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Krištáľové krídlo za rok 2016

Dvanásť osobností slovenskej vedy, medicíny, hospodárstva, umenia a športu si v nedeľu 
29. januára 2017 na javisku Slovenského národného divadla prevzalo ocenenie Krištáľové 
krídlo za rok 2016. V jubilejnom dvadsiatom ročníku bolo nominovaných spolu 28 osobností. 
Ocenenie v kategórii Filantropia získal Ondrej Vrábel, ktorý vo svojich 15 rokoch nezištne 
vytvára náučné a vzdelávacie hry pre deti s mentálnym postihnutím. V roku 2016 sa podarilo 
jeho didaktické počítačové hry dostať k veľkému počtu mentálne postihnutých detí.  Vďaka 
dostupnosti v piatich jazykoch sa používajú už aj v zahraničí.

Viac info na: 
http://www.teraz.sk/slovensko/kristalove-kridlo-za-rok-2016-zisk-ocene/240820-clanok.html
http://www.ta3.com/clanok/1098955/dvanast-slovenskych-osobnosti-si-prevzalo-cenu-kristalove-kridlo.html

Workshop o podávaní medzinárodných prihlášok 
podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT) 
prostredníctvom ePCT

Úrad priemyselného vlastníctva SR a Svetová orga-
nizácia duševného vlastníctva (WIPO), v spolupráci 
s Centrom vedecko-technických informácií SR a Slo-
venskou komorou patentových zástupcov, vás pozý-
vajú dňa 27. februára 2017 na Workshop o podávaní 
medzinárodných prihlášok podľa Zmluvy o pa-
tentovej spolupráci (PCT) prostredníctvom ePCT, 
určený pre patentových zástupcov a odbornú verej-
nosť.

Workshop sa uskutoční v Centre vedecko-technic-
kých informácií SR (Lamačská cesta 8/A, Bratislava) 
a bude prebiehať za účasti zahraničných lektorov z Di-

vízie medzinárodnej spolupráce PCT (WIPO) a riadi-
teľa Vyšehradského patentového inštitútu v anglickom 
jazyku (bez tlmočenia). Účasť na workshope je bez-
platná. 

Prihlásiť sa môžete do 22. februára 2017 vyplnením 
on-line formulára.

Kontakt: 
Mgr. Radka Ličková, ÚPV SR, 
e-mail: radka.lickova@indprop.gov.sk
tel.: 048/43 00 120

Viac info na: Program workshopu

SPRÁVY Z ÚPV SR

Foto: https://www.pinfhry.sk

http://www.teraz.sk/slovensko/kristalove-kridlo-za-rok-2016-zisk-ocene/240820-clanok.html
http://www.ta3.com/clanok/1098955/dvanast-slovenskych-osobnosti-si-prevzalo-cenu-kristalove-kridlo.html
mailto:radka.lickova@indprop.gov.sk
https://www.pinfhry.sk
http://thestudent.sk/ondrej-vrabel-hry-pomahaju-celom-svete/
https://www.pinfhry.sk/
https://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/images/novinky/2017/02/program ePCT.pdf
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Nová organizačná štruktúra ÚPV SR

Od 1. februára 2017 je v platnosti nová organizačná štruktúra Úradu priemyselného vlastníctva SR:

Zvyšovanie povedomia o duševnom vlastníctve 
u študentov

1. februára 2017 zástupcovia ÚPV SR zrealizovali pred-
nášky o duševnom vlastníctve pre študentov Obchodnej 
akadémie Dr. Milana Hodžu v Trenčíne. 

Zástupkyňa riaditeľa školy, Ing. Monika Bulková:
Na základe predchádzajúcej prednášky, ktorá mala dobrú 

odozvu nielen u žiakov, ale aj pedagógov, sme oslovili Sloven-

skú obchodnú priemyselnú komoru (SOPK) v Trenčíne, s ktorou 
máme výbornú spoluprácu. Tí nám odporučili Úrad priemysel-
ného vlastníctva SR, a preto sme si znova vybrali prednášku 
o duševnom vlastníctve. Žiakov to určite obohatí o vedomosti, 
pretože prednášajúci je z praxe, má viac skúseností z tejto špe-
cializovanej oblasti. Informácie, ktoré sa dozvedia, môžu využiť 
nielen pri maturite, ale aj v budúcnosti v praktickom živote. Na 
našej škole vyučujeme aj právnu ochranu výrobkov, čiže vedia 
posúdiť uvedenú problematiku aj z pohľadu toho, čo preberajú 
na hodinách. Najviac ich zaujímajú informácie z praxe. 

Zľava: Ing. Jana Rešutíková a Ing. Monika Bulková Prednáška pre študentov 
Obchodnej akadémie Dr. Milana Hodžu v Trenčíne

Foto: archív ÚPV SR 

Termín konania odborných skúšok 

Úrad priemyselného vlastníctva SR oznamuje, že termín 
odborných skúšok na výkon činnosti patentového zástup-
cu (§ 6 zákona č. 344/2004 Z. z.) a skúšok spôsobilosti na posú-
denie právnych vedomosti patentového zástupcu Európskeho 
spoločenstva je stanovený na 8. a 9. novembra 2017. 

Žiadosť o odborné skúšky sa podáva na úrade písomne 
spolu s overeným dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, 

potvrdením o nadobudnutej praxi (§ 4 zákona č. 344/2004 Z. z.) 
a dokladom o zaplatení správneho poplatku za odbornú 
skúšku (§ 6 ods. 5 zákona č. 344/2004 Z. z.).

Žiadosti o vykonanie odbornej skúšky sa podávajú naj-
neskôr do 9. októbra 2017 na adresu: 
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Švermova 43
974 04 Banská Bystrica
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SPRÁVY ZO SVETA

Medzinárodný veľtrh vynálezov v Istanbule

V dňoch 2. až 4. marca 2017 sa uskutoční v tureckom Istan-
bule druhý Medzinárodný veľtrh vynálezov. Organizuje ho 
Turecký úrad pre patenty a ochranné známky za podpory 
WIPO, pod záštitou ministra pre vedu priemyslu a technológie 
Tureckej republiky a Medzinárodnej federácie zväzu vynález-
cov. Prvého veľtrhu sa zúčastnili vystavovatelia z 24 krajín 
s 324 vynálezmi. Cieľovou skupinou veľtrhu sú vynálezcovia, 
výskumné a vývojové strediská, výrobcovia, obchodné spo-
ločnosti, patentové kancelárie, výskumné ústavy, kancelárie 
pre transfer technológií, vysoké školy a inštitúcie súvisiace 
s duševným vlastníctvom. 

Viac info na: www.istanbul-inventions.org

Nový Karibský patentový dohovor 
a Karibského spoločenstva

Vytvorenie Karibského patentového dohovoru pod záštitou 
Karibského spoločenstva je dlho očakávaný a vítaný vývoj 
smerom k harmonizácii zákonov duševného vlastníctva v re-
gióne. Čo je ešte dôležitejšie, je to známkou toho, že vede-
nie Karibského spoločenstva sa po dlhom období stagnácie 
a neurčitosti nakoniec rozhodlo zapojiť do procesu myslenia 

a konania nevyhnutného pre vyhlásenie právneho a regulač-
ného rámca pre duševné vlastníctvo Karibiku. Očakáva sa, 
že dohovor bude prijatý najneskôr v roku 2017.

Viac info na: 
http://www.ip-watch.org/2017/02/06/new-caribbean-patent-
-convention-caricom-stasis/

Pokrok v Európe 2017: Šírenie vedomostí 
o priemyselnoprávnej ochrane na univerzitách

24. a 25. januára 2017 sa v ETH Zürich stretli zástupco-
via univerzít, vedeckovýskumných inštitúcií, centier transfe-
ru technológií a národných patentových úradov na seminári 
venovanom hľadaniu možností, ako zvyšovať povedomie 
o ochrane duševného vlastníctva v univerzitnom prostredí. 
Na objasnenie danej problematiky prinášame postoj troch 
zainteresovaných strán:

1. Stefan Bechtold, profesor duševného vlastníctva (Práv-
ne & ekonomické centrum ETH Zürich), priblížil situáciu 
v univerzite patriacej k svetovým lídrom s približne 20 000 
študentmi zo 130 krajín sveta. V rámci univerzity pôsobí 
Právne & ekonomické centrum ako súčasť oddelenia so-
ciálnych a humanitných vied a jedna kancelária pre trans-
fer technológií. Len v roku 2015 vzniklo 25 univerzitných 
spin-off spoločností, udelených bolo 98 nových patentov a 
uzavretých 276 dohôd o partnerstve a spolupráci. 

2. Hildegard Etz (Strategy and Data Analysis) prezentu-
je postoj Rakúskeho patentového úradu, ktorý domá-
ce univerzity a technické školy vníma ako významných 
potenciálnych partnerov. Priemyselnoprávna ochrana 
sa na univerzitách samostatne ako vedný odbor nevy-
učuje, zámerom univerzít je preto oboznamovať štu-
dentov s patentovou terminológiou. Od októbra 2016 
patentový úrad podporuje študentov z vybraných šies-
tich univerzít v rámci pilotného projektu Patent Scan. 
Študentom je poskytnutá patentová rešerš zadarmo 
a jej výsledky sú zapracované do záverečných prác. 
Súčasný stav techniky sa porovnáva s výsledkom ve-

deckovýskumnej práce študenta, ktorý zároveň získava 
prehľad o chránených vynálezoch vo svojej oblasti výsku-
mu, oboznamuje sa s terminológiou a najmä začína uva-
žovať o možnosti svoje riešenie priemyselnoprávne chrá-
niť.

3. Carlo Pandolfi , riaditeľ pre európsku kooperáciu (EPO), 
predstavil iniciatívy Európskej patentovej organizácie 
na podporu univerzít v krajinách európskeho patento-
vého systému. Z pohľadu ÚPV SR je zaujímavá pod-
pora národných úradov v rámci EPO Co-operation 
Policy and Network. Stratégia zahŕňa fi nančnú pod-
poru zo strany EPO na vykonávanie prediagnostiky pri-
emyselných práv aj v univerzitách, rozširovanie siete 
PATLIB centier (1/3 pôsobí na univerzitách) a možnosť 
zníženia poplatkov za rešerš až o 75% pre univerzity 
a malé a stredné podniky. 

Foto: archív ÚPV SR 

http://www.istanbul-inventions.org
http://www.ip-watch.org/2017/02/06/new-caribbean-patent-convention-caricom-stasis/
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Thomas Alva Edison – 1. až 5. časť
11. februára 2017 sme si pripomenuli 170. výročie narodenia 
Thomasa Alvu Edisona, vynálezcu a podnikateľa, ktorý zme-
nil svet. Elektrina priniesla lacné a dostupné svetlo uprostred 
tmavej noci, ale okrem žiarovky Edison prišiel aj s inými pre-
vratnými vynálezmi. Pracovitosť, odhodlanie, cieľavedomosť 
predurčili Thomasa Alvu Edisona k úspechu. Údajne spával 
len pár hodín denne a disciplínu vyžadoval aj od svojich 
spolupracovníkov. Odmenou bolo množstvo vynálezov a pa-
tentov, bez ktorých si dnešný svet nevieme predstaviť: naprí-
klad fonograf, teda prístroj na zachytenie zvuku. 

Slovensko.rtvs.sk  6. 2. – 10. 2. 2017 
https://slovensko.rtvs.sk/relacie/126063/thomas-alva-edison-1-cast
https://slovensko.rtvs.sk/relacie/126215/thomas-alva-edison-2-cast
https://slovensko.rtvs.sk/relacie/126257/thomas-alva-edison-3-cast
https://slovensko.rtvs.sk/relacie/126374/thomas-alva-edison-4-cast
https://slovensko.rtvs.sk/relacie/126466/thomas-alva-edison-5-cast

Legendárna Tesla: značka, ktorá opäť ožíva
Zo socialistickej výkladnej skrine elektrotechniky zostalo 
u nás už len torzo. Z pôvodných ôsmich podnikov Tesla dnes 
existujú len dve fi rmy: TESLA Liptovský Hrádok a TESLA 
Stropkov. Zaujímavé je, že obe súčasne existujúce fi rmy pô-
vodne vzišli z jedného podniku. Ten vyrástol na zelenej lúke 
pod Tatrami. Išlo o investíciu národného podniku TESLA, kto-
rý vznikol v Prahe znárodnením viacerých výrobcov slabo-
prúdovej techniky hneď po skončení II. svetovej vojny.

Aktuality.sk  3. 2. 2017 
https://www.aktuality.sk/clanok/411630/legendarna-tesla-znacka-ktora-opat-
oziva/

Môže byť zvuk budíka registrovaný ako ochranná 
známka? Rozhodovalo sa o tom v Luxemburgu
Brazílska spoločnosť podala prihlášku ochrannej známky 
EÚ. Chcela registrovať zvuk pre tablety a smartfóny. Ako 
prvý odmietol túto známku zapísať Úrad Európskej únie pre 
duševné vlastníctvo. Úrad sídliaci v španielskom Alicante 
nevidel v zvuku dostatok takzvanej rozlišovacej spôsobilosti. 
Podľa úradu takisto ako pri každej inej ochrannej známke aj 
zvuková ochranná známka musí spĺňať podmienky na zápis 
do registra ochranných známok, medzi ktoré patrí aj rozlišo-
vacia spôsobilosť.

Hnonline.sk  2. 2. 2017 
http://hnporadna.hnonline.sk/clanky/903636-moze-byt-zvuk-budika-registrovany-
ako-ochranna-znamka-rozhodovalo-sa-o-tom-v-luxemburgu

Slovenské patenty dostanú novinku
Úrad priemyselného vlastníctva predložil minulý týždeň do 
medzirezortného pripomienkového konania veľkú novelu. 
Viaceré zákony týkajúce sa patentov, dizajnov či úžitkových 
vzorov chce zefektívniť a zjednotiť. Nie sú totiž systematic-
ky previazané. „V praxi to spôsobovalo viaceré problémy 
tak na strane úradu, ako aj na strane občanov, podnikateľov 

a ostatných používateľov systému duševného vlastníctva,“ 
hovorí pre HN Tomáš Klinka z odboru legislatívno-právneho 
na Úrade priemyselného vlastníctva. 

Hnonline.sk  31. 1. 2017
https://hnporadna.hnonline.sk/clanky/900234-slovenske-patenty-dostanu-
novinku

Vedci vyrobili „svätý grál“ fyziky: kovový vodík 
Vedcom z Harvardskej univerzity sa podarilo vyrobiť prav-
depodobne najcennejší materiál na Zemi. Pod extrémne vy-
sokým tlakom premenili molekulárny vodík na kovový. A ten 
má obrovský potenciál. Informáciu zverejnili na univerzitnom 
webe. Štúdiu publikoval vedecký žurnál Science.

Zive.sk  31. 1. 2017
http://www.zive.sk/clanok/122722/vedci-vyrobili-svaty-gral-fyziky-kovovy-
vodik?utm_source=aktuality.sk&utm_medium=zona-hp&utm_content=box-
tech-hp&utm_campaign=cross#

Cenu pre najlepší dizajn roka získala Ikea a jej prístrešok 
pre utečencov
Prestížnu cenu londýnskeho múzea dizajnu  Beazley De-
sign of the Year prevzal nábytkársky koncern, ktorý navrhol 
originálny stan. Better Shelter vydrží minimálne tri roky, dá 
sa zamknúť, má solárny panel vyrábajúci energiu, špeciál-
nu fóliu, ktorá chráni pred teplom a udržiava teplotu počas 
chladnejších nocí. Dá sa zbaliť do dvoch plochých krabíc, 
v ktorých nechýba jednoduchý návod a Ikea tento raz sľubu-
je, že žiadne súčiastky určite v balení nechýbajú. 

Dennikn.sk  30. 1. 2017 
https://dennikn.sk/670795/cenu-pre-najlepsi-dizajn-roka-ziskala-ikea-a-jej-
pristresok-pre-utecencov/

Slovenským vedcom už obnovili plný prístup 
k odborným databázam
Ministerstvo do budúcnosti pripraví zmenu fi nancovia prístu-
pových práv. Šéf rezortu zásadný výpadok výskumu odmie-
tol. Slovenskí výskumníci už majú plný prístup do všetkých 
vedeckých databáz. Informáciu zverejnilo Centrum vedecko-
-technických informácií SR (CVTI), ktoré ho zabezpečuje. 
Problém s obmedzeným čítaním zahraničných odborných 
článkov bol najväčší od začiatku roka. CVTI nepredĺžila zmlu-
vy so zahraničným prevádzkovateľom databáz – spoločnos-
ťou Elsevier.

Zive.sk  31. 1. 2017
http://www.zive.sk/clanok/122571/slovenskym-vedcom-uz-obnovili-plny-
pristup-k-odbornym-databazam

Vinárka z Tokaja: O michelinskú reštauráciu sme bojova-
li desať rokov
Rodinné vinárstvo z Malej Tŕne produkuje víno, ktoré prera-
zilo do sedemnástich michelinských reštaurácií. Odberateľov 

MONITORING
Výber článkov týkajúcich sa duševného vlastníctva a ÚPV SR uverejnených 
v slovenských tlačených a elektronických médiách v januári a februári 2017

https://slovensko.rtvs.sk/relacie/126063/thomas-alva-edison-1-cast
https://slovensko.rtvs.sk/relacie/126215/thomas-alva-edison-2-cast
https://slovensko.rtvs.sk/relacie/126257/thomas-alva-edison-3-cast
https://slovensko.rtvs.sk/relacie/126374/thomas-alva-edison-4-cast
https://slovensko.rtvs.sk/relacie/126466/thomas-alva-edison-5-cast
https://www.aktuality.sk/clanok/411630/legendarna-tesla-znacka-ktora-opat-oziva/M%C3%B4%C5%BEe
https://www.aktuality.sk/clanok/411630/legendarna-tesla-znacka-ktora-opat-oziva/M%C3%B4%C5%BEe
http://hnporadna.hnonline.sk/clanky/903636-moze-byt-zvuk-budika-registrovany-ako-ochranna-znamka-rozhodovalo-sa-o-tom-v-luxemburgu
https://hnporadna.hnonline.sk/clanky/900234-slovenske-patenty-dostanu-novinkuVedci
http://www.zive.sk/clanok/122722/vedci-vyrobili-svaty-gral-fyziky-kovovy-vodik?utm_source=aktuality.sk&utm_medium=zona-hp&utm_content=box-tech-hp&utm_campaign=cross#
https://dennikn.sk/670795/cenu-pre-najlepsi-dizajn-roka-ziskala-ikea-a-jej-pristresok-pre-utecencov/
http://www.zive.sk/clanok/122571/slovenskym-vedcom-uz-obnovili-plny-pristup-k-odbornym-databazam
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majú po celej Európe, v USA, v Číne a Japonsku. Máriu Ma-
cikovú prezident Andrej Kiska minulý týždeň ocenil štátnym 
vyznamenaním. Na otázku, či bol boj o značku Tokaj ťažký 
v rozhovore odpovedala: „My sme potrebovali našu špecifi -
káciu posunúť do európskeho registra, na čo sme mali veľmi 
málo času. Úrad priemyselného vlastníctva sa nás vtedy ujal 
a ochranu na európskej úrovni nám zabezpečil.“

Dennikn.sk  17. 1. 2017
https://dennikn.sk/655413/vinarka-o-michelinsku-restauraciu-sme-bojovali-
desat-rokov/

Mladý Ind vyvinul dron na zneškodňovanie mín. 
O prototyp sa zaujíma vláda 
Indický mladík Harshwardhan Zala z mesta Gajarat podpísal 
s vládou Indie memorandum o porozumení vo výške 50 milió-
nov indických rupií (po prepočte 693 125 eur). Tá takto oce-
nila jeho vynález dronu na zneškodnenie nášľapných mín. 
Ako informuje Mirror, dron je údajne efektívnejší ako súčasné 
odmínovacie zariadenia. Ako nádejný vedátor vysvetlil, naj-
skôr vyrobil pozemného odmínovacieho robota. Následne si 
však uvedomil, že zariadenie je príliš ťažké a jeho hmotnosť 
by aktivovala detonáciu výbušniny. Preto začal pracovať na 
drone, ktorý by vedel odpáliť mínu z bezpečnej vzdialenosti. 
Zariadenie mínu v zemi nájde vďaka infračervenému senzoru 
a následne použije 50 gramov výbušniny na jej zneškodnenie.

Zive.sk  17. 1. 2017 
http://www.zive.sk/clanok/122410/mlady-ind-vyvinul-dron-na-zneskodnovanie-
min-o-prototyp-sa-zaujima-vlada

Regionálnu značku Gemer-Malohont získali ďalší 
šiesti výrobcovia
Značku Regionálny produkt Gemer-Malohont (RPGM), ktorá 
je určená pre tradičné výrobky a služby z rovnomenného re-
giónu na území okresov Rimavská Sobota, Revúca a Poltár, 
získali pre svoje produkty ďalší šiesti výrobcovia. Označe-
nie RPGM tak po novom budú môcť používať Jaroslav Ky-
zek z Hrnčiarskej Vsi pre svoj med a propolis, Štefan Tankó 
z Nižnej Pokoradze pre mäso a mäsové výrobky, Tatiana 
Longauerová z Rimavskej Soboty pre domáci oškvarkový 
a syrový pagáč,  Rudolfov Kamenský z Hrachova pre jeho 
ručne vyšívané obrazy, Katarína Slaninová z Hrnčiarskych 
Zalužian pre jej prírodné šampóny, mydlá s kozím mliekom 
a šľahaný telový krém, ako aj Július Bútor, ktorý vyrába drô-
tom opletanú keramiku a rezbárske diela. 

24hod.sk  17. 1. 2017 
http://www.24hod.sk/regionalnu-znacku-gemer-malohont-ziskali-dalsi-siesti-
vyrobcovia-cl488117.html

eBay zamestná inšpektorov, budú kontrolovať pravosť 
tovaru
Keď si cez internet kúpite napodobeninu s očakávaním sku-
točného produktu, je to problém. Ak chcete peniaze späť, 
musíte absolvovať reklamačné konanie, s ktorým niekedy 
súvisí aj zaslanie tovaru späť predajcovi. eBay chystá novú 
iniciatívu, vďaka ktorej chce v ponukách internetových pre-
dajcov spraviť poriadok. Inšpektori budú nakupovať a hodno-
tiť tovary, aby spomedzi poctivých predajcov odfi ltrovali tých, 
ktorí sa živia podvodom.

Sme.sk  13. 1. 2017 
http://tech.sme.sk/c/20432555/ebay-zamestna-inspektorov-pre-kontrolu-
pravosti-tovaru.html#ixzz4Vuix12Ft

Agrokomplex mení obchodný názov, stal sa národným 
výstaviskom
Nitriansky Agrokomplex mení obchodný názov a rozširuje aj 
obchodnú stratégiu. Od 9. januára 2017  vystupuje pod no-
vým názvom: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny 
podnik. Dôvodom zmeny obchodného názvu je, že akcie na 
nitrianskom výstavisku agrokomplex už dávno presiahli re-
gionálny charakter a nadobudli celoslovenský význam.

Agrokomplex.sk  13. 1. 2017 
http://www.agrokomplex.sk/aktuality/zmena-obchodneho-nazvu-podniku/

Za žiadnym z nich nestojí náhoda: Ako vznikli logá 
známych značiek? 
Stretávame sa s nimi takmer dennodenne, vidíme na kaž-
dom kroku, no ich skutočnú podstatu sme nikdy do hĺbky ne-
skúmali. Aké sú príbehy známych značiek a predovšetkým 
log, ktoré tieto značky predávajú? Logá tých najznámejších 
značiek boli vytvorené preto, aby v zákazníkoch nevzbudzo-
vali len krásu produktov. Pravdupovediac, každé jedno logo 
a každý jeho záhyb či farba boli navrhnuté tak, aby v ľuďoch 
evokovali posolstvo danej značky.

Noizz.sk  11. 1. 2017 
http://noizz.sk/zaujimavosti/za-ziadnym-z-nich-nestoji-nahoda-ako-vznikli--
loga-znamych-znaciek/rsz5trk?utm_source=facebook.com&utm_medium=
post&utm_campaign=fbcas

Nokia zrejme vyvíja vlastnú hlasovú asistentku 
Fínska spoločnosť Nokia požiadala Európsku úniu o ochran-
nú známku na označenie Viki. Okamžite sa začalo špeku-
lovať o tom, že názov súvisí s novou hlasovou asistentkou, 
ktorú Nokia údajne vyvíja, píše web GSMInfo. V prihláške je 
totiž Viki opísaná ako „softvér pre tvorbu a monitoring mobil-
ných a webových asistentov pracujúcich s digitálnymi vedo-
mosťami kombinujúcimi všetky zdroje dát do jedného chato-
vého a hlasovo orientovaného prostredia“.

Azet.sk  10. 1. 2017 
http://mobilmania.azet.sk/clanok/122212/nokia-zrejme-vyvija-vlastnu-hlasovu-
asistentku
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https://dennikn.sk/655413/vinarka-o-michelinsku-restauraciu-sme-bojovali-desat-rokov/
http://www.zive.sk/clanok/122410/mlady-ind-vyvinul-dron-na-zneskodnovanie-min-o-prototyp-sa-zaujima-vlada
http://www.24hod.sk/regionalnu-znacku-gemer-malohont-ziskali-dalsi-siesti-vyrobcovia-cl488117.html
http://tech.sme.sk/c/20432555/ebay-zamestna-inspektorov-pre-kontrolu-pravosti-tovaru.html#ixzz4Vuix12Ft
http://www.agrokomplex.sk/aktuality/zmena-obchodneho-nazvu-podniku/
http://noizz.sk/zaujimavosti/za-ziadnym-z-nich-nestoji-nahoda-ako-vznikli-loga-znamych-znaciek/rsz5trk?utm_source=facebook.com&utm_medium=post&utm_campaign=fbcas
http://mobilmania.azet.sk/clanok/122212/nokia-zrejme-vyvija-vlastnu-hlasovu-asistentku
http://mobilmania.azet.sk/clanok/122212/nokia-zrejme-vyvija-vlastnu-hlasovu-asistentkuFoto:
http://www.jiunlimited.com
http://www.jiunlimited.com
http://www.jiunlimited.com
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Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal v decembri 2016 
časopis Duševné vlastníctvo – výber 2016 v tlačenej verzii. 

Pozostáva z vybraných minuloročných ťažiskových autor-
ských článkov doplnených o rubriky Z rozhodnutí ÚPV SR 
a Z galérie tvorcov. 

Ročným predplatiteľom bol výber 2016 zaslaný zdarma 
a ostatní záujemcovia si ho môžu objednať za 5 € cez for-
mulár na objednavka-casopisu-dusevne-vlastnictvo.

Z obsahu časopisu Duševné vlastníctvo výber 2016: 
• Editoriál (Maruniaková, I.)
• Príhovory členov redakčnej rady
 Na prahu 20. ročníka časopisu Duševné vlastníctvo
 (Holakovský,Š., Vozár, J., Bačárová, R., Neuschl, V.)
• Revízia systému ochrannej známky EÚ (Mikuličová, J.)
• Některé poznatky z praxe oceňování nehmotného ma-

jetku (Čada, K.)
• Voľba stratégie komercializácie vynálezov v podmien-

kach Slovenskej akadémie vied (Gróf, M.)
• Sociálne siete a ochrana osobnosti (Pavčík, J.)
• Dizajn automobilov zo Slovenska (Schmidt, M.)
• Pravdepodobnosť zámeny v známkovom práve EÚ 

(Stec, A.)
• Otvorené vzdelávanie (Bednárik, R.)
• Kvalita výrobku spojená s miestom jeho pôvodu 

(Hajnalová, Z.)
• Vážme si naše tradície (Rešutíková, J., Oravcová, J.)
• Zoznam tovarov a služieb v prihláške ochrannej 

známky a zásady jeho zostavovania (Kozáková, S.)

KTO VIE, ODPOVIE
Autonómny softvér pre samojazdiace autá, podpora žien počas tehotenstva pomocou telemedicíny, chatovacia aplikácia pre 

znakovú reč – za týmito výnimočnými, ako aj mnohými ďalšími projektmi stoja inovátori, ktorí boli zaradení do zoznamu najvýznam-
nejších inovátorov v strednej a východnej Európe New Europe 100. V tohtoročnom zozname fi guruje viac ako desiatka slovenských 
inovátorov. Viete, ktorí z nich boli do zoznamu zaradení za podporu ekosystému s aplikáciami v regióne CEE? – pýtali sme sa 
vás v minulom vydaní nášho elektronického periodika. Správna odpoveď je: Martin Adámek, Jozej Šimko a Daniel Novák.

Za správnu odpoveď posielame malý darček pani Sofi i Vargovej z Jelenca.

Súťažná otázka č. 2

Ocenenie Krištáľové krídlo za rok 2016 v kategórii Filantropia získal Ondrej Vrábel, ktorý vo svojich 15 rokoch nezištne vytvá-
ra náučné a vzdelávacie hry pre deti s mentálnym postihnutím. V roku 2016 sa podarilo jeho didaktické počítačové hry dostať 
k veľkému počtu mentálne postihnutých detí. – Viete, aký nesú tieto jedinečné hry názov?

Odpoveď pošlite na adresu e-zine@indprop.gov.sk. V predmete správy uveďte „e-zine_otázka_2“. 

Vyžrebovanému autorovi správnej odpovede pošleme malý darček. Tešíme sa na vaše e-maily.

Z obsahu časopisu 
Duševné vlastníctvo – výber 2016

mailto:e-zine@indprop.gov.sk
https://www.indprop.gov.sk/?on-line-objednavka-casopisu-dusevne-vlastnictvo
https://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/casopis_dusevne_vlastnictvo/2017/obsahDV_vyber2016.pdf
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