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E-mailový časopis Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Číslo 4/2007
Ráno sa nám zvyčajne zdá, že deň je dlhý a máme k dispozícii veľa času, zatiaľ čo na konci dňa sme prekvapení, ako rýchle nám ten čas ubehol a ako málo z toho, čo sme chceli spraviť, sme aj spravili. Napriek našej
snahe riadiť svoj čas zisťujeme, že do nášho úsilia, či chceme alebo nie, vstupujú rôzne rušivé vplyvy a možno aj
zlodeji času…
My však veríme, že e-mailový časopis E-zine ÚPV SR nie je pre Vás čosi rušivé, či dokonca zlodejom času,
ale práve naopak užitočným spoločníkom.

Správy z ÚPV SR
Konzultačné stretnutia
Od februára 2007 sa v ÚPV SR konajú konzultačné stretnutia zástupcov úradu so sudcami okresných súdov, ktorí rozhodujú o sporoch v oblasti priemyselného vlastníctva. Ide o to, aby sa vedeli lepšie orientovať
v spleti špecifických problémov a uplatňovať príslušné právne normy v praxi. V rámci zatiaľ dvoch konzultácií
mali sudcovia možnosť dozvedieť sa viac o národných ochranných známkach a dizajnoch, ochranných známkach a dizajnoch spoločenstva či o medzinárodných ochranných známkach.
Najbližšie konzultačné stretnutie sa uskutoční v ÚPV SR 12. apríla 2007 a jeho témou budú patenty a dodatkové ochranné osvedčenia.
Odborným garantom konzultácií pre sudcov je podpredseda ÚPV SR Ing. Ján Bachratý.
V súčasnosti o sporoch týkajúcich sa priemyselnoprávnej ochrany a patriace do pôsobnosti súdov rozhodujú okresné súdy v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach. Odvolacie konania podliehajú krajským súdom
v uvedených mestách.
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„Poznanie obohacuje“
„Poznanie obohacuje“ bolo mottom najväčšieho stavebného veľtrhu
na Slovensku CONECO, ktorý sa konal v dňoch 20. - 24. marca 2007
v Bratislave a ktorý tvorili tematické sekcie CONECO – RACIOENERGIA - CLIMATERM - CONECOINVEST.
Na veľtrhu mal svoje zastúpenie už tradične aj ÚPV SR. Jeho experti
ponúkali záujemcom konzultácie o možnostiach priemyselnoprávnej
ochrany, prezentovali služby úradu a poskytovali informačné brožúrky.
Duševné vlastníctvo sa stáva stále dôležitejším fenoménom a jeho
ochrana patrí medzi základné prvky obchodných vzťahov na celom
svete. Globalizácia a neustály vývoj technológií prinášajú firmám nové možnosti, ale i hrozby. Zatiaľ čo v minulosti bola ochrana duševného vlastníctva často len administratívnou
a pomocnou činnosťou, v súčasnosti sa stáva jednou zo základných manažérskych zručností. Zdá sa, že si to
začíname uvedomovať aj na Slovensku. Na veľtrhu CONECO sa pri expozícii ÚPV SR pristavovali desiatky
záujemcov z radov vystavovateľov, ale aj návštevníkov.

Správy zo sveta
Bilaterálne rokovanie v Prahe
V dňoch 22. - 24. marca 2007 delegácia ÚPV SR, vedená jeho predsedníčkou Ing. Darinou Kyliánovou,
navštívila partnerský úrad v Českej republike, na čele ktorého je Ing. Karel Čada.
Cieľom stretnutia bolo vzájomné informovanie sa o vývoji v ochrane priemyselného vlastníctva na národnej i medzinárodnej úrovni, aktuálnej situácii v oboch úradoch a v neposlednom rade aj o legislatívnej
činnosti a súvisiacich zámeroch.
Obe strany diskutovali tiež
o praktických skúsenostiach
s ochranou označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení
a aj o možnostiach ďalšej spolupráce
odborných útvarov ÚPV SR
a ÚPV ČR.
Slovenská delegácia informovala českých partnerov o implementácii smernice 2004/48/ES Európskeho
parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva prostredníctvom novely
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autorského zákona, ktorú Národná rada SR schválila vo februári tohto roka. V súčasnosti sa pripravuje novelizácia zákona č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s uplatňovaním nariadenia Rady (ES) č. 510/2006
o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín. V druhom
štvrťroku 2007 má byť do Legislatívnej rady vlády SR predložený návrh zákona o úžitkových vzoroch
a plánovaná je aj novela patentového zákona. Obdobne aj v Česku pripravujú novelizáciu patentového zákona. Rozbehli už práce aj na novele zákona o ochranných známkach, do ktorého chcú implementovať ustanovenia Singapurského Dohovoru o práve ochrannej známky.
Obe strany sa vzájomne informovali aj o rozsahu spolupráce s Európskym patentovým úradom (EPÚ).
V súčasnosti majú rozpracované národné akčné plány, v ktorých budú špecifikovať projekty spolupráce s EPÚ.
V súvislosti so strategickou rozpravou na pôde Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a dizajny (OHIM)) o efektívnej súčinnosti medzi oboma známkovými systémami, tzn. ochrannou známkou spoločenstva a národnou ochrannou známkou, predstavitelia ÚPV SR a ÚPV ČR vyjadrili potrebu koordinovaného postupu v rokovaniach, pričom presadzujú znižovanie poplatkov najmä za podanie námietok
a odvolania. Zároveň sú za prijatie metodiky prieskumu dizajnov spoločenstva a prehodnotenie systému zatrieďovania dizajnov.
V rámci spolupráce s Európskou komisiou obe strany deklarovali záujem o účasť na projekte „NPO Network“, ktorého cieľom je čo najviac sprístupniť verejnosti informácie súvisiace s ochranou priemyselného
vlastníctva.

109. zasadanie
V poradí 109. zasadanie Správnej rady Európskej patentovej
organizácie (SR EPO) sa konalo v dňoch 6. - 8. marca 2007 v Mníchove. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia všetkých 32 členských
štátov Európskej patentovej organizácie (EPO), Európskeho patentového úradu (EPÚ) a pozorovatelia z Bosny a Hercegoviny, Macedónska, Chorvátska, Nórska, Srbska, Európskej komisie, Svetovej
organizácie duševného vlastníctva, Inštitútu profesionálnych zástupcov pred EPÚ a Výboru zamestnancov EPÚ. Malta, ktorá sa
1. marca 2007 stala 32. členským štátom EPO, sa na zasadnutí SR
EPO, vedenom jej predsedom Rolandom Grossenbacherom, zúčastnila prvýkrát.
Účastníci zasadania prediskutovali všeobecné otázky týkajúce sa SR EPO (otázky súvisiace s riadením
EPO a postavením správnej rady v rámci tejto organizácie), právne a medzinárodné záležitosti (žiadosť
Talianska, Grécka a Cypru o to, aby EPÚ vypracúval rozšírené rešeršné správy aj na národné patentové prihlášky podané v týchto krajinách; návrh štandardu európskeho systému manažovania kvality), otázky súvisiace s personálnou politikou (daňové zvýhodnenie osôb poberajúcich dôchodok od EPÚ; zavádzanie
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nového systému zdravotnej starostlivosti o zamestnancov EPÚ), finančné záležitosti (výsledky kvantitatívnej analýzy vplyvu výšky správnych poplatkov na počet podaných prihlášok), otázky týkajúce sa spolupráce EPÚ s čínskym patentovým úradom a ďalšie.
Správna rada schválila návrh štandardu európskeho systému manažovania kvality (európsky štandard),
na príprave ktorého sa podieľali odborníci na manažovanie kvality prieskumu patentových prihlášok z EPÚ
a z národných patentových úradov členských štátov EPO. Európsky štandard prispôsobil systém manažovania kvality, podľa normy ISO 9001: 2000, špecifickým podmienkam procesu prieskumu patentových prihlášok. Jeho zavedením v EPÚ a v národných patentových úradoch sa má okrem iného dosiahnuť kontinuálne
zvyšovanie kvality patentov udeľovaných v Európe.
Diskusia o ďalších uvedených otázkach bude pokračovať na najbližších zasadaniach Rozpočtového a finančného výboru EPO a SR EPO.

Monitoring
Prehľad článkov týkajúcich sa duševného vlastníctva a ÚPV SR
uverejnených v slovenskej tlači v marci 2007.
Európa zvažuje zmenu copyrightu
Za porušovanie autorských práv už nebudú trestaní používatelia, ktorí sa ho dopustili, ale firmy, ktorých
technika bola na nelegálne aktivity využitá - napríklad internetoví provideri, mobilní operátori a prevádzkovatelia webových stránok.
Taký je návrh novej európskej legislatívy, ktorý vypracovala Európska komisia a minulý týždeň podporil výbor Európskeho parlamentu.
Sme

28. 3. 2007

http://pocitace.sme.sk/c/3217219/Europa-zvazuje-zmenu-copyrightu.html

Budúcnosť je v inováciách
Bratislava - Slovenská ekonomika momentálne rastie hlavne vďaka investíciám do výroby, ktoré majú vplyv
aj na zamestnanosť obyvateľstva. Do budúcnosti však môže krajina rásť najmä zásluhou investícií do inovácií.
Podľa eurokomisára Jána Figeľa by preto malo Slovensko využiť obdobie vysokého rastu, aby posilnilo
oblasť výskumu a vývoja. Výhodou je i to, že môže na tento účel čerpať aj eurofondy.
Hospodárske noviny

19. 3. 2007

Na CeBIT-e našli pirátov
Bratislava, Hannover - Vzhľadom na to, že produktové a softvérové pirátstvo je čoraz väčším problémom
v celom svete, sú colníci a vyšetrovatelia na veľtrhu informačných technológií CeBIT v nemeckom Hannoveri v pohotovosti. Hľadajú tu vystavovateľov, ktorí bez príslušných licencií či povolení cudziu techniku používajú alebo kopírujú.
O to viac, že CeBIT je každoročne miestom stretnutia pirátov a ich prenasledovateľov. Nemeckí colníci
a policajti tu uskutočnili raziu, pri ktorej v dvanástich stánkoch skonfiškovali vyše tristo prístrojov pracujúcich s komprimačnou technológiou MP3 a MP4. Podľa denníka Die Welt devätnásť colníkov a úradníkov
v civile prehľadalo najmä stánky čínskych vystavovateľov, kde zhabali množstvo dôkazového materiálu,
okrem iného digitálne fotoaparáty, navigačné prístroje, mobilné telefóny, MP3 prehrávače a reklamný materiál.
Hospodárske noviny

19. 3. 2007
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Ochranné známky na predaj
Brno - Ochranné známky skrachovanej Zbrojovky Brno zrejme pôjdu na dražbu. Zhruba desiatka názvov
a rovnaký počet grafických log má podľa odborníkov hodnotu niekoľko miliónov korún. Názov Zbrojovka
by chcela využiť skupina J&T, ktorá nedávno za 707 miliónov Kč (861,3 milióna Sk) vydražila výrobný areál. Každá z ochranných známok má vlastný zoznam použitia, napríklad názov Zbrojovka Brno môže majiteľ
ochrannej známky používať na zbraniach, strojoch a prístrojoch, chemických výrobkoch, autách či hlavičkovom papieri. Účasť J&T na prípadnej dražbe bude závisieť od jej podmienok. Známky sú spolu s know-how
podniku jednou z posledných položiek v konkurze.
Hospodárske noviny

8. 3. 2007

Microsoft - Google zneužíva autorské práva
New York - Microsoft obvinil včera internetovú spoločnosť Google zo zneužívania autorských práv. Podľa
softvérového gigantu Google sprístupňuje na internete úryvky z kníh, filmov, televíznych programov a hudobných nosičov bez povolenia autorov, čím sústavne porušuje ich práva.
Služba Google Books Search umožňuje užívateľom internetu prezrieť si na webe obsah a niekoľko stránok
z kníh, ktoré sú pod ochranou autorských práv. Konkurenčná služba od Microsoftu - Live Search Books,
sprístupnila od decembra určité knihy, ktoré už nie sú pod autorskou ochranou.
Pravda

7. 3. 2007

České firmy zaplatia za nelegálny softvér 200-tisíc
Praha - České firmy zaplatia za používanie nelegálneho softvéru ako odškodné priemerne 200-tisíc korún, čo
je zhruba polovičná čiastka v porovnaní s priemerom v krajinách Európskej únie. Protipirátska organizácia
Business Software Alliance (BSA) uvádza, že kým v únii vlani vzrástla zaplatená čiastka odškodného
o 9 percent, v Česku bol medziročný nárast 25 percent..
Sme

7. 3. 2007

http://www.sme.sk/c/3181933/Ceske-firmy-zaplatia-za-nelegalny-softver-200-tisic.html

Vymysleli ste niečo lepšie ako perpetuum mobile? Rýchle si svoj vynález ochráňte!
Monopol na myšlienky
Píše sa rok 1849, newyorský mechanik Walter Hunt sedí za stolom s kúskom drôtu v rukách a vymýšľa niečo, čo by mu pomohlo splatiť pätnásťdolárový dlh. Desiateho apríla toho istého roku si dáva patentovať zatvárací špendlík, ktorý u nás poznáme ako „zicherku“. O svojom vynáleze však asi vysokú mienku nemal,
onedlho ho predal za smiešnych 400 dolárov. Zarobil na ňom niekto iný….
M a r k í z a 6. 3. 2007
Spoločenský týždenník

Špinavý biznis s liekmi
Viedeň, Bratislava - Nelegálne vyrábané lieky sú „v kurze“. Sú dokonca viac žiadané ako klasické drogy.
Hovorí o tom najnovšia správa Výboru OSN pre kontrolu drog. Varuje pred tým, že trh v mnohých krajinách
zaplavujú falošné lieky, napríklad proti bolesti alebo sedatíva, ktoré môžu byť veľmi nebezpečné.
„U nás to vylučujem, kontrola v lekárňach i v spoločnostiach, ktoré lieky distribuujú, je veľmi prísna,“ vysvetlil pre HN riaditeľ Asociácie lekárnikov Slovenska Július Ondrej.
Hospodárske noviny

2. 3. 2007

http://hn.hnonline.sk/index.php?s1=k&s2=1&s3=0&s4=0&s5=0&s6=0&m=detail&article[id]=20559430

Túžil pomôcť hluchonemým a vynašiel telefón
Washington/Praha /ČTK/ - „Bože, ono to hovorí!“ zvolal brazílsky cisár don Pedro II. na svetovej výstave v
americkej Filadelfii, keď naďabil na predvádzaný telefón. Jeho výkrik spustil lavínu záujmu o vynález, ktorý
zásadne zmenil život ľudstva aj jeho autora. Volal sa Alexander Graham Bell a jeho meno je synonymom pre
azda najpoužívanejší prístroj súčasnosti. Od narodenia toho vedca, vynálezcu a zlepšovateľa uplynie zajtra
160 rokov.
Pravda

2. 3. 2007
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Výber z obsahu
prvého tohtoročného
čísla časopisu Duševné vlastníctvo,
ktoré už je v distribúcii

Mgr. Janka Oravcová: Na margo medializovanej témy…Slovenský oštiepok – Oscypek
Skutočnosti, ktoré viedli Slovenskú republiku k podaniu námietok proti žiadosti Poľska o zápis chráneného
označenia pôvodu „OSCYPEK“ do registra vedeného Európskou komisiou a možnosti vyriešenia „problému“.

Ing. Zdenka Valtýniová: Dohovor o zriadení systému riešenia sporov týkajúcich sa európskych patentov - EPLA
Z histórie vzniku návrhu EPLA a jeho výhody. Orgány Európskeho patentového súdnictva - Európsky patentový súd (súd prvej inštancie, odvolací súd a register) a Správny výbor. Jazykový režim konania pred Európskym patentovým súdom a financovanie jeho činnosti. Možnosť slobodnej voľby vstupu do integrovaného
súdneho systému. Návrh Francúzska na vytvorenie tzv. komunitárneho patentového súdu. EPLA a úloha
Európskej komisie pripraviť návrh komplexnej stratégie ochrany práv duševného vlastníctva.

JUDr. Zuzana Adamová: Denné správy a novinové články z pohľadu autorského práva na Slovensku
Právna analýza ustanovenia autorského zákona, ktoré vylučuje denné správy z autorskoprávnej ochrany
z dôvodu verejného záujmu. Vzťah denných správ a novinových článkov z pohľadu autorského práva. Aplikácia zákonnej licencie na použitie diela na informačné účely (spravodajská licencia) podľa ustanovenia § 33
autorského zákona v rámci trojstupňového testu. Porovnanie spravodajskej licencie s ustanovením čl. 5
ods. 3 písm. c) informačnej smernice týkajúceho sa výnimiek a obmedzení vo vzťahu k právu na rozmnožovanie, verejný prenos a sprístupňovanie verejnosti.

JUDr. Edurad Szattler: Právne a morálne aspekty plagiátorstva
Plagiátorstvo ako inštitút morálky a ako právny koncept. Porušovanie autorského práva v súvislosti s písaním diplomových a iných prác. Citovanie a používanie internetových zdrojov. Používanie voľných diel. Technické prostriedky proti plagiátorstvu v školstve.

Prof. JUDr. Ján Švidroň, CSc.: Hodnotové zakotvenie slovenského občianskeho práva ako všeobecného
základu práva duševného vlastníctva
Kritický pohľad na vývoj slovenského súkromného práva v právnofilozofickom kontexte s dôrazom na vývoj
od roku 1948 a na problémy transformácie občianskeho práva po roku 1989 v súvislosti s prípravou nového
slovenského Občianskeho zákonníka ako základného všeobecného právneho predpisu aj pre oblasť práva duševného vlastníctva.
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Oznamy
Svetový deň duševného vlastníctva
Dňa 26. apríla pred 37 rokmi vstúpil do platnosti Dohovor o zriadení Svetovej organizácie duševného
vlastníctva a práve na podnet tejto organizácie sa tento deň stal Svetovým dňom duševného vlastníctva
(SDDV). Je oslavou všetkého, čo ľudstvu priniesli vynálezcovia, novátori či umelci, a od roku 2001 si ho pripomíname aj na Slovensku.
Pri príležitosti tohtoročného SDDV, ktorého ústrednou myšlienkou bude „Podporme kreativitu“, sa ráno
v priestoroch ÚPV SR uskutoční slávnostné stretnutie jeho pracovníkov a hostí, medzi ktorými nebude chýbať ani prezident Európskeho patentového úradu Alain Pompidou. Potom príde na rad konferencia Duševné
vlastníctvo na Slovensku VII so zameraním na problematiku dizajnov.
Dvadsiaty šiesty apríl bude v ÚPV SR aj Dňom otvorených dverí, a to pre všetkých, ktorí sa chcú bližšie
oboznámiť s problematikou duševného vlastníctva a s osobitosťami úradu. Určite zaujme aj výstava historických telefónov a rádioprijímačov zo zbierky vynálezcu a patentového zástupcu Ing. Štefana Holakovského,
ktorá v ÚPV SR potrvá do konca apríla 2007.

Cena Jána Bahýľa 2007
Slovenský vynálezca vrtuľníka a iných pôvodných prevratných riešení zo začiatku 20. storočia - Ján Bahýľ. Jeho meno nesie cena, ktorú predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR udeľuje od roku 1999 v dvojročných intervaloch. V tomto roku bude teda udelená už piatykrát, a to slovenským fyzickým a právnickým
osobám za konkrétne mimoriadne hodnotné technické alebo dizajnérske priemyselnoprávne chránené slovenské riešenie. Súčasťou ceny je finančná odmena vo výške 100 000 Sk.
Ako sa môžete prihlásiť?
Ak máte mimoriadne hodnotné priemyselnoprávne chránené slovenské riešenie alebo poznáte niekoho,
kto takéto riešenie má, stačí, ak nám napíšete:
1. meno pôvodcu a/alebo majiteľa ochranného dokumentu a jeho aktuálnu adresu,
2. číslo a názov ochranného dokumentu,
3. meno, adresu a podpis predkladateľa návrhu (vaše údaje).
Vaše návrhy na udelenie tohtoročnej Ceny Jána Bahýľa posielajte písomne do 30. júna 2007 na adresu:
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Kancelária predsedníčky
Jána Švermu 43
974 04 Banská Bystrica 4
Na obálku uveďte: Cena Jána Bahýľa 2007
Bližšie informácie nájdete v štatúte Ceny Jána Bahýľa - www.upv.sk.
Kontaktná osoba: Ing. Andrea Kindernayová, e-mail: akindernayova@indprop.gov.sk.
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Kto vie, odpovie
V predchádzajúcom e-mailovom časopise E-zine ÚPV SR sme sa pýtali: Akú užitočnú
vecičku vymyslel R. Adler? Ako prvý správne odpovedal (diaľkový ovládač na televízor)
Ivan Gombarček z Banskej Bystrice.

Súťažná otázka č. 4
Ak v minulom storočí hrala prím atómová energia, devätnáste môžeme pokojne označiť ako storočie elektriny. Zaslúžil sa o to rad významných vedcov, medzi nimi Talian Alessandro Giuseppe Volta.

Koľké výročie smrti Voltu sme si pripomenuli 5. marca tohto roku?

Suvenír Úradu priemyselného vlastníctva SR získa ten z Vás, ktorý nám pošle elektronicky ako prvý
správnu odpoveď.
e-mail: jsipos@indprop.gov.sk
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