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SPRÁVY Z ÚPV SR

Toto je 9 zaujímavých vedeckých objavov roka 2017

Ani rok 2017 sa nezaobišiel bez zaujímavých vedeckých objavov, asi najväčšie zastúpenie majú novinky v oblasti 
medicíny:

Viac info na: https://www.startitup.sk/toto-je-9-nesmierne-zaujimavych-vedeckych-objavov-roku-2017/

Fo
to

: w
w

w.
st

ar
tit

up
.s

k

Časť výstavy „DIZAJN – SYMBIÓZA VEDY
A TECHNIKY” je stále prístupná v ZCV Aurelium

Stále máte možnosť vidieť časť výstavy Ateliéru Indus-
trial dizajn VŠVU Bratislava, „DIZAJN – SYMBIÓZA VEDY 
A TECHNIKY”, ktorá je pre verejnosť sprístupnená v Zážit-
kovom centre vedy Aurelium od 6. novembra 2017 až do 
konca januára 2018. Výstava má ambíciu dizajn popularizo-
vať a ukázať ho v inom „svetle“. Príďte si pozrieť expozíciu, 
ktorej základom sú prototypy svietidiel realizované v spolu-
práci s renomovanými zahraničnými a slovenskými fi rmami: 
Artemide, Halla, Oms, a výber ocenených projektov.

Autorom výstavy zrealizovanej v rámci Týždňa vedy a tech-
niky na Slovensku 2017 je doc. Ferdinand Chrenka, akad. 
soch., vedúci Ateliéru Industrial dizajn VŠVU Bratislava.

Viac info na:
http://aurelium.sk/cast-vystavy-dizajn-symbioza-vedy-a-
-techniky-stale-pristupna-v-zcv-aurelium/

1. Nová nádej pre nevidiacich
2. Nový kontinent v Južnom Pacifi ku
3. Významný krok k vzniku novej formy života
4. NASA objavila sedem nových planét
5. Nový rozmer boja proti rakovine
6. Významný archeologický nález
7. Kvalitnejšia starostlivosť o predčasne narodené deti
8. Robotika naďalej nezaháľa
9. Nádej v oblasti implantácie zvieracích orgánov
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Zmena zákona o správnych poplatkoch

Dňa 12. októbra 2017 bol v Zbierke zákonov Slovenskej 
republiky uverejnený zákon č. 242/2017 Z. z., ktorým sa mení 
a dopĺňa čl. V zákona Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov.

Novela zákona o správnych poplatkoch prináša s účinnos-
ťou od 1. januára 2018 zmeny aj v oblasti správnych poplat-
kov vyberaných za úkony a konania ÚPV SR (patenty, úžit-
kové vzory, dizajny, ochranné známky, dodatkové ochranné 
osvedčenia, označenia pôvodu výrobkov a zemepisné ozna-
čenia výrobkov, topografi e polovodičových výrobkov).

Správne poplatky podľa novej právnej úpravy vyberá ÚPV 
SR v prípade, ak bol podnet na úkon alebo konanie podaný 
po 31. decembri 2017.

E-zine ÚPV SR číslo 1

Krištáľové krídlo opäť hľadá výnimočné osobnosti
na Slovensku

Už 21 rokov sa oceňujú najväčšie osobnosti Slovenska ce-
nou Krištáľové krídlo. Vyzdvihujú sa osobnosti, ktoré svojou 
prácou a výsledkami zviditeľnili nielen seba a svoj odbor, ale 
aj našu krajinu.

21. ročník Krištáľového krídla sa bude konať 21. januára 
2018 v novej budove SND, v Sále opery a baletu v Bratislave. 

Priamy prenos zo slávnostného galavečera tradične odvysie-
la RTVS na Jednotke.

Veľká porota Krištáľového krídla rozhodla o fi nálových no-
mináciách na Krištáľové krídlo za rok 2017:
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DIVADLO A AUDIOVIZUÁLNE UMENIE Tomáš Maštalír, Tereza Nvotová, Martin Žiaran
FILANTROPIA Marek Machata, Monika Kozelová, Žaneta Petrášová
HOSPODÁRSTVO Vladimír Bakeš, Šimon Šicko, Bohumila Tauchmannová
HUDBA Rastislav Štúr, Magdaléna Bajuszová, Matej Drlička
MEDICÍNA A VEDA Jozef Pacák, Dušan Galusek, Lukáš Plank
PUBLICISTIKA A LITERATÚRA Andrea Bokníková, Dagmar Mozolová, Miroslav Saniga
ROCK POP JAZZ Celeste Buckingham, Mária Čírová, Sisa Michalidesová
ŠPORT Peter Hámor, Michal Martikán, Petra Vlhová
VÝTVARNÉ UMENIE Juraj Čutek, Ivan Csudai, Jana Želibská
MIMORIADNA CENA (LAUREÁTI) Pavol Hammel, profesor Juraj Šteňo

Viac info na: http://kristalovekridlo.sk/kristalove-kridlo-2/aktualny-rocnik/

NCL(11-2018), nová verzia medzinárodného triedenia tovarov a služieb

Od 1. januára 2018 platí verzia 2018 jedenásteho vydania medzinárodného triedenia tovarov a služieb, označovaná Medziná-
rodným úradom Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve (WIPO) skratkou „NCL(11-2018)“.

Viac info na: Zoznam tovarov a služieb podľa tried - NCL(11-2018)

Nový cenník služieb ÚPV SR

Od 1. januára 2018 nadobúda účinnosť nový cen-
ník služieb ÚPV SR.

Viac info na: Cenník služieb ÚPV SR 2018
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Medzinárodný veľtrh vynálezov v Istanbule

V dňoch 1. až 3. marca 2018 sa uskutoční 
v tureckom Istanbule tretí Medzinárodný 
veľtrh vynálezov. Organizuje ho Turec-
ký úrad pre patenty a ochranné známky 

s podporou WIPO, pod záštitou ministra pre vedu priemyslu 

a technológie Tureckej republiky. Cieľovou skupinou veľtrhu 
sú vynálezcovia, výskumné a vývojové strediská, výrobco-
via, obchodné spoločnosti, patentové kancelárie, výskumné 
ústavy, kancelárie pre transfer technológií, vysoké školy a in-
štitúcie súvisiace s duševným vlastníctvom.

Viac info na: http://www.istanbul-inventions.org/

SPRÁVY ZO SVETA

Medzinárodná konferencia: Duševné vlastníctvo 
v novom technologickom usporiadaní

Svetová organizácia duševného vlastníc-
tva (WIPO) v spolupráci s Federálnou služ-
bou pre duševné vlastníctvo ruskej federá-
cie (Rospatent) a nadáciou Skolkovo orga-

nizuje v Moskve od 1. až 22. februára 2018 medzinárodnú 
konferenciu na tému Duševné vlastníctvo v novom technolo-
gickom usporiadaní.

Viac info na:
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=46368

Ochrana a kontrola zemepisných označení
poľnohospodárskych výrobkov v členských štátoch EÚ

14. decembra 2017 vydal 
Úrad Európskej únie pre 
duševné vlastníctvo (EUIPO)
novú štúdiu týkajúcu sa 
zemepisných označení 

poľnohospodárskych výrobkov. Hlavným cieľom štúdie je 
získať lepšie poznatky o situácii systémov kontroly a ochrany 
zemepisných označení v 28 členských štátoch EÚ prostred-
níctvom mapovania všetkých príslušných orgánov a zavede-
ných postupov vrátane vykonávacích opatrení proti porušo-
vaniu práv.

Štúdia prináša všeobecný prehľad a opis každého vnútro-
štátneho systému kontroly potravín a poľnohospodárskych 
výrobkov, vín, liehovín a aromatizovaných nápojov na báze 
vína. Okrem toho obsahuje aj príručku so súhrnným zozna-
mom všetkých vnútroštátnych príslušných orgánov a inšpek-
čných organizácií spolu s príslušnými kontaktnými údajmi, 
ako aj užitočné informácie pre používateľov zemepisného 
označenia.

Zhrnutie (v slovenskom jazyku)
Celá štúdia (v anglickom jazyku)

Viac  info  na:  https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/obser-
vatory/observatory-publications

MONITORING
Výber článkov týkajúcich sa duševného vlastníctva a ÚPV SR uverejnených
v slovenských tlačených a elektronických médiách v decembri 2017 a v januári 2018.

Úrad priemyselného vlastníctva nezaregistroval
kotlebovcom logo
Úrad priemyselného vlastníctva odmietol kotlebovcom za-
registrovať ich logo do registra ochranných známok. Roz-
hodnutie zatiaľ nie je právoplatné, môžu ho dať preskúmať. 
Vyplýva to z vyjadrení riaditeľky odboru známok a dizajnov 
úradu Zdeny Hajnalovej.

Aktuality.sk 9. 1. 2017
https://www.aktuality.sk/clanok/553174/urad-priemyselneho-vlastnictva-neza-
registroval-kotlebovcom-logo/

Název výprodejů Black Friday by si ráda přivlastnila
jedna fi rma
Společnost Rocher Consulting Limited, vlastník slovenské fi r-
my Koberce Trend, požádala u Úřadu průmyslového vlast-
nictví o registraci slovní ochranné známky ve znění BLACK 
FRIDAY. Zvláště v poslední předvánoční sezoně přitom tento 
název cenové akce využilo velké množství obchodníků. Po-

kud by to úřad schválil, což může trvat i několik měsíců, ne-
směl by výraz používat nikdo bez souhlasu vlastníka známky. 
To je ale nepravděpodobné.

Tyden.cz 7. 1. 2018
https://www.tyden.cz/rubriky/byznys/nazev-vyprodeju-black-friday-by-si-rada-
-privlastnila-jedna-fi rma_461687.html

Elán čaká od Pirátov odškodnenie za zneužitie svojho
loga
Piráti sa bránia tým, že išlo len o paródiu a koláž, čo podľa 
nich zákon umožňuje. Skupina Elán očakáva návrh, akým sa 
budú chcieť českí Piráti revanšovať za neautorizované po-
užitie loga Elánu v silvestrovskom spote českej parlamentnej 
strany. „V prvom kole to ponecháme na ich zvážení a ponu-
ke,“ uviedol manažér Elánu Michal Čimera na otázku TASR, 
či bude skupina požadovať aj fi nančné odškodnenie.

Aktuality.sk 6. 1. 2018
https://www.aktuality.sk/clanok/552941/elan-caka-od-piratov-odskodnenie-za-
-zneuzitie-svojho-loga/
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Benediktín Jedlík vypracoval metódu výroby sódovej
vody
Bratislava mala a aj má kvalitnú pitnú vodu. S naším mestom 
však súvisí aj sódová voda. Študoval tu Štefan Anián Jed-
lík, ktorý vypracoval metódu jej výroby. Venoval sa skúmaniu 
elektromagnetických javov, ešte pred Siemensom zostrojil 
elektromotor, ale svoje objavy nepublikoval a prvenstvo si 
privlastnili iní. Málokto však vie, že vypracoval metódu výro-
by sódovej vody a vynašiel sódové fľaše, v ktorých sa unika-
niu oxidu uhličitého zabraňuje zvislou trubicou. Svoj vynález 
roku 1829 publikoval vo viedenskom odbornom časopise 
a prvé zariadenie na výrobu sódovej vody uviedli do života 
roku 1841 vo výrobni v Győri.

Sme.sk 5. 1. 2018
https://bratislava.sme.sk/c/20724595/benediktin-jedlik-vypracoval-metodu-vy-
roby-sodovej-vody.html

Zrkadlo bude ľudí pri nakupovaní obliekať
do virtuálneho oblečenia
O patent na múdre zrkadlo požiadala fi rma Amazon. Nákup 
oblečenia cez internet so sebou prináša značnú nevýhodu. 
Nový odev si nemôžete vyskúšať a môže sa stať, že dostane-
te nesprávnu veľkosť. Predstavte si, že by ste sa iba pozreli 
do zrkadla a v odraze by ste sa videli priamo v novom oble-
čení. Amazon si dal tento týždeň patentovať múdre zrkadlo, 
ktoré by mohlo ľudí obliekať do virtuálneho oblečenia.

Sme.sk 4. 1. 2018
https://tech.sme.sk/c/20731194/zrkadlo-bude-ludi-pri-nakupovani-obliekat-do-
-virtualneho-oblecenia.html

Práva majiteľov patentov na Slovensku sa majú posilniť
Práva majiteľov patentov sa posilnia. Vyplýva to z novely pa-
tentového zákona z dielne Úradu priemyselného vlastníctva 
(ÚPV) SR, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2018. Práv-
nou normou sa upravia napríklad práva spolumajiteľov pa-
tentov a bližšie sa defi nuje pojem zamestnanecký vynález 
a dizajn. Úrad je presvedčený, že vhodnou harmonizáciou 
právnej úpravy najdôležitejších priemyselnoprávnych inšti-
tútov, akými sú najmä zamestnanecký režim, majiteľstvo 
a spolumajiteľstvo, prevod a prechod práv, licenčná zmluva, 
vymáhanie práv, prihláška a právo prednosti, sporové kona-
nia, rozklad a subsidiárna aplikácia správneho poriadku, sa 
zvyšuje úroveň právnej istoty zúčastnených subjektov, adre-
sátov právnej normy, a tiež predvídateľnosť a transparentno-
sť postupu a rozhodovania úradu.

Teraz.sk 2. 1. 2017
http://www3.teraz.sk/ekonomika/hospodarstvo-prava-majitelov-patentov-
-na/300673-clanok.html

Spoločnosť Samsung má patent na rolovací displej
Spoločnosť Samsung nevyrába iba práčky alebo mobilné te-
lefóny. Je tiež výrobcom a dodávateľom procesorov, pamätí 
a v neposlednom rade ide o najväčšieho výrobcu mobilných 
displejov na svete. To mu však evidentne nestačí. Mobilní kri-
tici dúfajú, že rok 2018 bude rokom, v ktorom sa dočkáme 
skladacích smartfónov. Niekoľko konceptov sa už na inter-
nete objavilo, zatiaľ však ide skôr o nejaké dohady založe-
né na reálnych patentoch. Asi najväčším favoritom na takýto 
smartfón je spoločnosť Microsoft. Samsung však nechce za-
ostávať.

Mobil.sk 2. 1. 2017
https://mobil.sk/clanok/687-spolocnost-samsung-ma-patent-na-rolovaci-displej

Steve Jobs je názov talianskej spoločnosti a Apple s tým 
nemôže nič urobiť
Talianska spoločnosť „Steve Jobs“ vznikla so zámerom vy-
rábať elektroniku. Po dlhých rokoch súdnych sporov sa dvo-
jici vynaliezavých bratov z talianska podarilo obhájiť názov 
a logo svojej spoločnosti – Steve Jobs. Celé to začalo v roku 

2012, kedy si bratia Vincenzo a Giacomo Barbato zaregist-
rovali ochrannú známku – Steve Jobs a logo v tvare písme-
na „J“ s lístkom na vrchu. Nezostalo to však iba v Európe 
a vynaliezaví bratia zaregistrovali túto značku po celom sve-
te. Ochranná známka bola zaregistrovaná viackrát a s rôzny-
mi odlišnosťami, aby sa vyhli prípadným komplikáciám, ktoré 
sa, samozrejme, dostavili.

Touchit.sk 29. 12. 2017
https://touchit.sk/steve-jobs-je-nazov-talianskej-spolocnosti-a-apple-s-tym-ne-
moze-nic-urobit/147576

Slovenská vedkyňa sa podieľala na unikátnom objave
nanorúrok
Slovenka Mariana Derzsi a jej kolegovia z Varšavskej univer-
zity, z Inštitútu Jožefa Stefana v Ljubljane a z Carnegie Insti-
tution vo Washingtone publikovali unikátny objav nanorúrok, 
ktoré sa štruktúrou a zložením líšia od všetkého, čo doteraz 
svet pod týmto označením poznal. Mariana Derzsi by mala 
v priebehu januára nového roku začať pôsobiť na Materiálo-
votechnologickej fakulte STU a pokračovať vo výskume na 
Slovensku. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
(21.12.2017) zverejnilo, že podporí vytvorenie pracovnej po-
zície na tejto fakulte cez schému Návraty.

Teraz.sk 27. 12. 2017
http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/slovenska-vedkyna-sa-podielala-
-na-uni/39221-clanok.html

Najväčšie objavy roku 2017
Pozrite si prehľad najväčších objavov a udalostí vo vede v up-
lynulom roku:
Nová biológia, - Sedem vzdialených takmerzemí, - Vizuálne 
potvrdenie gravitačných vĺn, - Umelá inteligencia opäť poráža 
ľudí, - Prvý štart recyklovanej rakety, - Vesmírna ozvena Cassi-
ni, - Z embrya odstránili dedičnú chorobu, - Chiméry už nie sú
iba mýtus, - Prvý medzihviezdny návštevník v slnečnej sústa-
ve, - Prelom v liečbe Huntintonovej choroby, - Vakcína proti ebo-
le funguje.

Sme.sk 27. 12. 2017
https://tech.sme.sk/c/20718330/najvacsie-vedecke-objavy-roku-2017-veda-
-medicina.html

Tranzistor, jeden z najdôležitejších objavov 20. storočia,
oslávil 70 rokov
Súčasťou takmer každej elektroniky boli na počiatku minulé-
ho storočia elektrónky, ktoré ale boli veľké, náročné na spo-
trebu a nespoľahlivé. Vedci sa tak postupne začali obzerať 
po niečom novom, čo by dokázalo to, čo elektrónky – zosil-
ňovať alebo spínať elektrický signál. Voľba po predchádzaj-
úcich skúsenostiach padla na polovodiče, ktorými sa zaobe-
ral aj tím americkej spoločnosti Bell Telephone Laboratories 
v zložení John Bardeen, Walter Brattain a William Shockley. 
Pred 70 rokmi, 23. decembra 1947, táto trojica predstavila 
prvý polovodičový tranzistor (zosilňovač) na svete a rozpúta-
la tak revolúciu v elektronike.

Pravda.sk 23. 12. 2017
https://vat.pravda.sk/technologie/clanok/452322-tranzistor-jeden-z-najdolezi-
tejsich-objavov-20-storocia-oslavil-70-rokov/

Známym talianskym klobúkom hrozí likvidácia, súd
odmietol záchranný plán
Klobúk od Borsalina mala na hlave aj Rihanna. Firma sa ocit-
la v ťažkostiach po tom, ako v roku 2013 vykázala veľkú stra-
tu. Po pondelkovom verdikte dvaja úradníci poverení súdom 
zatvoria spoločnosť a zaplatila veriteľom dlhy. Armosino v tej-
to súvislosti povedal, že odbory očakávajú ďalšie podrobnosti 
„v najbližších dňoch“. Camperio v máji kúpil ochrannú znám-
ku Borsalino za približne 18 miliónov eur. Rozhodnutie sudcu 
nezastaví výrobu v závode Borsalino, ktorý má 134 zames-

https://bratislava.sme.sk/c/20724595/benediktin-jedlik-vypracoval-metodu-vy-roby-sodovej-vody.html
https://bratislava.sme.sk/c/20724595/benediktin-jedlik-vypracoval-metodu-vy-roby-sodovej-vody.html
https://bratislava.sme.sk/c/20724595/benediktin-jedlik-vypracoval-metodu-vy-roby-sodovej-vody.html
https://tech.sme.sk/c/20731194/zrkadlo-bude-ludi-pri-nakupovani-obliekat-do--virtualneho-oblecenia.html
https://tech.sme.sk/c/20731194/zrkadlo-bude-ludi-pri-nakupovani-obliekat-do--virtualneho-oblecenia.html
http://www3.teraz.sk/ekonomika/hospodarstvo-prava-majitelov-patentov--na/300673-clanok.html
http://www3.teraz.sk/ekonomika/hospodarstvo-prava-majitelov-patentov--na/300673-clanok.html
https://mobil.sk/clanok/687-spolocnost-samsung-ma-patent-na-rolovaci-dis-plejSteve
https://mobil.sk/clanok/687-spolocnost-samsung-ma-patent-na-rolovaci-dis-plejSteve
https://mobil.sk/clanok/687-spolocnost-samsung-ma-patent-na-rolovaci-dis-plejSteve
https://touchit.sk/steve-jobs-je-nazov-talianskej-spolocnosti-a-apple-s-tym-ne-moze-nic-urobit/147576
https://touchit.sk/steve-jobs-je-nazov-talianskej-spolocnosti-a-apple-s-tym-ne-moze-nic-urobit/147576
https://touchit.sk/steve-jobs-je-nazov-talianskej-spolocnosti-a-apple-s-tym-ne-moze-nic-urobit/147576
http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/slovenska-vedkyna-sa-podielala--na-uni/39221-clanok.html
http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/slovenska-vedkyna-sa-podielala--na-uni/39221-clanok.html
https://tech.sme.sk/c/20718330/najvacsie-vedecke-objavy-roku-2017-veda--medicina.html
https://tech.sme.sk/c/20718330/najvacsie-vedecke-objavy-roku-2017-veda--medicina.html
https://vat.pravda.sk/technologie/clanok/452322-tranzistor-jeden-z-najdolezi-tejsich-objavov-20-storocia-oslavil-70-rokov/
https://vat.pravda.sk/technologie/clanok/452322-tranzistor-jeden-z-najdolezi-tejsich-objavov-20-storocia-oslavil-70-rokov/
https://vat.pravda.sk/technologie/clanok/452322-tranzistor-jeden-z-najdolezi-tejsich-objavov-20-storocia-oslavil-70-rokov/
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tnancov a vyrobí približne 150.000 klobúkov ročne, vyhlásili 
zhodne tak Armosino, ako aj Camperio.

Sme.sk 19. 12. 2017
https://ekonomika.sme.sk/c/20722786/znamym-talianskym-klobukom-hrozi-li-
kvidacia-sud-odmietol-zachranny-plan.html

Komisia vyšetruje Ikeu kvôli daňovým výhodám, ktoré
mala dostávať v Holandsku
Európska únia zisťuje, či došlo k porušeniu európskych pra-
vidiel o daňovej pomoci. Vyšetrovanie známej nábytkárskej 
fi rmy sa zrejme stane ďalším ostro sledovaným prípadom 
v sérii vyšetrovaní, ktoré Komisia začala kvôli daňovým úni-
kom veľkých spoločností. Patrí k nim napríklad Amazon, 
Apple či Starbucks. Holandská spoločnosť Inter Ikea Sys-
tems, dcérska fi rma Inter Ikea, je miestom, kde sa sústredia 
trojpercentné „franšízové“ poplatky, ktoré obchody po celom 
svete platia za možnosť využívať ochrannú známku aj celý 
koncept predaja známej švédskej nábytkárskej fi rmy.

Sme.sk 18. 12. 2017
https://ekonomika.sme.sk/c/20721574/komisia-vysetruje-ikeu-kvoli-danovym-
-vyhodam-ktore-mala-dostavat-v-holandsku.html

Kufr na kolečkách? Zpočátku velký propadák, který lidé
nechtěli
Na spásný nápad opatřit kufr kolečky, aby se s ním člověk 
nemusel tahat v ruce, nýbrž jej pohodlně dotlačil z místa na 
místo, přišel Bernard D. Sadow, viceprezident jednoho ame-
rického výrobce kufrů a kabátů. Koncem 60. let 20. století byl 
s manželkou a dětmi na dovolené na ostrově aruba poblíž 
venezuelského pobřeží. cestou zpátky letěl přes Portoriko 
a na letišti nenarazil na žádného portýra, takže velké kufry 
nesl sám. Všiml si přitom dělníka, který stěhoval jakýsi těžký 
stroj pomocí desky opatřené kolečky a vtom dostal nápad: 
připevnit taková kolečka přímo ke kufru.

Lidovky.cz 17. 12. 2017
https: / / relax. l idovky.cz/kufr-na-koleckach-0et- /zaj imavost i .aspx?
c=A171213_140544_ln-zajimavosti_ape

Najnovší patent Samsungu ukazuje telefón
s obojstranným displejom
V týchto dňoch bol uverejnený nový patent spoločnosti Sam-
sung, ktorý zobrazuje potenciálny obojstranný smartfón s dis-
plejom „obvinutým“ okolo. Desať koncepčných výkresov sa 
týka „zobrazovacieho zariadenia“ a znázorňuje veľký hlavný 
displej na prednej strane, ktorý pokračuje aj dozadu, kde by 
mohol zobrazovať ďalšie aplikácie. Vyzerá to tak, že zadný 
displej má polovicu veľkosti predného.

Pcrevue.sk 16. 12. 2017
https://www.pcrevue.sk/a/Najnovsi-patent-Samsungu-ukazuje-telefon-s-oboj-
strannym-displejom

Apple možno pracuje na šepkajúcej Siri
Šepkajúca Siri by prišla vhod napríklad v knižnici alebo v prá-
ci. Hlasová asistentka Siri, používaná na zariadeniach Apple, 
bude možno v budúcnosti schopná identifi kovať, keď na ňu 
bude používateľ hovoriť šeptom a bude vedieť rovnako od-
povedať šepkajúcim hlasom. Naznačuje to odhalený patent 
podaný ešte v roku 2016, informoval portál Gizmodo. Patent 
opisuje spôsob, akým by virtuálna pomocníčka vedela rozlí-
šiť používateľa, ktorý šepká a adekvátne odpovedať rovna-
kou intenzitou hlasu. Šepkajúca Siri by mohla byť užitočná 
v rade prípadov. Napríklad v knižnici alebo na pracovisku.

Zive.sk 16. 12. 2017
https://www.zive.sk/clanok/129326/apple-mozno-pracuje-na-sepkajucej-siri/

EK schválila chránené označenie pôvodu pre víno
Skalický rubín
Musí byť vyrobené len z hrozna dopestovaného na presne 
ohraničenom území kopca Vintoperk, ktorý má charakteris-
tické zloženie pôdy dávajúce tomuto vínu výsledný charakter.
Európska komisia (EK) v piatok schválila žiadosť o zápis 
dvoch názvov vín do Registra chránených označení pôvo-
du pre slovenský „Skalický rubín“ a francúzsky „La Clape“. 
TASR o tom informovalo Zastúpenie EK na Slovensku. „Ska-
lický rubín je ďalším z radu slovenských vín, ktoré sú medzi 
európskymi chránenými označeniami pôvodu. V európskom 
registri je tak spolu zapísaných 21 slovenských chránených 
označení vín, vrátane Vinohradníckej oblasti Tokaj. Na eu-
rópskej úrovni má ochranu aj ďalších 19 slovenských produk-
tov, medzi inými Slovenská bryndza, Zázrivský korbáčik či 
Skalický trdelník. Je dôležité, že kvalitné tradičné slovenské 
potraviny sú chránené na európskej úrovni a môžeme byť na 
ne právom hrdí,“ uviedol v tejto súvislosti vedúci Zastúpenia 
EK Dušan Chrenek.

Dobrenoviny.sk 15. 12. 2017
https://www.dobrenoviny.sk/c/119242/ek-schvalila-chranene-oznacenie-povo-
du-pre-vino-skalicky-rubin

EANA upozornila na dôležitosť smernice o ochrane
autorských práv
Európska aliancia tlačových agentúr (EANA) vyzvala člen-
ské štáty, Európsky parlament i komisiu, aby podporili návrh 
novej smernice EÚ o ochrane autorských práv. Predstavi-
telia EANA vo vyhlásení zaslanom agentúre TASR uviedli, 
že smernica je kľúčová tak pre mediálny priemysel, ako aj 
pre budúci prístup spotrebiteľov k spravodajstvu a napokon 
i pre fungovanie zdravej demokratickej spoločnosti. EANA 
pripomenula, že o zmienenej smernici prebieha v ostatných 
mesiacoch odborná debata v Bruseli i ďalších európskych 
hlavných mestách. Jej výsledok bude mať ďalekosiahle ná-
sledky pre Európanov a ich prístup k rozmanitým a spoľahli-
vým médiám.

Dobrenoviny.sk 14. 12. 2017
https://www.dobrenoviny.sk/c/119168/eana-upozornila-na-dolezitost-smerni-
ce-o-ochrane-autorskych-prav

Co získá PPF transakcí roku? Nejde jen o Škodu
Transportation, ale o 23 dalších fi rem a práva na slavný
okřídlený šíp
Prodej plzeňské Škody Transportation je jedním z nejvýz-
namnějších obchodů tohoto roku. Do portfolia nejbohatšího 
Čecha Petra Kellnera se dostal nejen významný výrobce 
dopravních prostředků, ale i další strategické společnosti. 
Součástí transakce je i společnost Škoda Investment, je-
jímž prostřednictvím získává PPF ještě další tři fi rmy. Kromě 
toho se ale PPF touto transakcí stává také držitelem důležité 
ochranné známky na světoznámý znak Škody – známý ok-
řídlený šíp.

Hlidacipes.org 14. 12. 2017
https://hlidacipes.org/ziska-ppf-transakci-roku-nejde-jen-skodu-transportation-
-23-dalsich-fi rem-prava-slavny-okridleny-sip/

Vynašli spôsob, ako čistiť odpadovú vodu pomocou
elektriny
Tím vedcov z National University of Singapore prichádza 
s novým spôsobom, ako čistiť priemyselné odpadové vody. 
Činidlom je elektrický prúd. „Napriek veľkému pokroku v ob-
lasti technológií čistenia odpadových vôd, odstraňovanie žia-
ruvzdorných organických zlúčenín je stále nákladný a ná-
ročný proces. Náš vynález je riešením šetrným k životnému 
prostrediu,“ hovorí vedúci výskumu, Asst Prof Lefebvre. Nová 
metóda dokáže za pomoci slabého prúdu odstrániť až 99 %

https://ekonomika.sme.sk/c/20722786/znamym-talianskym-klobukom-hrozi-li-kvidacia-sud-odmietol-zachranny-plan.html
https://ekonomika.sme.sk/c/20722786/znamym-talianskym-klobukom-hrozi-li-kvidacia-sud-odmietol-zachranny-plan.html
https://ekonomika.sme.sk/c/20722786/znamym-talianskym-klobukom-hrozi-li-kvidacia-sud-odmietol-zachranny-plan.html
https://ekonomika.sme.sk/c/20721574/komisia-vysetruje-ikeu-kvoli-danovym--vyhodam-ktore-mala-dostavat-v-holandsku.html
https://ekonomika.sme.sk/c/20721574/komisia-vysetruje-ikeu-kvoli-danovym--vyhodam-ktore-mala-dostavat-v-holandsku.html
https://relax.lidovky.cz/kufr-na-koleckach-0et-/zajimavosti.aspx?c=A171213_140544_ln-zajimavosti_ape
https://www.pcrevue.sk/a/Najnovsi-patent-Samsungu-ukazuje-telefon-s-obojstrannym-displejom
https://www.zive.sk/clanok/129326/apple-mozno-pracuje-na-sepkajucej-siri/
https://www.dobrenoviny.sk/c/119242/ek-schvalila-chranene-oznacenie-povo-du-pre-vino-skalicky-rubin
https://www.dobrenoviny.sk/c/119242/ek-schvalila-chranene-oznacenie-povo-du-pre-vino-skalicky-rubin
https://www.dobrenoviny.sk/c/119242/ek-schvalila-chranene-oznacenie-povo-du-pre-vino-skalicky-rubin
https://www.dobrenoviny.sk/c/119168/eana-upozornila-na-dolezitost-smerni-ce-o-ochrane-autorskych-prav
https://www.dobrenoviny.sk/c/119168/eana-upozornila-na-dolezitost-smerni-ce-o-ochrane-autorskych-prav
https://www.dobrenoviny.sk/c/119168/eana-upozornila-na-dolezitost-smerni-ce-o-ochrane-autorskych-prav
https://hlidacipes.org/ziska-ppf-transakci-roku-nejde-jen-skodu-transportation-23-dalsich-firem-prava-slavny-okridleny-sip/
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Časopis Duševné vlastníctvo

Úrad priemyselného vlastníctva SR vychádza v ústrety 
čitateľom, ktorí preferujú tlačenú verziu časopisu Duševné 
vlastníctvo, a od čísla 1/2018 bude vydávaný v tlačenej 
forme (štyrikrát ročne).

Zároveň ostane aj možnosť predplatiť si časopis v elek-
tronickej verzii (štyrikrát ročne). Predplatitelia si budú môcť 
vybrať medzi tlačenou a elektronickou verziou časopisu, prí-
padne si môžu objednať obidve.

Viac info na:
https://www.indprop.gov.sk/?dusevne-vlastnictvo
https://www.indprop.gov.sk/?on-line-objednavka-casopisu-
-dusevne-vlastnictvo

Časopis Duševné vlastníctvo výber 2017 vyšiel v decem-
bri 2017 v tlačenej verzii. Pozostáva z vybraných tohtoroč-
ných ťažiskových autorských článkov doplnených o rubriky 
Z rozhodnutí ÚPV SR a Z galérie tvorcov. Túto publikáciu 
dostanú predplatitelia elektronickej verzie časopisu Duševné 
vlastníctvo zadarmo, ostatní záujemcovia si ju môžu objed-
nať za 5 €. Počet výtlačkov je obmedzený. Objednávky môžu 
záujemcovia posielať cez formulár na objednavka-casopisu-
-dusevne-vlastnictvo.

E-zine ÚPV SR číslo 1

ťažko odstrániteľných organických zlúčenín, ktoré sa nachá-
dzajú v rôznych druhoch priemyselných odpadových vôd.

Voda-portal.sk 14. 12. 2017
http://www.voda-portal.sk/Dokument/vynasli-sposob-ako-cistit-odpadovu-vo-
du-pomocou-elektriny-100076.aspx

Slováci vymysleli prístroj, ktorý ochráni včelstvá pred
klieštikom
Frekvenčný ochranný generátor (FOG), ktorý ochráni včel-
stvá pred ich najväčším škodcom, klieštikom včelím, vyvinula 
pred nedávnom skupinka výskumníkov, združených okolo 
spoločnosti Agro Stud Javorie z okresu Zvolen. „Je to zaria-
denie pre elektronickú ochranu pred parazitmi a rôznymi cho-
robami včiel, poľnohospodárskych zvierat, plodín a rastlín, 
kombinovaním elektrických, akustických a vibračných signá-
lov,“ hovorí šéf projektu Milan Kyseľ.

Info.sk 13. 12. 2017
http://www.info.sk/sprava/139849/slovaci-vymysleli-pristroj-ktory-ochrani-vcel-
stva-pred-kliestikom/

Koh-i-noor buduje síť prodejen v Rusku, letos jich tam
otevře patnáct
Firma Koh-i-noor byla založena v roce 1790 a je jedním z nej-
starších výrobců školních, výtvarných, kancelářských a ho-
bby potřeb na světě. Ochranná známka je registrována v 73 
zemích. Koh-i-noor Hardtmuth je součástí skupiny Koh-i-noor 
holding, která má roční obrat téměr 4,1 miliardy Kč a patří do 
ní například výroba pro zdravotnictví Gama Group nebo sto-
jírenské a energetické divize Koh-i-noor Machinery a Energy.

Mediar.cz 12. 12. 2017
https://retailek.mediar.cz/2017/12/12/koh-i-noor-buduje-sit-prodejen-v-rusku-
-letos-jich-tam-otevre-patnact/

Trnavskí colníci odhalili medzi tovarom z Číny tisíce
falzifi kátov
Colníci odhalili medzi tovarom dovezeným z Číny takmer 
45.000 falzifi kátov. Objavili ich v Dunajskej Strede pri kontro-
le kontajneru, ktorý bol podľa predložených dokladov určený 
na český trh. Colníci zistili, že sa v kontrolovanom priestore 
nachádza i tovar, ktorý nebol uvedený v predložených col-
ných dokladoch. Po dôkladnej fyzickej kontrole vzniklo podo-
zrenie z porušovania práva duševného vlastníctva ochran-
ných známok Smurf, Prada, Mercedes, Audi, BMW, Minions, 
Pokemon, Minecraft a ďalších.

Teraz.sk 12. 12. 2017
http://www.teraz.sk/regiony/trnava-colnici-odhalili-medzi-tovarom/297540-cla-
nok.html

V Štokholme slávnostne odovzdali Nobelove ceny
Mená laureátov Nobelových cien boli - ako býva zvykom - oz-
námené už v októbri tohto roku.
Švédsky kráľ Karol XVI. Gustáv odovzdal v nedeľu v Štokhol-
me laureátom Nobelove ceny za fyziku, chémiu, medicínu, 
literatúru a ekonómiu za rok 2017. Ceremoniál odovzdania 
prestížnych ocenení sa koná v švédskej metropole tradične 
10. decembra - v deň úmrtia vynálezcu Alfreda Nobela, po 
ktorom sú ceny pomenované. Ocenenie za fyziológiu alebo 
medicínu prevzala trojica amerických vedcov Jeffrey C. Hall, 
Michel Rosbash a Michael W. Young za objav súvisiaci s bio-
logickými hodinami.

Aktuality.sk 10. 12. 2017
https://www.aktuality.sk/clanok/546664/v-stokholme-slavnostne-odovzdali-no-
belove-ceny/

https://www.indprop.gov.sk/?dusevne-vlastnictvo
https://www.indprop.gov.sk/?on-line-objednavka-casopisu-dusevne-vlastnictvo
http://www.voda-portal.sk/Dokument/vynasli-sposob-ako-cistit-odpadovu-vo-du-pomocou-elektriny-100076.aspx
http://www.voda-portal.sk/Dokument/vynasli-sposob-ako-cistit-odpadovu-vo-du-pomocou-elektriny-100076.aspx
http://www.voda-portal.sk/Dokument/vynasli-sposob-ako-cistit-odpadovu-vo-du-pomocou-elektriny-100076.aspx
http://www.info.sk/sprava/139849/slovaci-vymysleli-pristroj-ktory-ochrani-vcel-stva-pred-kliestikom/
http://www.info.sk/sprava/139849/slovaci-vymysleli-pristroj-ktory-ochrani-vcel-stva-pred-kliestikom/
http://www.info.sk/sprava/139849/slovaci-vymysleli-pristroj-ktory-ochrani-vcel-stva-pred-kliestikom/
https://retailek.mediar.cz/2017/12/12/koh-i-noor-buduje-sit-prodejen-v-rusku--letos-jich-tam-otevre-patnact/
https://retailek.mediar.cz/2017/12/12/koh-i-noor-buduje-sit-prodejen-v-rusku--letos-jich-tam-otevre-patnact/
http://www.teraz.sk/regiony/trnava-colnici-odhalili-medzi-tovarom/297540-clanok.html
https://www.aktuality.sk/clanok/546664/v-stokholme-slavnostne-odovzdali-no-belove-ceny/
https://www.aktuality.sk/clanok/546664/v-stokholme-slavnostne-odovzdali-no-belove-ceny/
https://www.aktuality.sk/clanok/546664/v-stokholme-slavnostne-odovzdali-no-belove-ceny/
https://www.indprop.gov.sk/?on-line-objednavka-casopisu-dusevne-vlastnictvo
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KTO VIE, ODPOVIE
Americký vynálezca Thomas Alva Edison sa preslávil množstvom objavov v elektrotechnike, spojovacej technike, mechanike, 

letectve a chémii.

Viete, ktorý zo svojich objavov predstavil pred 140 rokmi 21. novembra 1877?
Správna odpoveď je: Pred 140 rokmi 21. novembra 1877 oboznámil verejnosť so svojím vynálezom - fonografom, prístrojom 

zaznamenávajúcom a reprodukujúcom ľudský hlas a hudbu.

Súťažná otázka č. 1

Švédsky kráľ Karol XVI. Gustáv odovzdal v decembri 2017 v Štokholme laureátom Nobelove ceny za fyziku, chémiu, medicínu, 
literatúru a ekonómiu za rok 2017. Ceremoniál odovzdania prestížnych ocenení sa koná v švédskej metropole tradične v deň 
úmrtia vynálezcu Alfreda Nobela, po ktorom sú ceny pomenované. Viete, ktorý je to deň?

Odpoveď pošlite na adresu e-zine@indprop.gov.sk spolu s vaším menom a adresou. V predmete správy uveďte „e-zine_otáz-
ka_1“. Vyžrebovanému autorovi správnej odpovede pošleme malý darček. Tešíme sa na vaše e-maily.

Z obsahu časopisu Duševné vlastníctvo výber 2017:
- Editoriál
(Bačárová, R.)
- Vývoj časopisu Duševné vlastníctvo od roku 1997: čle-
novia redakčnej rady a výkonní redaktori
(Bobeková, E.)
- 20 rokov od vydania prvého čísla - prof. JUDr. Peter Voj-
čík, CSc.
- 20 rokov v redakčnej rade - Ing. Štefan Holakovský
- Ako sme sa usilovali, aby sa naše sny vždy stretli s na-
šimi možnosťami - prof. PhDr. Ing. Miroslav Tuma, DrSc.
- „Veľká novela“ prinesenie zásadné zmeny v práve prie-
myselného vlastníctva
(Klinka,T.)
- Patenty vo farmaceutickom odvetví: Pay for delay – do-
hodnutá (dobrovoľná) koexistencia medzi patentovaný-
mi liečivami a generickými liečivami
(Stec, A.)
- Transfer technológií - klasifi kácia a uplatniteľné straté-
gie ochrany výsledkov výskumu a vývoja
(Noskovič,J.)

- Porušovanie práv duševného vlastníctva a doménové 
spory
(Klinka, T.)
- Výber odmien za verejný prenos organizáciami kolek-
tívnej správy práv autorov - možno hovoriť o kvázi „pa-
tentových trolloch“?
(Surmová,S.)
- Systém ePCT, od papiera po elektronizáciu služieb
(Hladká, Ľ)
- Prehľad aktuálnej judikatúry Všeobecného súdu EÚ 
v oblasti práva ochranných známok
(Stec, A.)
- Transfer technológií - evaluácia a komercializácia výs-
ledkov výskumu a vývoja
(Noskovič, J., Sališ, S.)
- Poznatky z aplikačnej praxe v oblasti ochrany a využíva-
nia duševného vlastníctva pre výskum, vývoj a inovácie
(Rešetová, K.)
- Z rozhodnutí ÚPV SR
- Z galérie tvorcov
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