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SPRÁVY Z ÚPV SR

Adidas vyhral spor. O používanie pásikov

EUIPO v rozhodnutiach z roku 2015 a 2016 vyhovel námietkam nemeckej strany a odmietol vykonať zápis dvoch 
ochranných známok, o ktorý žiadala spoločnosť Shoe Branding Europe.

Všeobecný súd Európskej únie vo štvrtok rozhodol, že nemecká spoločnosť Adidas môže brániť tomu, aby ako ochranná 
známka EÚ boli zapísané dva súbežné pásiky na topánkach, čo požadovala iná spoločnosť z Belgicka. Spoločnosť na 
výrobu športovej obuvi upozornila, že v prípade ochranných známok, o zápis ktorých v predmetnej veci žiada iná fi rma 
(dva súbežné pásiky), pôjde o neoprávnený prospech zo staršej ochrannej známky Adidas zobrazujúcej tri súbežné pásiky 
na topánke.

Súdna inštancia z Luxemburgu pripomenula, že belgická spoločnosť Shoe Branding Europe v rokoch 2009 
a 2011 podala Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) prihlášku na zápis dvoch ochranných známok 
EÚ v podobe dvoch diagonálnych súbežných pásov - jedna bola pre topánky samotné a druhá pre bezpečnostnú a ochran-
nú obuv. Spoločnosť Adidas proti zápisu týchto ochranných známok namietala. EUIPO v rozhodnutiach z roku 2015 a 2016 
vyhovel námietkam nemeckej strany a odmietol vykonať zápis dvoch ochranných známok, ktoré žiadala spoločnosť Shoe 
Branding Europe.

Svojím štvrtkovým rozsudkom Všeobecný súd EÚ odmie-
tol žaloby, ktoré  spoločnosť Shoe Branding Europe podala 
proti rozhodnutiam EUIPO, a potvrdil platnosť týchto roz-
hodnutí, čím v uvedenom spore dostala za pravdu spoloč-
nosť Adidas.

Viac info na:
http://www.teraz.sk/ekonomika/adidas-spor-pasiky-pouziva-
nie/311385-clanok.html
https://www.etrend.sk/fi rmy/fi rma-adidas-vyhrala-spor-pasi-
ky-na-topankach-patria-iba-jej.html
https://ekonomika.sme.sk/c/20771473/adidas-ubranil-svo-
je-tri-prihy-konkurent-nemoze-pouzivat-podobne-logo.html

Foto: www.sme.sk

Svetový deň duševného vlastníctva v ÚPV SR

Pri príležitosti Svetového dňa duševného vlastníctva 
(26. apríl) sa tento rok v ÚPV SR v Banskej Bystrici uskutoč-
nia tri podujatia zamerané na duševné vlastníctvo:

V utorok 24. apríla 2018 bude v priestoroch ÚPV SR pre-
biehať workshop pre žiakov a študentov.

V stredu 25. apríla 2018 sa uskutoční už XVIII. ročník 
konferencie Duševné vlastníctvo na Slovensku. Cieľom 
konferencie je priblížiť tematiku ochranných známok, najmä 
pokiaľ ide o legislatívne zmeny a zdôrazniť ich význam v praxi.

A vo štvrtok 26. apríla 2018 bude nasledovať seminár „Se-
minar on EUIPO Boards of Appel Procedure“.
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Pochod za vedu v Bratislave 2018

Veda je neoddeliteľnou súčasťou nášho 
života. „Nevedome“ sa s ňou stretáva kaž-
dý z nás. Každodenné používanie informač-
ných technológií, vývoj nových liečiv, pozo-
rovanie hviezd, používanie slangových slov 
či prognóza vývoja ekonomického trhu. 
Áno, to všetko je veda.

14. apríla 2018 sa v centre Bratislavy 
uskutoční aprílový POCHOD ZA VEDU, 
ktorý je súčasťou celosvetového podujatia 
MARCH FOR SCIENCE.

Spoločne sa stretnú nielen vedci, ale aj 
nadšenci a podporovatelia slovenskej 
vedy. Súčasťou podujatia budú aj prího-
vory pozvaných vedcov z rôznych oblas-
tí, ktoré sa uskutočnia po samotnom po-
chode.  

Viac info na:
https://www.startlab.sk/projekty/377-po-
chod-za-vedu-v-bratislave-2018/

E-zine ÚPV SR číslo 3

Portál pre transparentnosť

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo je plne 
odhodlaný dodržiavať zásadu transparentnosti a prístupnos-
ti v rámci článku 15 ods. 3 ZFEÚ. S cieľom uľahčiť prístup 
k dokumentom, ktoré sa predtým uvádzali v registri verejných 
dokumentov tohto úradu, bol vytvorený portál pre transpa-
rentnosť ako plne prehľadávateľné online vstupné miesto pre 
všetky dokumenty, ktoré register obsahuje.

Cieľom portálu pre transparentnosť je dosiahnuť, aby vy-
hľadávanie a nájdenie dokumentov bolo jednoduchšie ako 
kedykoľvek predtým, a budú tu dostupné nové dokumenty, 
ktoré sa uverejnia.

Dokumenty sú rozdelené do piatich kategórií:
- fi nancie, 
- životné prostredie, 
- zamestnanci, 
- organizačné záležitosti a 
- sociálne záležitosti a vzťahy.

Viac info na:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/sk/transparency-portal

Foto: www.startlab.sk

SPRÁVY ZO SVETA

Ruská federácia novým členom Haagskej únie

S účinnosťou od 28. februára 2018 vstupuje v Ruskej fe-
derácii do platnosti Ženevský akt Haagskej dohody o me-
dzinárodnom zápise priemyselných dizajnov. Ruská fe-
derácia uložila ratifi kačné listiny 30. septembra 2017 a stala 
sa tak 53. zmluvnou stranou Ženevského aktu Haagskej 
dohody a 67. členom Haagskej únie. Podaním jednej me-
dzinárodnej prihlášky prostredníctvom Haagskeho systému 
je možné získať ochranu dizajnu až v 82 krajinách. Pokračuje 
tak trend pristupovania ekonomicky najvýznamnejších štátov 
sveta do Haagskej únie, do ktorej vstúpili v roku 2015 USA 
a Japonsko a v roku 2014 Južná Kórea.

Slovenskí prihlasovatelia môžu Haagsky systém pre medzi-
národný zápis dizajnov, spravovaný Svetovou organizáciou 
duševného vlastníctva (WIPO), využiť na základe členstva 
Slovenskej republiky v Európskej únii, ktorá je od roku 2008 
zmluvnou stranou Ženevského aktu Haagskej dohody.

Viac info na:
http://www.wipo.int/hague/en/news/2017/news_0007.html Foto: www.wipo.int

https://www.startlab.sk/projekty/377-pochod-za-vedu-v-bratislave-2018/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/sk/transparency-portal
http://www.startlab.sk
http://www.wipo.int/hague/en/news/2017/news_0007.html
http://www.wipo.int


3

E-zine ÚPV SR číslo 3

Ekonomický dosah porušovania práv duševného
vlastníctva v odvetviach pneumatík a batérií

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) 
zverejnil v poradí už dvanástu štúdiu, ktorá kvantifi kuje eko-
nomický dosah porušovania práv duševného vlastníctva, ten-
tokrát v odvetviach pneumatík a batérií.

Výsledky štúdie dokazujú, že v dôsledku falšovania pneu-
matík dochádza na trhu EÚ každoročne k stratám až 7,5 % 
(2,2 miliardy €) z celkového objemu tržieb. 

Zhrnutie (v slovenskom jazyku),

Celá správa (v anglickom jazyku),

Tlačová správa EUIPO (v anglickom jazyku).

Viac info na:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ipr-
-infringement-tyres-batterie-sector

Madrid Monitor

Od januára 2018 je systém ROMARIN (z ang. Read-On-
ly-Memory of Madrid Active Registry Information) nahra-
dený novým monitorovacím nástrojom WIPO s príznačným 
názvom Madrid Monitor.

ROMARIN, uvedený do prevádzky v roku 1991 ako interný 
systém WIPO a od roku 2004  sprístupnený verejnosti ako 
online nástroj, používatelia využívali na rešerše a sledovanie 
stavu registrácie ochranných známok v rámci Madridského 
systému.

Madrid Monitor po dvadsiatich siedmich rokoch preberá 
štafetu a prináša vylepšené a podľa WIPO aj zjednodušené 
funkcie. Prostredie je dostupné v anglickom, francúzskom 
i španielskom jazyku a k dispozícii je niekoľko druhov vyhľadá-
vaní vrátane image search.

 
Pred samotným vyhľadávaním odporúčame zoznámiť 

sa s funkciami a ich možnosťami, to platí najmä pre image 
search, kde sú kombinácie pomerne obmedzené. Návod je 
dostupný priamo v záložke support.

WIPO ponúka rôzne tutoriály, ako pracovať s novým nástro-
jom, krátke úvodne video nájdete na http://www.wipo.int/multi-
media-video/en/madrid/madrid_2017.ogg.

Po registrácii môže používateľ využívať štandardné služby, 
medzi najčastejšie patrí upozornenie na zmenu v zázname, 
o ktorý sa zaujíma. Na aktiváciu tejto služby je potrebné ozna-
čiť ikonu hviezdičky (na obrázku zvýraznené oranžovou farbou).

 Podľa informácií z webových stránok bol Madrid Monitor 
zostavený tak, aby refl ektoval požiadavky a pripomienky po-
užívateľov a naplno využil nové technické možnosti. WIPO 
verí, že Madrid Monitor tieto očakávania naplní.
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V Ciachovni chystajú projekt technického múzea
Žilina má šancu, že sa konečne dočká svojho technického 
múzea. Konkrétne by malo ísť o múzeum elektrotechniky 
a informačných technológií a vzniknúť by mohlo v priestoroch 
tzv. Ciachovne. S iniciatívou na jeho zriadenie prišiel bývalý 
zamestnanec VÚVT v Žiline Milan Gábik. V Žilinskom kraji je 
desať galérií, takmer každé väčšie mesto má svoje múzeum. 
Žiadne však nie je zamerané na techniku. Pritom je v kraji 
veľmi významná priemyselná história. Bolo tu množstvo fa-
brík, ktoré zamestnávali ľudí, vďaka čomu sa región rozvíjal. 

Zilinskyvecernik.sk 11. 3. 2018
https://www.zilinskyvecernik.sk/clanok/v-ciachovni-chystaju-projekt-technicke-
ho-muzea/7324/

Súdny dvor EÚ povolil fi rme ochrannú známku
so symbolom eura a dolára
Všeobecný súd Európskej únie vo štvrtok zamietol zákaz 
zapísať ako ochranné známky EÚ obrazové symboly pe-
ňažných mien eura „€“ a amerického dolára „$“. Poľská spo-
ločnosť Cinkciarz.pl v roku 2015 požiadala Úrad EÚ pre du-
ševné vlastníctvo (EUIPO) o registráciu ochrannej známky 
EÚ pre softvér, fi nančné služby vrátane devíz a publikácií. 
Ochranná známka má podobu symbolu eura v bielom kru-
hu s čiernym orámovaním a podobu bieleho znaku pre dolár 
v čiernom kruhu. EUIPO odmietol zápis tohto označenia ako 
ochrannej známky EÚ z dôvodu jeho opisného charakteru, 
a tiež z dôvodu nedostatku rozlišovacej spôsobilosti. Úrad 
upozornil, že obrazové prvky pozostávajúce z okrúhlych tva-
rov nie sú dostatočne významné, aby odvrátili pozornosť ve-
rejnosti od odkazu, ktorý vyjadrujú symboly pre euro a dolár 
vo vzťahu k príslušným tovarom a službám.

Dobrenoviny.sk 9. 3. 2018
https://www.dobrenoviny.sk/c/126614/sudny-dvor-eu-povolil-fi rme-ochrannu-
-znamku-so-symbolom-eura-a-dolara

Jubileá airbagov: airbag spolujazdca slávi 30 rokov,
okenný airbag 20 rokov
Naša bezpečnosť v autách oslavuje okrúhliny
Vozidlo značky Mercedes-Benz nikdy nebolo dosť bezpečné. 
Preto stuttgartská značka neustále vyvíjala pokrokové tech-
nológie airbagov. Prvým veľkým míľnikom bol airbag vodiča 
v roku 1981. Pred 30 rokmi na jar v roku 1988 oslávil svoju 
premiéru rovnako v konštrukčnom rade 126 významný krok, 
akým bol airbag spolujazdca. Odvtedy ich nasledovali ďalšie 
ochranné vzduchové vaky ako prvky pasívnej bezpečnosti 
vozidla. Okrem iného bol pred 20 rokmi v Triede E konštrukč-
ného radu 210 predstavený okenný airbag. Dnes sú početné 
airbagy neoddeliteľnou súčasťou komplexnej koncepcie bez-
pečnosti od značky Mercedes-Benz.

Prepriemysel.sk 
https://www.prepriemysel.sk/jubilea-airbagov-airbag-spolujazdca-slavi-30-ro-
kov-okenny/

Nielen pekné, ale aj múdre! Všetky tieto skvelé vecičky
vynašli ženy: A potom, že nie sme technické typy!
Je množstvo vecí, ktoré ženy vynašli, ale v mužskom svete 
akoby sa na to zabudlo. Tu je niekoľko príkladov, kde sa to 
podarilo: 1. Wi-fi , 2. Cirkulárka, 3. Umývačka riadu, 4. Stie-
rače do auta, 5. Filter do kávy, 6. Plienky, 7. Svetlice. Viete, 
že...29 % tínedžeriek sa stotožňuje so slovom feministka aj 
vďaka herečke Emme Watson, ktorá bojuje za zrovnopráv-

nenie žien s mužmi? Minulý rok sa stala najinšpirujúcejšou 
osobnosťou.

Azet.sk 8. 3. 2018
https://casprezeny.azet.sk/clanok/130894/nielen-pekne-ale-aj-mudre-vsetky-
-tieto-skvele-vynalezy-vymysleli-zeny-a-ze-nie-sme-technicke-typy

BlackBerry žaluje technologických obrov Facebook,
Instagram a WhatsApp
Spoločnosť BlackBerry Ltd. podala na amerických súdoch ža-
lobu proti technologickým platformám Facebook, Instagram 
a WhatsApp. Predstavitelia spoločnosti BlackBerry sa do-
mnievajú, že technologické obry porušili jej patenty. Black-
-Berry Ltd. je pôvodnou spoločnosťou BlackBerry, ktorá sa 
rozhodla svoje podnikanie zamerať výhradne na softvérové 
riešenia. Smartfóny BlackBerry ako hardvér vyrába spoloč-
nosť TCL, ktorá licenciou na značku BlackBerry disponuje. 
Predmetom žaloby o ochrane duševného vlastníctva je ko-
munikačný nástroj BlackBerry Messenger. V žalobe, ktorá
má 117 strán, spoločnosť BlackBerry požaduje fi nančnú kom-
penzáciu za porušenie patentov.

Zoznam.sk 8. 3. 2018
https://androidportal.zoznam.sk/2018/03/blackberry-zaluje-facebook-what-
sapp-instagram/
https://touchit.sk/blackberry-obvinuje-facebook-z-porusenia-doleziteho-paten-
tu/157957

Agentúry SIEA a MITA pripravujú memorandum
o spolupráci
SIEA aj MITA sú inovačnými agentúrami, ktoré plnia úlohy 
v oblastiach, ako je ochrana výstupov duševného vlastníctva 
a ich komercionalizácia, inovačné vouchery, programy pod-
pory klastrov a inovácií. Slovenská inovačná a energetická 
agentúra (SIEA) pripravuje memorandum o spolupráci s litov-
skou Agentúrou pre vedu, výskum a inovácie (MITA), ktorá 
od roku 2018 predsedá medzinárodnej organizácii TAFTIE. 
Informovala o tom SIEA. TAFTIE je európska sieť inovačných 
agentúr, ktorá združuje 29 organizácií z 28 európskych krajín. 
Medzi priority predsedníctva MITA patria témy, ako význam 
inovačných ekosystémov, budúcnosť inovačných sietí, ino-
vatívne verejné obstarávanie, forma a vnútorná organizácia 
„spin-off“ fi riem vo vede, ako aj inovácie založené na dizajne.

Dobrenoviny.sk 7. 3. 2017
https://www.dobrenoviny.sk/c/126456/agentury-siea-a-mita-pripravuju-memo-
randum-o-spolupraci

Hviezda ľudstva
Nasledujúcich deväť mesiacov budeme mať možnosť na 
nočnej oblohe pozorovať nedávno vypustenú Hviezdu ľud-
stva. Je ňou umelý satelit, zhotovený s cieľom maximálnej 
viditeľnosti z ktoréhokoľvek miesta na planéte počas jeho 
pohybu po orbite okolo Zeme. Túto svetlo odrážajúcu ze-
memeračskú guľu, ktorá obehne Zem za 90 minút, vypustili 
21. januára tohto roku. Hviezda ľudstva, malá guľa s prie-
merom približne jeden meter, odráža slnečné svetlosate 
svojimi 65 refl exnými panelmi podobným spôsobom, ako ho 
odrážajú irídiové satelity. Okrem svojej úlohy zvýšiť pove-
domie ľudstva ako planetárnej komunity má vzbudiť záujem 
o nočnú oblohu a pomyselne spojiť viac než sedem miliárd 
ľudí na celom svete.

Quark.sk 6. 3. 2018 
http://www.quark.sk/hviezda-ludstva/

MONITORING
Výber článkov týkajúcich sa duševného vlastníctva a ÚPV SR uverejnených v sloven-
ských tlačených a elektronických médiách vo februári a v marci 2018.

https://www.zilinskyvecernik.sk/clanok/v-ciachovni-chystaju-projekt-technicke-ho-muzea/7324/
https://www.zilinskyvecernik.sk/clanok/v-ciachovni-chystaju-projekt-technicke-ho-muzea/7324/
https://www.zilinskyvecernik.sk/clanok/v-ciachovni-chystaju-projekt-technicke-ho-muzea/7324/
https://www.dobrenoviny.sk/c/126614/sudny-dvor-eu-povolil-fi
https://www.prepriemysel.sk/jubilea-airbagov-airbag-spolujazdca-slavi-30-rokov-okenny/
https://casprezeny.azet.sk/clanok/130894/nielen-pekne-ale-aj-mudre-vsetky--tieto-skvele-vynalezy-vymysleli-zeny-a-ze-nie-sme-technicke-typy
https://casprezeny.azet.sk/clanok/130894/nielen-pekne-ale-aj-mudre-vsetky--tieto-skvele-vynalezy-vymysleli-zeny-a-ze-nie-sme-technicke-typy
https://androidportal.zoznam.sk/2018/03/blackberry-zaluje-facebook-whatsapp-instagram/
https://touchit.sk/blackberry-obvinuje-facebook-z-porusenia-doleziteho-paten-tu/157957
https://touchit.sk/blackberry-obvinuje-facebook-z-porusenia-doleziteho-paten-tu/157957
https://touchit.sk/blackberry-obvinuje-facebook-z-porusenia-doleziteho-paten-tu/157957
https://www.dobrenoviny.sk/c/126456/agentury-siea-a-mita-pripravuju-memo-randum-o-spolupraci
https://www.dobrenoviny.sk/c/126456/agentury-siea-a-mita-pripravuju-memo-randum-o-spolupraci
https://www.dobrenoviny.sk/c/126456/agentury-siea-a-mita-pripravuju-memo-randum-o-spolupraci
http://www.quark.sk/hviezda-ludstva/
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Porsche zvažuje vlastný aeromobil. Vodič by
nepotreboval ani letecký preukaz
Nemecký výrobca luxusných vozidiel Porsche zvažuje výrobu 
lietajúceho taxíka. Novinám Automobilwoche to oznámil šéf 
predaja fi rmy Detlev von Platen. Automobilka chce držať krok 
s vývojom trhu alternatívnych taxislužieb a s konkurenciou, 
ktorá na modeloch lietajúcich vozidiel pracuje takisto. Projek-
tant materskej fi rmy Porsche, automobilky Volkswagen, pred-
stavil prototyp lietajúceho auta na minuloročnom Ženevskom 
autosalóne, pripomenula agentúra Reuters. Dvojmiestny au-
tomobil nazvaný Pop Up skonštruovaný v spolupráci s výrob-
com leteckej techniky Airbus bol navrhnutý špeciálne na to, 
aby pomohol vyhnúť sa automobilovým zápcham v meste.

Etrend.sk 6. 3. 2018
https://www.etrend.sk/auto/porsche-zvazuje-vlastny-aeromobil-vodic-by-nepo-
treboval-ani-letecky-preukaz.html

Medzinárodný úspech študentiek zo Slovenska
vo fyzikálnej súťaži
Študentky Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene Radka Ve-
selá a Andrea Škvareninová zvíťazili v medzinárodnej súťa-
ži Particles4U (Častice pre teba). Súťaž bola sponzorovaná 
Európskou fyzikálnou spoločnosťou (EPS) a organizovaná 
kolaboráciou International Particle Physics Outreach Group 
(IPPOG). Do súťaže Particles4U bolo zaslaných celkovo 
77 prihlášok z 15 krajín: Rakúsko, Brazília, Bulharsko, Ko-
lumbia, Francúzsko, Grécko, Irán, Taliansko, Japonsko, Fili-
píny, Poľsko, Slovensko, Južná Afrika, Španielsko a USA.

Cvtisr.sk 5. 3. 2018
http://vedanadosah.cvtisr.sk/medzinarodny-uspech-studentiek-zo-slovenska-
-vo-fyzikalnej-sutazi

Chemplay: Ako sa z jednoduchého detského nápadu stal
revolučný projekt
Ivana Kravárová a Adrián Hegedűš vytvorili hru na zábavnú 
výučbu chémie ešte počas základnej školy. V neuveriteľne 
mladom veku museli vstúpiť do náročného sveta podnikania 
a fi nancií. Dnes je Chemplay prelomovou edukačnou pomôc-
kou a čoskoro sa dočká aj aplikácie.

Startitup.sk 4. 3. 2018
https://www.startitup.sk/local-chemplay-ako-sa-z-jednoducheho-det-
skeho-napadu-stal-revolucny-projekt/

Jako v detektivce: Odhalení zfalšovaného důkazu
ve sporu o značku PRIM díky psacímu stroji, který
ještě nebyl na trhu
Manželé Jarešovi, dědici po grafi kovi Jiřím Rathouském, již 
dříve několikrát neuspěli u českých i evropských úřadů se 
snahou o prokázání autorství loga PRIM. Přesto s nimi spo-
lečnost MPM-Quality uzavřela licenční smlouvu a o nikdy ne-
prokázané autorství Mgr. Rathouského se velmi často opírá. 
V současné době se tato věc řeší také před Krajským sou-
dem v Hradci Králové. Právě pro toto řízení nezávislý zna-
lecký posudek vznikl. Jediným oprávněným subjektem, který 
může v České republice používat na své náramkové hodinky 
označení PRIM, je aktuálně tradiční výrobce hodinek ELTON 
hodinářská, a.s., který je podle dřívějších platných soudních 
i správních rozhodnutí právním pokračovatelem národního 
podniku ELTON. Společnosti MPM – Quality byla totiž již na 
sklonku roku 2016 podle pravomocného rozhodnutí Úřadu 
průmyslového vlastnictví vymazána i slovní ochranná znám-
ka PRIM pro náramkové hodinky – nezáleží tedy na tom, jaké 
písmo nebo logo je použito.

Krajskelisty.cz 1. 3. 2018
https://www.krajskelisty.cz/kralovehradecky-kraj/okres-hradec-kralove/19045-
-jako-v-detektivce-odhaleni-zfalsovaneho-dukazu-ve-sporu-o-znacku-prim-di-
ky-psacimu-stroji-ktery-jeste-nebyl-na-trhu.htm

Dočkáme sa bezdrôtového nabíjacieho puzdra pre Apple
Watch? Nový patent to naznačuje 
Fungovať by malo podobne ako puzdro pre bezdrôtové slú-
chadla AirPods. V týchto dňoch spoločnosť Apple získala 
nový patent na nabíjacie puzdro. Tento raz sa jedná o puzdro 
pre sériu hodiniek Apple Watch, ktoré má plniť až dve úlohy. 
Prvou a hlavnou z nich je nabíjanie hodiniek počas nedostup-
nosti elektrickej siete. Druhou úlohou je kompletné uskladne-
nie hodiniek počas ich nepoužívania a zároveň ich nabitie.

Touchit.sk 28. 2. 2018
https://touchit.sk/dockame-sa-bezdrotoveho-nabijacieho-puzdra-pre-apple-
-watch-novy-patent-to-naznacuje/156873

Apple niečo kuchtí: Nový patent hovorí o laptope bez
klávesnice, nahradil ju displej
Kalifornské jabĺčko má vo svojom ozrutnom patentovom re-
pertoári čerstvý prírastok, kde sa všetko točí okolo záhadné-
ho elektronického zariadenia. Na náčrtoch pripomína laptop, 
no nedisponuje fyzickou klávesnicou. Tú totiž nahradil OLED 
panel. Presne tak, konštrukcia zariadenia z nového patentu 
spoločnosti Apple nesie až dva displeje. Zatiaľ, čo jeden slú-
ži na zobrazovanie používateľského prostredia operačného 
systému, ten druhý by mal zobrazovať digitálne klávesy, aby 
prostredníctvom nich mohol používateľ písať text. Rovnako 
môže poslúžiť aj ako funkčná plocha pre hrot stylusu Pencil. 
Áno, zariadenie z patentu jabĺčka pozostáva až z dvoch častí, 
nie iba z jednej. Ako však píše web PatentlyApple, americký 
výrobca spotrebnej elektroniky spomína pevný spoj vrátane 
takého, kde telo drží pokope magnetický systém. Do úvahy 
preto pripadajú obe.

Techbyte.sk 28. 2. 2018
https://www.techbyte.sk/2018/02/apple-patent-laptop-macbook-tablet-ipad-
-pro-klavesnica-displej/

21-ročný Patrik predstavil revolučnú aplikáciu, ktorá
pomôže aj tebe
Nápad študenta z Košíc pomôže pacientom i lekárom včas 
odhaliť nesprávne držanie tela či poruchy chrbtice. Patrik 
z praxe vie, ako pacienti odkladajú návštevu lekára a podce-
ňujú bolesti chrbtice. Vymyslel preto appku, ktorá napovie, že 
máme problém, ktorý treba riešiť a ihneď ponúkne konkrét-
ne riešenie v okolí. Patrik Konrády, 21-ročný študent vyššie-
ho odborného vzdelávania Strednej zdravotníckej školy na 
Kukučínovej ulici v Košiciach, chce svojím nápadom najmä 
zlepšiť diagnostiku pohybového aparátu.

Startitup.sk 26. 2. 2018 
https://www.startitup.sk/local-21-rocny-patrik-predstavil-revolucnu-aplikaciu-
-ktora-pomoze-aj-tebe/

Operačný program Výskum a inovácie podporí
teamingové výskumné centrá
Cieľom teamingových centier je podpora špičkovej vedy pros-
tredníctvom centier excelentnosti európskeho významu. 
Z Operačného programu Výskum a inovácie budú podporené 
aj teamingové výskumné centrá. Informuje o tom Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR na svojom 
webe. Z výziev na podporu teamingových výskumných cen-
tier z Operačného programu Výskum a inovácie bude jedna 
pre Bratislavský kraj a jedna pre ostatné regióny Slovenska.

Teraz.sk 27. 2. 2018 
http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/operacny-program-vyskum-a-inovacie-
-p/40463-clanok.html

Pérez tvrdí, že bezpečnostný aspekt svätožiary
je nadradený jej výzoru
Sergio Pérez uznáva, že svätožiara nie je najkrajší vyná-
lez vedy a techniky, no na druhej strane verí v jej pomoc. 
Ak ide o bezpečnosť, tak vraj netreba hľadieť len na estetiku 
a aj tak to treba presadiť. „Áno, pokazili výzor, ale obávali sa 
o bezpečnosť. Nuž a pôjde to aj do juniorských kategórií, 
čo je pomerne dobré. Takže klobúk dolu pred FIA,“ povedal 

https://www.etrend.sk/auto/porsche-zvazuje-vlastny-aeromobil-vodic-by-nepotreboval-ani-letecky-preukaz.html
http://vedanadosah.cvtisr.sk/medzinarodny-uspech-studentiek-zo-slovenska-vo-fyzikalnej-sutazi
https://www.startitup.sk/local-chemplay-ako-sa-z-jednoducheho-detskeho-napadu-stal-revolucny-projekt/
https://www.krajskelisty.cz/kralovehradecky-kraj/okres-hradec-kralove/19045--jako-v-detektivce-odhaleni-zfalsovaneho-dukazu-ve-sporu-o-znacku-prim-di-ky-psacimu-stroji-ktery-jeste-nebyl-na-trhu.htm
https://www.krajskelisty.cz/kralovehradecky-kraj/okres-hradec-kralove/19045--jako-v-detektivce-odhaleni-zfalsovaneho-dukazu-ve-sporu-o-znacku-prim-di-ky-psacimu-stroji-ktery-jeste-nebyl-na-trhu.htm
https://www.krajskelisty.cz/kralovehradecky-kraj/okres-hradec-kralove/19045--jako-v-detektivce-odhaleni-zfalsovaneho-dukazu-ve-sporu-o-znacku-prim-di-ky-psacimu-stroji-ktery-jeste-nebyl-na-trhu.htm
https://www.krajskelisty.cz/kralovehradecky-kraj/okres-hradec-kralove/19045--jako-v-detektivce-odhaleni-zfalsovaneho-dukazu-ve-sporu-o-znacku-prim-di-ky-psacimu-stroji-ktery-jeste-nebyl-na-trhu.htm
https://touchit.sk/dockame-sa-bezdrotoveho-nabijacieho-puzdra-pre-apple--watch-novy-patent-to-naznacuje/156873
https://touchit.sk/dockame-sa-bezdrotoveho-nabijacieho-puzdra-pre-apple--watch-novy-patent-to-naznacuje/156873
https://www.techbyte.sk/2018/02/apple-patent-laptop-macbook-tablet-ipad--pro-klavesnica-displej/
https://www.techbyte.sk/2018/02/apple-patent-laptop-macbook-tablet-ipad--pro-klavesnica-displej/
https://www.startitup.sk/local-21-rocny-patrik-predstavil-revolucnu-aplikaciu--ktora-pomoze-aj-tebe/
https://www.startitup.sk/local-21-rocny-patrik-predstavil-revolucnu-aplikaciu--ktora-pomoze-aj-tebe/
http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/operacny-program-vyskum-a-inovacie--p/40463-clanok.html
http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/operacny-program-vyskum-a-inovacie--p/40463-clanok.html
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Pérez, ktorého slová cituje stránka RaceFans.net. „Dúfam, 
že svätožiara v najbližších rokoch zachráni pár životov. Ak 
sa zrodí niekoľko nehôd, v ktorých svätožiara zohrá dôležitú 
rolu, tak budeme odrazu hovoriť, že FIA rozhodla správne.“

Fi.sk 27. 2. 2018 
https://f1.sk/clanok/68511-sergio-perez

Vďaka novej žalobe sa možno dozvieme, kto je tvorcom
Bitcoinu
Údajný tvorca Bitcoinu Craig Wright je podozrivý, že ukradol 
svojmu bývalému obchodnému partnerovi kryptomeny a ďal-
ší majetok za päť miliárd USD. Informuje o tom dnes server 
CNBC. Wright v roku 2016 vyhlásil, že je tvorcom Bitcoinu, 
ktorý bol do tej doby známy pod prezývkou Satoši Nakamo-
to. Podľa žaloby podanej tento mesiac na súde na Floride 
Wright úmyselne podviedol odborníka na bezpečnosť infor-
mačných technológií Davida Kleimana a pripravil ho o stovky 
tisíc Bitcoinov a o právo na duševné vlastníctvo na mnohé 
technológie blockchainu.

Hnolnline.sk 27. 2. 2018
https://fi nweb.hnonline.sk/zahranicna-ekonomika/1702116-vdaka-novej-zalo-
be-sa-mozno-dozvieme-kto-je-tvorcom-bitcoinu

70 rokov od „Víťazného februára“: Vojna pamätníkov
Keď už tu máme okrúhle výročie „Víťazného februára“, patrí 
sa prísť s nejakým primeraným darčekom. Tak sme navrhli 
zakázať inštalovanie komunistických pamätníkov a registro-
vanie ochranných známok na komunistické symboly. Všet-
ko najlepšie! V utorok 20. februára 2018 zhodou okolností 
končilo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu no-
vely zákona o ochranných známkach. Lekár a právnik Peter 
Kováč prostredníctvom svojich blogov upozornil na pokus 
kotlebovcov zaregistrovať si ochrannú známku na svoj znak 
obsahujúci gardistický dvojkríž. Neúspechom tento pokus za-
tiaľ skončil aj vzhľadom na Kováčovu chvályhodnú aktivitu, 
ktorou pripomenul, že nemožno registrovať ochrannú znám-
ku na označenie, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi a ve-
rejným poriadkom, s čím sa stotožnil aj Úrad priemyselného 
vlastníctva.

Dennikn.sk 25. 2. 2018 
https://dennikn.sk/blog/1040343/70-rokov-od-vitazneho-februara-vojna-pa-
matnikov/

Pokračovanie príbehu legendárnych turistických máp
VKÚ Harmanec na Ďumbierfeste
Prichádza v roku 70. výročia založenia tejto jedinečnej orga-
nizácie, ktorá priviedla tvorbu máp na úroveň svetovej špič-
ky. V sobotu 24. februára na multižánrovom festivale Ďum-
bierfest 2018 sa tieto jedinečné diela budú krstiť. Mapy majú 
70 – ročnú tradíciu. Vojenský kartografi cký ústav v Harmanci 
bol založený po druhej svetovej vojne v roku 1948. Celé ge-
nerácie Čechov a Slovákov vyrastali s mapami, učebnicami 
a atlasmi VKÚ. Po nežnej revolúcii prešiel štátny podnik do 
súkromných rúk. Akciová spoločnosť sa však v posledných 
rokoch dostala do ekonomických problémov. Hoci sú mapy 
stále žiadané, prestali sa vydávať. Zlom nastal pred rokom 
a pol, keď kartografi ckú časť VKÚ odkúpilo Vydavateľstvo 
CBS spol. s r. o., známe z vydávania ručne maľovaných máp. 
Do jeho vlastníctva prešla aj ochranná známka VKÚ pre 
kartografi cké produkty, špecializovaný kartografi cký softvér 
a hardvér.

Bystricnoviny.sk 23. 2. 2018
https://www.bystricoviny.sk/spravy/pokracovanie-pribehu-vzkrieseni-legendar-
nych-turistickych-map-vku-harmanec-dumbierfeste-2018/

Pražská šunka bude na zozname špecialít, čakala na to
šesť rokov
Pražská šunka bude na európskom zozname Zaručených 
tradičných špecialít (ZTS). Žiadosť sa u Európskej komisie 
prerokovávala približne šesť rokov. V piatok to oznámilo 

v tlačovej správe ministerstvo poľnohospodárstva. Zatiaľ
má Česko v zozname spolu so Slovenskom štyri potravi-
ny – Tradičné špekáčiky, Liptovský salám, Spišské párky 
a Tradičný lovecký salám. Podľa výkonného riaditeľa Čes-
kého zväzu spracovateľov mäsa Jana Katina však nejde 
o absolútnu výhru, pretože bude platiť päťročné prechodné 
obdobie, v ktorom sa bude môcť „Pražská šunka“ vyrábať aj 
bez označenia a v horšej kvalite. O možnosť mať na zozna-
me aj šunku, sa usilovali českí výrobcovia od roku 2012. Vý-
robok označený žltomodrým európskym logom bude musieť 
vždy spĺňať presnú receptúru a technológiu výroby. Ozna-
čenie môžu získať len výrobky, ktoré sú na domácom trhu 
a používajú sa aspoň 30 rokov.

Pravda.sk 23. 2. 2018
https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/459817-prazska-sunka-bude-na-
-zozname-specialit-cakala-na-to-sest-rokov/

Prvé doménové rozhodnutie Centra ADR
Arbitrážne centrum pre alternatívne riešenie doménových spo-
rov (Centrum ADR) rozhodlo historicky prvý spor v priestore 
domény .sk formou alternatívneho riešenia sporov, v právnej 
veci sťažovateľa, LES PUBLICATIONS CONDE NAST S.A. 
a držiteľa, SYKORAH s.r.o., vo veci domény vogue.sk. Sťa-
žovateľ požiadal o prevod domény vogue.sk z jej držiteľa na 
seba z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv z ochran-
ných známok „VOGUE“ s účinkami v Slovenskej republike. 
V čase podania návrhu a vydania rozhodnutia Panelu Ex-
pertov nebola doména vogue.sk verejne používaná. Avšak 
bolo preukázané, že do oznámenia o spore bola doména po-
užívaná na presmerovanie na stránku s módnym obsahom 
a prezentáciou módnej kolekcie. Tá bola navrhnutá manžel-
kou predchádzajúceho držiteľa, ktorá je zároveň spolu s ním 
spoločníčkou a konateľkou v spoločnosti aktuálneho držiteľa. 
Panel Expertov konštatoval zhodnosť ochrannej známky 
„VOGUE“ s doménou vogue.sk a existenciu pravdepodob-
nosti zámeny medzi nimi.

Najpravo.sk 22. 2. 2018 
http://www.najpravo.sk/clanky/prve-domenove-rozhodnutie-centra-adr.html

Tradiční pojetí ochranných známek přestane platit
Připravovaná novela zákona o ochranných známkách umož-
ní chránit pohybové, holografi cké i multimediální známky. 
Současně si ale držitelé budou muset své známky více hlídat. 
Chystá se zásadní změna v zapisování ochranných známek 
v Česku. Návrh novely zákona o ochranných známkách, kte-
rý včleňuje do českého právního řádu směrnice EU, prola-
muje tradiční pojímání ochranných známek – tedy, že musí 
jít o označení schopné grafi ckého ztvárnění. „Jiná označení 
dosud nebylo možné v České republice zapisovat,“ říká Josef 
Dvornák z Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV).

Zpravy.e15.cz 20. 2. 2018
https://zpravy.e15.cz/domaci/udalosti/tradicni-pojeti-ochrannych-znamek-
-prestane-platit-1343597

Vráti sa Apple ku svojmu starému logu?
Spoločnosť Apple si registruje svoju staro-novú ochrannú 
známku na základe viacfarebného dúhového loga. Spoloč-
nosť Apple podala prihlášku na USPTO v ktorej predkladá 
podklady pre ochrannú známku v multi-farebnom prevedení 
dúhového loga. Prvýkrát sa objavilo v roku 1977, asi 30 ro-
kov predtým, než Steve Jobs predstavil prvý Apple iPhone. 
Logo bolo používané po dobu 22 rokov. Spoločnosť Apple 
opäť požiadala o registráciu ochrannej známky v Spojených 
štátoch v decembri a aktuálne prechádza logo schvaľovacím 
procesom.

Touchit.sk 20. 2. 2018
https://touchit.sk/apple-opat-zafarbi-svoje-logo/154827

https://f1.sk/clanok/68511-sergio-perez
https://finweb.hnonline.sk/zahranicna-ekonomika/1702116-vdaka-novej-zalobe-sa-mozno-dozvieme-kto-je-tvorcom-bitcoinu
https://dennikn.sk/blog/1040343/70-rokov-od-vitazneho-februara-vojna-pamatnikov/
https://dennikn.sk/blog/1040343/70-rokov-od-vitazneho-februara-vojna-pa-matnikov/Pokra%C4%8Dovanie
https://www.bystricoviny.sk/spravy/pokracovanie-pribehu-vzkrieseni-legendarnych-turistickych-map-vku-harmanec-dumbierfeste-2018/
https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/459817-prazska-sunka-bude-na--zozname-specialit-cakala-na-to-sest-rokov/
https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/459817-prazska-sunka-bude-na--zozname-specialit-cakala-na-to-sest-rokov/
http://www.najpravo.sk/clanky/prve-domenove-rozhodnutie-centra-adr.html
https://zpravy.e15.cz/domaci/udalosti/tradicni-pojeti-ochrannych-znamek--prestane-platit-1343597
https://zpravy.e15.cz/domaci/udalosti/tradicni-pojeti-ochrannych-znamek--prestane-platit-1343597
https://touchit.sk/apple-opat-zafarbi-svoje-logo/154827
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Pohodlné rolovanie so Surface Pen? Pomôcť môže
patent Microsoftu
Funkcia dotykovej svorky by mala byť totožná, ako v prípa-
de kolieska na myšiach. Stylus Surface Pen od Microsoftu 
sa možno dočká dôležitého vylepšenia. Firma si totiž ne-
chala patentovať pero, ktoré má špeciálnu dotykovú svorku, 
resp. sponku. Tá by plnila účel rolovacieho kolieska na myši 
a umožnila by napríklad pohodlnejšie rolovanie či zoom 
dlhých webových stránok, upozornil web MSPowerUser.

Zive.sk 20. 2. 2018 
https://www.zive.sk/clanok/130532/pohodlne-rolovanie-so-surface-pen-po-
moct-moze-patent-microsoftu/

Izraelský vynález odhalí kontamináciu vody v priebehu
niekoľkých sekúnd
Kvalita pitnej vody sa zvyčajne kontroluje priamo v jej zdroji. 
Kým sa však dostane do nášho kohútika, prejde bludiskom 
často už starého vodovodného potrubia. Tým argumentuje 
izraelská spoločnosť Lishtot, ktorá na trh uvádza technoló-
giu TestDrop. Zariadenie vyzerá ako kľúčenka a vo vode je 
schopné odhaliť znečisťujúce látky ako E-coli, olovo, arzén, 
ortuť, meď či chlór v priebehu dvoch sekúnd. Technológia do-
káže rozoznať viac ako dvadsať rôznych znečisťujúcich lá-
tok. Stačí, keď spotrebiteľ drobný ovládač namieri na plasto-
vý pohár s pitnou vodou a ak sa zariadenie rozžiari namodro, 
voda je úplne v poriadku.

Voda-portal.sk 19. 2. 2018
https://www.voda-portal.sk/Dokument/izraelsky-vynalez-odhali-kontaminaciu-
-vody-v-priebehu-niekolkych-sekund-100120.aspx

Značke Diesel prekážali falzifi káty. Ponúkli vlastnú
falošnú značku
Čínska štvrť v New Yorku je plná stiesnených stánkov. Pre-
dajcovia v nich ponúkajú falošné Rolexky alebo dámske ka-
belky s logom Louis Vuitton. Obchodík s mikinami sa skomo-
leným nápisom Deisel tak nikoho neprekvapí, píšu Lidovky. 
Okoloidúci si skôr pomyslí, že práve míňajú ďalšieho predaj-
cu s falzifi kátmi. Lenže opak je pravdou - Deisel predstavuje 
skutočný Diesel, limitovanú kolekciu talianskej značky. „Po 
celom svete máme toľko falzifi kátov, až som si pomyslel, pre-
čo sa s týmto problémom nepohrať,“ povedal agentúre AFP 
Renzo Rosso, zakladateľ fi rmy Diesel a prezident skupiny 
OTB, pod ktorú džínsová značka patrí. Ročne sa podľa neho 
po svete predá viac ako milión nelegálnych kópií výrobkov 
Diesel. „A tak sme vytvorili falošné produkty, falošné meno 
a išli s nimi do štvrte falzifi kátov.“

Hnonline.sk 19. 2. 2018
https://style.hnonline.sk/dizajn/1696999-znacke-diesel-prekazali-falzifi katy-
-ponukli-vlastnu-falosnu-znacku

Dukla možno príde o sochu, dcéra sochára ju chce späť
Súd rozhoduje o tom, či dominantou Dukly ostane socha sa-
lutujúceho československého vojaka, ktorá sa tam vrátila po 
polstoročí v roku 2014. Replika pôvodného diela českého au-
tora Jána Víteka nahradila pri príležitosti 70. výročia Karpat-
sko–duklianskej operácie súsošie Žalujem od Jána Kulicha, 
ktorého súčasťou je sovietsky vojak. Dcéra nebohého akade-
mického sochára sa domnieva, že premiestnením diela prišlo 
k neoprávnenému zásahu do autorských práv jej otca. Žiada 
vrátiť súsošie na pôvodné miesto.

Aktuality.sk 13. 2. 2018
https://www.aktuality.sk/clanok/564163/dukla-mozno-pride-o-sochu-dcera-so-
chara-ju-chce-spat/

Slovenská marsonautka začína misiu, vybrali ju z tisícov
adeptov
Začína sa osemmesačná simulovaná misia na Mars, vede-
ná a fi nancovaná americkým Národným úradom pre letectvo 

a vesmír v spolupráci s Havajskou Univerzitou. Na projekte 
sa zúčastní aj slovenská vedkyňa Michaela Musilová, ktorú 
vybrali spomedzi niekoľko tisíc uchádzačov. Misia potrvá do 
14. októbra. Na osemmesačnú misiu pôjde aj unikátny rover 
vybudovaný na Slovensku. Rover bude pomáhať Musilovej 
pri zbere geologických vzoriek a pri snímaní terénu pre ve-
decké účely. Dáta z rovera budú mať k dispozícii aj študenti 
Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave a v Slovenskej organizácii pre vesmír-
ne aktivity pre ich bakalárske a diplomové práce.

Ta3.com 15. 2. 2018
https://www.ta3.com/clanok/1122078/slovenska-marsonautka-zacina-misiu-
-vybrali-ju-z-tisicov-adeptov.html

Firmy si nechrání své nápady, snižují tím svoji tržní cenu
Zhruba o 400 miliard korun na licenčních poplatcích přijdou 
ročně české fi rmy kvůli tomu, že nedostatečně chrání své 
duševní vlastnictví. V Česku se ročně zaregistruje třikrát 
méně patentů a ochranných známek než v Rakousku nebo 
ve Švédsku. Ochrana nápadů a vynálezů přitom nemusí být 
drahá. Pro začátek k ní stačí odvaha a kus papíru. České 
fi rmy podceňují ochranu duševního vlastnictví. Jak ukázala 
analýza Asociace malých a středních podniků, v Česku si 
ročně přihlásí patent třikrát méně fi rem než ve srovnatelně 
velkém Švédsku. V roce 2016 to české podniky udělaly jen 
v necelých 800 případech. A podobné je to i s počtem regis-
trací ochranných známek. Těch si předloni čeští podnikatelé 
přihlásili 1100, zatímco v Rakousku to bylo téměř 3200.

Ihned.cz 15. 2. 2018
https://ekonom.ihned.cz/c1-66048500-fi rmy-si-nechrani-sve-napady-snizuji-
-tim-svoji-trzni-cenu

CEO slovenskej Ecocapsule je medzi TOP 40
európskymi mladými lídrami
Tomáš Žáček, jeden z autorov myšlienky projektu Ecocapsu-
le, sa zaradil medzi najväčších mladých lídrov Európy. Pro-
gram European Young Leaders združuje úspešných ľudí do 
40 rokov. Slovenský architekt sa bude mať možnosť zúčast-
niť diskusií zameraných na formovanie Európy vo Varšave 
spolu s 39 ďalšími inšpiratívnymi osobnosťami zo starého 
kontitentu. V roku 2017 na programe mladých európskych 
lídrov participoval Michal Štencl, zakladateľ a generálny ria-
diteľ spoločnosti Sygic, tento rok je to architekt projektu Eco-
capsule Tomáš Žáček. Doplnil tak zoznam štyridsiatky inšpi-
ratívnych osobností z celej Európy, ktorí sa už onedlho stret-
nú vo Varšave a budú viesť diskusie o tom, ako zlepšiť náš 
kontinent.

Startitup.sk 14. 2. 2018
https://www.startitup.sk/local-ceo-slovenskej-ecocapsule-je-medzi-top-40-eu-
ropskymi-mladymi-lidrami/

Intel vyrobil smart okuliare ako z akčného fi lmu
Tam, kde Google Glass skončili, Intel Vaun začína. Inžinieri 
čipovej fi rmy sa pri príprave smart okuliarov poučili. Okulia-
re majú klasický dizajn a ich úlohou nie je robiť záznam zo 
života používateľa, ale inteligentne ho informovať o svete na-
okolo. V roku 2012 prišiel Google s prototypom smart okulia-
rov Google Glass. Futuristické okuliare sa ovládali pomocou 
hlasových povelov alebo dotyku. Informácie sa zobrazovali 
na sklenenom hranole. Spolu s podporovanými aplikáciami 
tak mohol vzniknúť nový segment na trhu nositeľnej techniky. 
Nakoniec sa Google Glass do predaja pre bežného spotre-
biteľa nedostali. Produkt čelil kritike kvôli ochrane súkromia, 
zdravotným rizikám a vysokej cene. No na samotný nápad 
funkčných smart okuliarov sa úplne nezabudlo.

Etrend.sk 13. 2. 2018
https://www.etrend.sk/technologie/intel-vyrobil-smart-okuliare-ako-z-akcneho-
-fi lmu.html
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KTO VIE, ODPOVIE
Prvá kocka cukru uzrela svetlo sveta na Morave, kde vtedy pôsobil jej vynálezca, Švajčiar Jacob Christoph Rad. Cukor zlisova-

ný do najrôznejších tvarov sa za ten čas stal aj predmetom záujmu mnohých zberateľov, napísala agentúra DPA. „Za svoj vynález 
dostal cisárske privilégium, čo bolo akýmsi predchodcom patentu,“ vysvetlil hovorca rakúskeho patentového úradu. Viete, koľko 
rokov uplynulo od vydania patentu na kockový cukor, ktorý dostal Jacob Christoph Rad od cisára? Pýtali sme sa vás 
v minulom čísle nášho periodika.

Správna odpoveď: 175 rokov.

Za správnu odpoveď posielame malý darček pánovi Leopolodvi Dadejovi z Břeclavy.

Súťažná otázka č. 3

Vozidlo značky Mercedes-Benz nikdy nebolo dosť bezpečné. Preto stuttgartská značka neustále vyvíjala pokrokové technológie 
airbagov. Prvým veľkým míľnikom bol airbag vodiča v roku 1981. Airbag spolujazdca oslávil svoju premiéru v konštrukčnom rade 
126. Odvtedy ich nasledovali ďalšie ochranné vzduchové vaky ako prvky pasívnej bezpečnosti vozidla. V Triede E konštrukčného 
radu 210 bol po čase predstavený aj okenný airbag. 

Naša bezpečnosť v autách oslavuje okrúhliny. Viete, koľké výročie slávi tento rok airbag spolujazdca a okenný airbag?

Odpoveď pošlite na adresu e-zine@indprop.gov.sk spolu s vaším menom a adresou. V predmete správy uveďte „e-zine_otáz-
ka_3“. Vyžrebovanému autorovi správnej odpovede pošleme malý darček. Tešíme sa na vaše e-maily.

Časopis Duševné vlastníctvo
Úrad priemyselného vlast-

níctva SR vychádza v ústrety 
čitateľom, ktorí preferujú tlačenú 
verziu časopisu Duševné vlast-
níctvo, a od čísla 1/2018 bude 
vydávaný v tlačenej forme (štyri-
krát ročne).

Zároveň ostane aj možnosť 
predplatiť si časopis v elektronic-
kej verzii (štyrikrát ročne).

Predplatitelia si budú môcť vy-
brať medzi tlačenou a elektronic-
kou verziou časopisu, prípadne 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 decembri 
2017 v tlačenej verzii. Pozostáva z vybraných tohtoročných 
ťažiskových autorských článkov doplnených o rubriky Z roz-
hodnutí ÚPV SR a Z galérie tvorcov. Túto publikáciu dostanú 
predplatitelia elektronickej verzie časopisu Duševné vlastníc-
tvo zadarmo, ostatní záujemcovia si ju môžu objednať za 5 €. 
Počet výtlačkov je obmedzený. Objednávky môžu záujemco-
via posielať cez formulár na objednavka-casopisu-dusevne-
-vlastnictvo.

E-zine ÚPV SR číslo 3

Ford chce hlavu valcov z ’kompozitov’. Už má patent
Už v roku 2016 predstavil Ford experimentálny 3-valec 1,0 
EcoBoost s vypínaním jedného valca a množstvom kompo-
zitných materiálov. Vývoj odvtedy pokročil a automobilka je 
presvedčená, že dokáže zaviesť do sériovej produkcie niek-
toré jeho prvky. Napríklad hlavu valcov, ktorá nebude z hli-
níka ani liatiny. Ford tvrdí, že vo vývoji pokročil a nasadenie 
kompozitnej hlavy vidí ako reálne. Má dokonca patent pod 
názvom Hybridná kompozitná hlava valcov. Cieľom nie je nič 
iné ako nižšia hmotnosť. Pri dnešnom ťažení na emisie sa 
cení každý gram.

Pravda.sk 12. 2. 2018
https://auto.pravda.sk/magazin/clanok/458004-ford-chce-hlavu-valcov-z-kom-
pozitov-uz-ma-patent/

Bezpečná mucha
To, čo mnohí nazývajú prvým pasažierskym dronom v USA, 
je podľa Steva Burnsa, CEO Workhorse Group, vlastne 
upravený vrtuľník. Podľa neho sa na vrtuľníkoch počas ich 
78-ročnej existencie veľa vecí nezmenilo. Vrtuľníky sú drahé, 
ťažko lietajú a často dochádza k zlyhaniu niektorých súčastí. 
Aj preto sa dostáva na scénu dron SureFly spoločnosti Work-
horse. Pilotom riadené rotorové lietadlo stojí 200 000 dolárov, 
má 4 ramená, každé s dvoma pevnými protibežnými vrtuľa-
mi, a spaľovací motor, ktorý generuje elektrickú energiu pre 
osem elektromotorov. To všetko ho podľa Burnsa robí oveľa 
bezpečnejším ako bežný vrtuľník. Dôvod, prečo sa SureFly 
označuje ako pasažiersky dron, je, že sa naozaj podobá na 
klasický dron, ibaže má kokpit pre dvoch ľudí. Spoločnosť 
Workhorse teraz rokuje s regulačnými orgánmi o tom, aby 
mohla SureFly uviesť na trh v roku 2019.

Quark.sk 12. 2. 2018
http://www.quark.sk/bezpecna-mucha/
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