvedené v bode
5. EVALUATION QUESTIONS na
strane 20-28 dokumentu).

Pripomienky, názory alebo návrhy
je možné posielať na e-mailovú
adresu: trademarkstudy@ip.mpg.de

Svoj príspevok do štúdie zverejnil
aj OHIM a je možné ho nájsť na inter-
netovej adrese: 
http://oami.europa.eu/ows/rw/resour-
ce/documents/OHIM/OHIMPublica-
tions/ohim_contribution.pdf

Štúdia by mala byť vypracovaná
do októbra 2010. 

http://www.ip.mpg.de/ww/de/pub/aktuelles/studie_zum_europ_ischen_marken.cfm
mailto:trademarkstudy@ip.mpg.de
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/090722_tender_en.pdf
http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/OHIMPublications/ohim_contribution.pdf
http://hn.hnonline.sk/2-40734140-k10000_detail-5a
http://hn.hnonline.sk/2-40696080-k10000_detail-6e


a ratingovej agentúry (ARRA) a záro-
veň aj štátnej Akreditačnej komisie.
Ide o bratislavskú Univerzitu Komen-
ského a košickú Univerzitu veterinár-
neho lekárstva.
Akreditačná komisia doteraz priznala
univerzitný titul 11 školám. Súkromná
agentúra by ho dala iba piatim.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
19. 2. 2010
http://hn.hnonline.sk/2-40624110-
-k10000_detail-e2

Univerzity si svoj status nezaslú-
žia (S m e    19. 2. 2010)
http://www.sme.sk/c/5248892/univerzity-si-
-svoj-status-nezasluzia.html

Podnikateľom roka je Michal
Štencl
Bratislava – Vedie úspešnú firmu,
ktorá vyrába softvér do navigácií.
Predseda predstavenstva spoločnos-
ti Sygic Michal Štencl sa stal
Podnikateľom roka 2009 Slovenskej
republiky. Cenu, ktorú udeľuje pora-
denská spoločnosť Ernst & Young, si
prevzal z rúk jej vedúceho partnera 
u nás Stana Jakubeka. Cenu Podni-
kateľ roka 2009 v oblasti inovácií
získal Juraj Hudý, zakladateľ firmy
XRAY, a držiteľkou titulu Začínajúci podni-
kateľ roka 2009 sa stala Tatiana Kyseľová
zo spoločnosti pelicantravel.com.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
19. 2. 2010
http://hn.hnonline.sk/2-40623850-
-k10000_detail-56

Stovky študentov čaká neistota
Štát má pochybnosti o „malých uni-
verzitách“. Ak nájde chyby, budú
musieť skončiť
Bratislava – Stovky až tisícky študen-
tov z tzv. „malých univerzít“ čakajú
týždne neistoty. Štát priznáva, že
nemá dostatočný prehľad o poboč-

kách vysokých škôl, ktoré sú roztrú-
sené po menších mestách. Ak kon-
trola zistí, že nespĺňajú požadované
kritériá, budú musieť skončiť – štu-
denti budú mať problém.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
18. 2. 2010
http://hn.hnonline.sk/2-40604880-
-k10000_detail-3a

Aj slovenský softvér môže dobyť
svet
Firma aSc prerazila so svojím rieše-
ním pre rozvrhy základných a stred-
ných škôl aj v Amerike a Ázii
Bratislava – Celkom nenápadný produkt,
ktorý môže softvérovú firmu urobiť zná-
mou v školách po celom svete. Spoloč-
nosť aSc, celým názvom Applied Soft-
ware Consultants, založila svoje podnika-
nie na nápade.
Za hlavným exportným produktom spo-
ločnosti aSc, ktorým je softvér na zostave-
nie školského rozvrhu, sa skrýva príbeh
stredoškolskej učiteľky. Manželka riaditeľa
aSc Jána Gottweisa chcela od svojich
synov a spolužiaka Paľa Martoňa, vtedy
študentov informatiky, aby boli ich vedo-
mosti hneď užitočné a vyzvala ich, nech jej
ušetria týždne práce a vymyslia softvér na
tvorbu rozvrhov.
I keď už vtedy existovali na trhu 
softvérové riešenia, ich nedokona-
losť či cena odrádzali mnohých
zákazníkov z radov škôl.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
17. 2. 2010
http://hn.hnonline.sk/2-40586410-
-k10000_detail-d6

Windows 7. Nový operačný systém
mieri do mobilných telefónov
Microsoft pôjde po pirátoch
Bratislava, Barcelona – Po zapnutí
počítača váš Windows 7 hlási nele-
gálne používanie. Microsoft práve
odhalil, že nepoužívate originálnu

verziu. Dnes má firma dať do obehu
aktualizačný balíček, tzv. Windows
Activation Technologies, ktorý bude
upozorňovať na pirátsky softvér.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
16. 2. 2010
http://hn.hnonline.sk/2-40567810-
-k10000_detail-bc

Americký Microsoft pokračuje 
v sedmičkách
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y  

16. 2. 2010)
http://hn.hnonline.sk/2-40568210-
-k10000_detail-f2

YouTube: Vysielaj sám seba
Traja študenti vytvorili populárnu
videostránku, ktorú dnes využíva
miliarda ľudí
Každú minútu naň pribudne toľko
videí, že by ste ich museli pozerať
celý deň. YouTube urobil z každého
človeka filmára. Celkom zmenil svet
internetu. Dnes štvrtý najnavštevova-
nejší web na svete oslavuje piate
narodeniny.

S m e    16. 2. 2010
http://pocitace.sme.sk/c/5242874/youtube-
-vysielaj-sam-seba.html

Zelenej energie bude dosť aj na
predaj
Vo využívaní obnoviteľných zdrojov
energie sa predpokladá prekročenie
záväzku voči Európskej únii
Bratislava – Ambície domácej ener-
getiky v oblasti zelenej energie
nestrácajú na sile. Podľa najnovšej
prognózy, ktorú Slovensko predlo-
žilo Európskej komisii, by malo až
15,2 percenta všetkej spotrebovanej
energie v roku 2020 pochádzať 
z obnoviteľných zdrojov. Záväzný
cieľ by sme tak prekročili o viac ako
jedno percento. Dokonca by sme
„zelenú“ energiu mohli predávať iným
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štátom únie, ktoré svoje záväzky
nedokázali splniť.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
15. 2. 2010
http://hn.hnonline.sk/2-40544540-
-k10000_detail-65

Autori sú takmer ako živnostníci
Bratislava – Umelci, vedci, novinári či
spisovatelia, ktorí vykonávajú svoju
prácu na základe autorskej zmluvy, 
majú viacero možností, ako si pora-
diť s daňami a odvodmi.
Príjem z autorskej zmluvy patrí do
paragrafu 6 zákona o dani z príjmov,
ktorý ich charakterizuje ako „inú
samostatnú zárobkovú činnosť“.
Vzťahujú sa naň ustanovenia zákona
o dani z príjmov v takom rozsahu,
ako na ostatných živnostníkov.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
12. 2. 2010
http://hn.hnonline.sk/2-40495090-
-k10000_detail-da

Slovensko ohrozuje stratená
generácia
Absolventi sú na tom najhoršie za
posledných šesť rokov
Bratislava – Absolventov škôl nikto
nechce zamestnať. Na úradoch
práce čaká na šancu dvakrát viac
mladých ako pred krízou.
Koncom vlaňajška ich evidovali vyše
29-tisíc, prevažne stredoškolákov.
Podobnú mizériu zažili školáci pred
šiestimi rokmi. V zahraničí im hovoria
„stratená generácia“.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
10. 2. 2010
http://hn.hnonline.sk/2-40449580-
k10000_detail-7f

Mladí končia školu na úradoch
práce 
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y
10. 2. 2010)
http://hn.hnonline.sk/2-40449510-
-k10000_detail-8e

Ján Mináč v Kanade prepisuje
matematické teórie
Vyrastal v známej umeleckej rodine,
je synovcom spisovateľa Vladimíra
Mináča. Jeho to však ťahalo k prírod-
ným vedám. „Ako dvanásťročný chla-
pec som sa zamiloval do matematiky
a ostal som jej verný,“ hovorí profe-
sor Ján Mináč v seriáli Slovenský
recept na úspech. Spolu so svojím
tímom z Ontárijskej univerzity v Ka-
nade rieši najťažšie matematické
teórie a hlavolamy.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
9. 2. 2010
http://hn.hnonline.sk/2-40427870-
-k10000_detail-fa

Slovák, čo dobyl svet matematiky 
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y
9. 2. 2010)
http://hn.hnonline.sk/2-40427620-
-k10000_detail-96

Eurofondy majú trhliny. Hrozia
pokuty
Kontrolóri našli v minulom roku vyše
tisíc nedostatkov
Bratislava – Slovensko môže prísť
kvôli pochybeniam pri čerpaní euro-
fondov o milióny eur. Opakuje chyby
z minulosti, kvôli ktorým už muselo
časť peňazí vrátiť. Najvyšší kontrolný
úrad odhalil za vlaňajšok vyše tisíc
nedostatkov pri tokoch europeňazí.
Podľa poradcu pre eurofondy Jána
Rudolfa sú zistenia kontrolného
úradu dôvodom na znepokojenie.
Tvrdí, že Brusel za takéto prešľapy
väčšinou udeľuje sankcie. „Európska
komisia je na takéto pochybenia citli-

vá. Ak uzná, že boli závažného cha-
rakteru, pristúpi k sankciám.“

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
5. 2. 2010
http://hn.hnonline.sk/2-40358250-
-k10000_detail-72

Čerpanie eurofondov ohrozuje ti-
sícka chýb 
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y
5. 2. 2010)
http://hn.hnonline.sk/2-40358190-
-k10000_detail-20

Eurofondy najviac špiní klienteliz-
mus (S m e    5. 2. 2010)
http://ekonomika.sme.sk/c/5225747/eurofon-
dy-najviac-spini-klientelizmus.html

Podnikať na Slovensku je čoraz
ťažšie
Bratislava – V minulom roku sa u nás
podľa Republikovej únie zamestná-
vateľov významne zhoršili podmien-
ky na podnikanie. Dôvodom je ne-
účinná protikrízová politika, nekvalit-
ná legislatíva a nízka úroveň sociál-
neho dialógu, konštatoval prezident
únie Marián Jusko. Ako včera pove-
dal, aj rast verejného dlhu spolu so
zhoršujúcou sa celkovou situáciou vo
verejných financiách sťažujú mož-
nosť rýchlej konsolidácie ekonomiky.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
5. 2. 2010
http://hn.hnonline.sk/2-40358170-
-k10000_detail-1b

O VŠ rozhoduje úroveň vedy 
a výskumu
V súčasnosti začína u nás prevládať
všeobecný názor, že úroveň našich
vysokých škôl je priemerná či ešte 
o niečo horšia. Vyjadriť však jedným
slovom takú zložitú problematiku je
zjednodušené, povrchné a v podsta-
te nekorektné. Pritom tento názor
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http://hn.hnonline.sk/2-40544540-k10000_detail-65
http://hn.hnonline.sk/2-40495090-k10000_detail-da
http://hn.hnonline.sk/2-40449580-k10000_detail-7f
http://hn.hnonline.sk/2-40449510-k10000_detail-8e
http://hn.hnonline.sk/2-40427870-k10000_detail-fa
http://hn.hnonline.sk/2-40427620-k10000_detail-96
http://hn.hnonline.sk/2-40358250-k10000_detail-72
http://hn.hnonline.sk/2-40358190-k10000_detail-20
http://ekonomika.sme.sk/c/5225747/eurofondy-najviac-spini-klientelizmus.html
http://hn.hnonline.sk/2-40358170-k10000_detail-1b


vyslovujú agentúry, ktoré na takúto
činnosť nemajú oprávnenie či akredi-
táciu. Na hodnotenie vysokých škôl
existujú objektívne metódy, ktoré
vychádzajú z medzinárodne uznáva-
ných kritérií a parametrov. U nás sa
tento systém uplatňuje v rámci kom-
plexných akreditácií.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
5. 2. 2010
http://hn.hnonline.sk/2-40358050-
-k10000_detail-fd

Chcete zarábať miliardy? 
„Just do it“
Slogan pomohol Nike stať sa najhod-
notnejšou značkou v svetovom bizni-
se. Predbehla tak Adidas či Reebok
Bratislava – Spoločnosť Nike, ktorá
vlani prispela takmer 30 miliónmi
dolárov na konto najlepšie zarábajú-

ceho golfistu Tigera Woodsa, aj naj-
viac zinkasovala. Na jej príjmoch
18,4 miliardy dolárov (13,3 miliardy
eur) sa vyše deväťdesiatimi percen-
tami podieľali logá Nike a Nike Golf.
Značka má tak i vďaka sloganu „Just
do it“ najvyššiu hodnotu v športovom
svete, 10,7 miliardy dolárov. Podľa
časopisu Forbes zanechala za sebou
Adidas aj Reebok.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
5. 2. 2010
http://hn.hnonline.sk/2-40357770-
-k10000_detail-6c

Dizajn prenosného počítača vraj
vytvorili Číňania a názov Japonci. 
A akcionármi to ani nepohlo
Apple stojí opäť pred súdom. Pre
iPad
Bratislava – Na kultové Apple sa valí
jedna žaloba za druhou. Po tom, čo
tento fenomenálny tvorca multime-
diálnych hračiek minulý týždeň pred-
stavil svoj tablet iPad, sa naň vrhli
Číňania a Japonci s obvinením z krá-
deže. Tým prvým mal iPad ukradnúť
dizajn, druhým meno. Apple stojí
pred súdom, nezdvíha zo stoličiek už
takmer nikoho a aj teraz sa zdá, že
ďalší škandál na konte Apple prejde
bez mihnutia oka. V hodnote akcií, 
v zisku i dôvere zákazníkov.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
3. 2. 2010
http://hn.hnonline.sk/2-40315570-
-k10000_detail-00

MONITORING / VÝBER Z OBSAHU ČASOPISU DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

6

Výber z obsahu prvého tohtoročného čísla časopisu
Duševné vlastníctvo, ktoré vyjde v polovici marca

Ing. Darina Kyliánová: 
Editoriál – Quo vadis, duševné
vlastníctvo?

Ing. Darina Kyliánová: 
Sedemhviezdičkový úrad
Bilancia činnosti Úradu priemyselné-
ho vlastníctva SR v minulom roku.
Európsky líder v počte sprístupne-
ných aplikácií elektronického podá-
vania patentových prihlášok a prihlá-
šok úžitkových vzorov, ako aj súvisia-
cich následne podaných dokumentov
prostredníctvom systému EPTOS.
Za každú online sprístupnenú apliká-
ciu hviezdička od Európskeho paten-
tového úradu. Štatistika prihlá-
šok predmetov priemyselných práv 
a vplyv globálnej krízy. Úlohy ÚPV SR
v roku 2010.

Ing. Lukrécia Marčoková: 
Bližšie k patentu a patentovému
súdu EÚ
Pokusy o zlepšenie patentového sys-
tému v Európe z konca 20. a začiat-
ku 21. storočia. Aktuálny stav rokova-
ní o vytvorení patentu EÚ a zriadení
Súdu pre európske patenty a patenty
EÚ. Stručný opis zatiaľ posledného
návrhu nariadenia Rady o patente
EÚ a dohody o Súde pre európske
patenty a patenty Spoločenstva.
Očakávaný ďalší vývoj.

Ing. Ján Bachratý: 
Nový zákon o ochranných znám-
kach
Odpoveď na otázku, prečo nový zá-
kon o ochranných známkach – precíz-
nejšia transpozícia smerníc Európskeho
parlamentu a Rady 2008/95/ES 
o aproximácii predpisov členských
štátov v oblasti ochranných známok
a 2004/48/ES o vymožiteľnosti práv
duševného vlastníctva, prebratie
ustanovení revidovaného Dohovoru
o práve ochrannej známky v znení
Singapurského dohovoru i niektorých
inštitútov z nariadenia Rady (ES) 
č. 207/2009 o ochrannej známke
Spoločenstva vrátane jeho formálnej
úpravy, resp. štruktúry. Poukázanie
na zásadné zmeny týkajúce sa
ochrany označení tovarov alebo slu-
žieb ochrannou známkou.

http://hn.hnonline.sk/2-40358050-k10000_detail-fd
http://hn.hnonline.sk/2-40357770-k10000_detail-6c
http://hn.hnonline.sk/2-40315570-k10000_detail-00
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Suvenír Úradu priemyselného vlastníctva SR posielame tentoraz do Břeclavi Ing. Leopoldovi Dadejovi. Prvý správne odpo-
vedal na súťažnú otázku uverejnenú v druhom tohtoročnom čísle e-mailového časopisu E-zine ÚPV SR – Kde sa narodil
Mikuláš Konček? (Petrohrad)

Súťažná otázka č. 3

Alfred Mosher Butts (1899 – 1993). Pochádzal z mesta Poughkeepsie v štáte New York. Vyštudoval architektúru a pôvod-
ne sa ako architekt aj živil. Ale keď počas Veľkej hospodárskej krízy v tridsiatych rokoch 20. storočia stratil zamestnanie, roz-
hodol sa v rámci voľného času vytvoriť stolovú hru so slovíčkami, ktorá sa stala predchodcom dnešného, vo svete veľmi obľú-
beného, scrabble.

Ako pôvodne nazval vynálezca A. M. Butts svoju slovnú stolovú hru?

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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