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Stáva sa Vám, že opakovane kontrolujete, či ste zamkli dvere pri odchode z bytu? Alebo v dialógu
občas strácate niť rozhovoru, respektíve keď Vás niekto na ulici pozdraví, neviete, o koho ide?
Odborníci hovoria, že zabúdania sa netreba až tak báť. Poskytuje totiž priestor aj pre nové obsahy,
nové informácie, no a práve tie, ktoré súvisia s problematikou duševného vlastníctva, Vám ponúkame
v najnovšom vydaní e-mailového časopisu E-zine ÚPV SR.

Správy z ÚPV SR
Medzinárodný seminár
ÚPV SR v spolupráci so Svetovou organizáciou duševného vlastníctva zorganizoval
2. - 3. mája 2007 medzinárodný seminár Súčasné výzvy v oblasti ochrany duševného vlastníctva
a biotechnológií. To, čo v minulom storočí znamenali napríklad informačné technológie, v 21. storočí budú znamenať biotechnológie. Dá sa predpokladať, že vyvolajú boom, pretože súvisiaca veda
a výskum majú obrovský potenciál. Využívanie biotechnológií môže zvýšiť kvalitu života, priniesť
pokrok v medicíne a v priemysle.
Na medzinárodnom seminári odzneli prednášky o najnovších trendoch vo výskume biotechnológií,
právnych aspektoch ich ochrany, ale
napríklad aj o možnostiach prístupu
k relevantným patentovým informáciám a ich využitia.
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Svetový deň duševného vlastníctva
Aj za účasti prezidenta Európskeho patentového úradu Alaina Pompidoua
26. apríl 2007 sa v ÚPV SR niesol v znamení Svetového
dňa duševného vlastníctva, ktorého mottom bolo „Podporme
kreativitu“. Túto myšlienku vo svojich slávnostných príhovoroch zdôraznili v širších súvislostiach aj predsedníčka
ÚPV SR Ing. Darina Kyliánová, prezident Európskeho patentového úradu (EPÚ) prof. Alain Pompidou, prednosta
Krajského úradu v Banskej Bystrici Ing. Peter Polešenský
a viceprimátor mesta Róbert Kazík.
V rámci slávnostného stretnutia pracovníkov ÚPV SR
a jeho hostí, ktoré predchádzalo siedmej celoslovenskej konferencii o duševnom vlastníctve, boli
prítomní aj svedkami elektronického (online) podania prvej národnej patentovej prihlášky. Doteraz ÚPV SR (od 1. januára 2006) prijímal online len európske patentové prihlášky, Euro-PCT a medzinárodné PCT prihlášky, pričom v minulom roku tvorili až 30 percent z uvedených typov prihlášok.
Prvú národnú patentovú prihlášku podala online zo svojho notebooku patentová zástupkyňa
Ing. Marta Majlingová.
- Mala som trošku zmiešané pocity. Na jednej
strane som bola rada, že môžem byť bezprostredne pri spustení tohto systému, no na druhej strane
som mala i trému. Každý pohyb mojich prstov na
klávesnici sledovalo veľa cudzích ľudí. Inak, naša
patentová a známková kancelária aj prostredníctvom ÚPV SR už podala elektronicky niekoľko
medzinárodných i európskych patentových prihlášok. Takýto spôsob podávania prihlášok je rýchly,
bezpečný a tiež lacnejší v porovnaní s prihláškami
v papierovej forme.
Pokiaľ ide o systém online podávania národných patentových prihlášok, Slovensko, ako nám povedal riaditeľ odboru registrov a technickej prípravy ÚPV SR Ing. Milan Oravec, sa zaradilo na šieste
miesto v Európe po patentových úradoch vo Francúzsku, Veľkej Británii, Holandsku, Švédsku
a vo Fínsku.
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Systém elektronického podávania prihlášok v ÚPV SR funguje vďaka hardvérovému a softvérovému vybaveniu z EPÚ. Je predpoklad, že online systém pre národné prihlášky úžitkových vzorov
bude spustený do prevádzky v druhom polroku 2007 a postupne prídu na rad ďalšie predmety priemyselných práv, ochranné známky a dizajny.
Súčasťou Svetového dňa duševného vlastníctva a zároveň Dňa otvorených dverí v ÚPV SR bola
aj konferencia Duševné vlastníctvo na Slovensku VII zameraná najmä na problematiku tvorby
a ochrany dizajnov.
Jednotlivé prednášky si so záujmom vypočuli aj študenti prvého ročníka inžinierskeho štúdia odboru inžinierstvo kvality produkcie na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave, ktorých
sprevádzala doc. Ing. Renata Nováková, PhD.:
- Na konferencii odznelo nemálo podnetných myšlienok, ktoré určite rozšírili vedomostný obzor aj
skupine študentov našej univerzity, o to viac, že súčasťou ich štúdia je aj predmet duševné
a priemyselné vlastníctvo. Každá nová informácia z tejto oblasti je užitočná a to sa týka napríklad aj
vyvíjajúcej sa legislatívy. Treba si uvedomiť, že študenti, ktorí prišli so mnou do ÚPV SR, budú časom pôsobiť ako manažéri kvality a práve táto oblasť sa v ostatnom čase dostáva do popredia
v priemyselnej praxi. Najviac kvalitatívnych prvkov sa totiž vkladá do výrobkov vo fáze návrhu
a vývoja a s tým súvisí aj ochrana duševného vlastníctva.
A aké dojmy si odniesli z konferencie samotní študenti?
Bc. Lucia Bajtošová - Neľutujem, že sme prišli do ÚPV SR, bola to pre nás veľmi prospešná návšteva, aj keď s nejakými pojmami sme sa
už stretli v škole a táto problematika
nám nie je cudzia. Mňa osobne najviac
zaujala prednáška JUDr. Eduarda
Szattlera z Košíc o trendoch v oblasti
autorských práv na Slovensku
a v Európe. Veľmi zaujímavo vysvetľoval, čo si človek môže a nemôže dovoliť
sťahovať z internetu, a keďže s internetom pracujeme dennodenne, bolo to
veľmi aktuálne.
Bc. Michal Marton - Mňa tiež upútala prednáška JUDr. Szattlera. Až teraz som si vlastne uvedomil,
aké zradné môže byť sťahovanie textov, fotografií či videí z internetu. Myslím si, že najmä mladí ľudia
by mali byť viacej informovaní o týchto veciach.
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Bc. Matej Psota - Konferencia bola super. Páčila sa mi najmä prednáška doc. Ferdinanda Chrenku
z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Predstavil nám rôzne zaujímavé návrhy dizajnu.
- Viete, naši dizajnéri sú šikovní, len je otázne, do akej miery sa ich produkty premietnu do praxe,
či sú komercionalizovateľné…, - podotkla doc. Nováková. - Inak, my sme pred časom boli na exkurzii v bratislavskom Volkswagene. Až tam sme sa dozvedeli, že na dizajnérskych prvkoch automobilu
Touareg sa podieľali i Slováci. V tomto prípade sa ich um premietol do konkrétneho výrobku, hoci je
na ňom značka nemeckého koncernu…

Záujem o služby infocentra
V polovici decembra minulého roku začalo v ÚPV SR pôsobiť informačné centrum s cieľom operatívne a centrálne odpovedať na otázky týkajúce sa priemyselnoprávnej ochrany prijímané osobne,
telefonicky alebo elektronicky. Za prvý štvrťrok tohto roku najviac žiadostí o poskytnutie informácií
(950, t. j. 82 %) dostal úrad telefonicky prostredníctvom novozriadenej telefónnej linky 048/430 01 31.
Potom nasledujú e-mail (13 %) a osobná návšteva úradu (4 %). Za sledované obdobie dostal úrad
celkom 991 žiadostí o poskytnutie informácií, z nich 18 (11 %) bolo zo zahraničia.
Najviac poskytnutých informácií sa týkalo ochranných známok (42 %). Druhý najväčší podiel
mali všeobecné informácie (23 % - autorské práva, kontakt na patentových zástupcov, ponuka licencie a podobne), potom nasledovali informácie súvisiace s patentmi a registrami.
Po troch mesiacoch pôsobenia infocentra možno konštatovať, že sa potvrdila oprávnenosť jeho
zriadenia. Podarilo sa naplniť hlavný cieľ - urýchliť poskytovanie informácií a odbremeniť najmä
patentových a známkových expertov od poskytovania základných a všeobecných informácií.
V druhom štvrťroku
2007 plánuje infocentrum začať novú službu,
systém tzv. prediagnostikovania potenciálu duševného vlastníctva
v malých a stredných
podnikoch, ktorý je
možné prirovnať k predbežnému auditu.
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Správy zo sveta
Dva dni bohaté na udalosti
Medzinárodné kongresové centrum v Mníchove bolo 18. - 19. apríla 2007 dejiskom troch významných súvisiacich podujatí. V prvý deň ráno prezident EPÚ Alain Pompidou slávnostne otvoril
Európske patentové fórum, ktoré sa nieslo v znamení budúceho scenára duševného vlastníctva
v Európe. Pri tejto príležitosti nemecká kancelárka Angela Merkelová a podpredseda Európskej
komisie Günter Verheugen vo svojich príhovoroch zdôraznili potrebu urýchlenej reformy európskeho patentového systému, to znamená aj vytvorenie tzv. komunitárneho patentu, zníženie nákladov na patentovanie a v neposlednom rade zriadenie európskej právnej inštitúcie, ktorá by sa zaobe-

Diskusia o harmonizácii hmotného patentového práva pokračuje

rala súdnymi spormi vyplývajúcimi z porušenia práv patentov.
organizácie venované problematike patentového triedenia.

Podvečer takmer 600 významných hostí bolo svedkom odovzdávania prestížnych cien „Európsky vynálezca roka 2007“, a to pod záštitou prezidenta EPÚ Alaina Pompidoua a podpredsedu EK
Güntera Verheugena (prvý ročník odovzdávania takýchto cien sa konal v minulom roku v Bruseli).

Medzinárodná porota ocenila jednotlivcov i tímy, ktoré významnou mierou prispeli k inovačnému rastu v Európe.
Dr. Franz Lärmer a Andrea Urban zo spoločnosti Bosch GmbH v nemeckom Stuttgarte získali
ocenenie v kategórii priemysel za vynález s názvom „Bosch Process“, ktorý znamenal revolúciu
v oblasti výroby senzorov a okrem iného umožnil výrobu airbagov.
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Cenu v kategórii malé a stredné podniky/výskum získala Catia Bastioliová a jej tím v podniku
Novamont S. p. a v talianskom Novare. Vyvinuli biologicky odbúrateľné škrobové plasty, ktoré sa
už využívajú na celom svete, napríklad pri výrobe ekologických obalov na odpady.
Dr. Joseph P. Vacca a tím z výskumných laboratórií spoločnosti Merck v americkom West Pointe
získali ocenenie v kategórii neeurópske krajiny za proteázový inhibítor Crixivan. Využíva sa pri
liečbe HIV. Revolučný prípravok zmenil charakteristiku ochorenia AIDS z trestu smrti na chronické
ochorenie.
Prof. Marc Feldmann z anglického Kennedyho inštitútu reumatológie v Londýne získal ocenenie
v kategórii celoživotné zásluhy za identifikovanie funkcie cytokinov pri liečbe autoimúnnych porúch ako napríklad reumatická artritída, ako aj za vynájdenie spôsobu liečby, ktorá pomohla miliónom ľudí na celom svete.
Dňa 19. apríla sa v Medzinárodnom kongresovom centre v Mníchove konala konferencia
PATINNOVA ´07 zameraná na problematiku inovácií a na zvýšenie povedomia o právach duševného vlastníctva najmä medzi malými a strednými podnikmi. Hlavným organizátorom konferencie
bola EK.

Spokojnosť na 75 percent
Na rokovaní Správnej rady Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu v španielskom Alicante
16. - 18. apríla 2007 boli predložené výsledky prieskumu spokojnosti so službami OHIM-u v uplynulom roku. Správu vypracovala spoločnosť GfK Emer Ad Hoc Research, pričom cieľovou skupinou prieskumu boli používatelia systému ochrannej známky spoločenstva (CTM) - patentoví zástupcovia a majitelia ochranných známok. Z prieskumu vyplynulo, že so službami OHIM-u boli spokojní v priemere na 75 percent.
V porovnaní s rokom 2005 sa vlani zvýšil počet sťažností, ale zároveň sa zlepšilo ich vybavovanie a k zlepšeniu došlo aj v službách súvisiacich s odvolacími konaniami a registrami. Respondenti
v rámci prieskumu tiež konštatovali, že je náročné zastihnúť pracovníkov OHIM-u.
V minulom roku bolo OHIM-u podaných takmer 77 500 prihlášok CTM (62 % online) a viac ako
17 000 prihlášok dizajnu spoločenstva.
Pokiaľ ide o zabezpečenie rozpočtovej rovnováhy OHIM-u (vysoké prebytky v rámci systému
CTM), posledné slovo bude mať Rada EÚ pre konkurencieschopnosť, ktorá bude rokovať
22. mája 2007 v Bruseli.
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Monitoring
Prehľad článkov, týkajúcich sa duševného vlastníctva a ÚPV SR,
uverejnených v slovenskej tlači v apríli 2007

Mladých treba na školách učiť tvorivosti
Školy by mali mladých ľudí učiť rozmýšľať, inšpirovať ich k tvorivosti, tvorivosť v nich podnietiť. Tvrdí profesor Vendelín Macho z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. Svojim
študentom opakuje, aby nepodceňovali poznatky, no zároveň, aby sa o svete i známych poznatkoch nebáli aj zapochybovať, vďaka čomu môžu prísť na niečo, čo iní obchádzali, „videli“,
a pritom nevideli.
Hospodárske noviny

26. 4. 2007

Najdrahšou značkou je Google
New York /ČTK/ - Najdrahšou značkou je pre tento rok americká internetová spoločnosť Google, ktorej logo a známosť sa cení na 66 miliárd dolárov (asi 1,6 bilióna korún, čo sa rovná
slovenskému HDP). Oproti minulému roku sa hodnota značky Google zvýšila o 77 percent
a podnik tak povyskočil o šesť priečok. Vyplýva to z rebríčka Millward Brown Optimor.
„Obchodná značka, podobne ako povesť človeka, má nesmiernu hodnotu. Tiež je nehmotná
a podlieha pokušeniu urobiť niečo pre krátkodobý zisk, čo ju však môže dlhodobo poškodiť,“
uvádzajú autori správy.
Pravda

24. 4. 2007

Najdrahšou značkou sveta je Google (S m e

24. 4. 2007)

http://www.sme.sk/c/3261532/Najdrahsou-znackou-sveta-je-Google.html

Párky majú chutiť rovnako
Spišské párky plánuje ich výrobca MäsoSpiš zaregistrovať ako tradičný slovenský výrobok.
Proces registrácie v Bruseli môže trvať až dva roky.
„Dúfam, že získame tento štatút. Znamenalo by to, že konečne by spišské párky mohli na Slovensku existovať v jednej podobe, a nie v mnohorakých vyhotoveniach, z ktorých niektoré
škodia ich menu,“ povedal Marián Užák, generálny riaditeľ MäsoSpišu.
Sme

13. 4. 2007

http://www.sme.sk/c/3243230/Parky-maju-chutit-rovnako.html

Čína čelí USA
Washington - Vláda Spojených štátov sa mieni tento týždeň oficiálne sťažovať vo Svetovej
obchodnej organizácii (WTO) na falšovanie amerického tovaru v Číne. Povedali to včera podľa
televíznej stanice CNN dvaja vysokí predstavitelia vlády. Dodali, že tento krok prichádza
po tom, čo výzvy na boj s pirátskymi kópiami amerických filmov, hudby a softvéru v Číne priniesli iba slabé výsledky.
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Čínska vláda je zhruba uprostred ťaženia proti pirátom, ktoré by malo trvať do mája. Minulý
týždeň vláda napríklad oznámila najväčší zachytený úlovok nelegálneho materiálu. V polovici
marca zadržali úrady v Kuang-čou na juhu krajiny 1,8 milióna diskov.
Čína je považovaná za jeden z najväčších zdrojov pirátskych kópií filmov, hudby, značkového
ošatenia a ďalšieho tovaru na svete.
Sme

10. 4. 2007

http://www.sme.sk/c/3237182/Cina-celi-USA.html

Miliarda na výskum
Bratislava - Agentúre na podporu výskumu a vývoja vyčlení štátny rozpočet na najbližšie tri
roky sumu 1,2 miliardy korún. Potvrdila to hovorkyňa ministerstva školstva Viera Trpišová.
Vláda schválila návrh štyroch programov. V rokoch 2007 až 2010 agentúra zabezpečí podporu
spolupráce univerzít a Slovenskej akadémie vied s podnikateľským prostredím a podporu výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch.
Hospodárske noviny

5. 4. 2007

http://hn.hnonline.sk/index.php?p=k10000_detail&article[id]=20830910

Reebok žaluje Nike
Los Angeles - Výrobca športovej obuvi spoločnosť Reebok International podala žalobu na
svojho rivala Nike. Obviňuje ho z porušenia patentu na technológiu, ktorá umožňuje vyrábať
skladacie tenisky. V žalobe sa uvádza, že Nike vedome vyvíja obuv využívajúcu technológiu
patriacu Reeboku. Tá umožňuje zloženie topánok a je teda výhodná pri balení.
Podľa firmy Reebok porušila Nike patentové právo pri 11 typoch obuvi pre mužov aj ženy.
Sme

5. 4. 2007

http://www.sme.sk/c/3231619/Ekonomika-kratko.html

Vedcom roka je vynálezca supertvrdého materiálu
Bratislava - Autor nového inteligentného materiálu Pavol Šajgalík sa stal víťazom desiateho
ročníka slovenskej súťaže Vedec roka. Rezné nástroje z keramického materiálu, ktorý vyvinul,
majú až trikrát vyššiu životnosť v porovnaní s komerčne dostupnými. Doštičky z nového kompozitu sa však hodia aj na obloženie kozmických lodí.
Vývoju nového materiálu predchádzal základný výskum, články v prestížnych vedeckých časopisoch i prihláška vynálezu. Keramický kompozit 51-ročného profesora z Ústavu anorganickej chémie SAV má dokonca schopnosť upozorniť na vlastné chyby. Nástroje z tohto inteligentného materiálu sa môžu použiť na sústruženie ťažko obrábateľných zliatin. Úspešne prešli
skúškami v českom Turnove.
Pravda

3. 4. 2007
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Výber z obsahu
prvého tohtoročného
čísla časopisu Duševné vlastníctvo,
ktoré je už v distribúcii

Z galérie tvorcov. Splnil sa mu sen...
Ing. Bartolomej Janek, CSc., zo spoločnosti SPINEA, s. r. o., Prešov, pôvodca špičkového reduktora
v oblasti robotiky
Úspešné príbehy
Boj proti porušovaniu patentových práv (publikované so súhlasom Európskeho patentového úradu)
Spektrum dobrých nápadov a riešení
Rubrika venovaná zaujímavým, priemyselnoprávne chráneným alebo na ochranu prihláseným slovenským riešeniam
Zaujalo nás
V ústrety malým a stredným podnikom
Výmyselníci

Oznamy
Výročie Duševného vlastníctva
Časopis Duševné vlastníctvo má 10 rokov. Jeho prvé číslo vyšlo 12. júna 1997 v Košiciach
vďaka niekoľkým nadšencom, ktorí stáli aj pri zrode Patentovej knižnice VSŽ a špecializovaného
vzdelávania v oblasti duševného vlastníctva (Ing. Ľubomír Poliak, doc. JUDr. Peter Vojčík, CSc.,
Mgr. Stanislav Vyparina a ďalší). Časopis začal vydávať VSŽ Konzult, s. r. o., Košice a od prvého
čísla roku 2000 sa jeho vydavateľom stal ÚPV SR.
Pri príležitosti 10. výročia založenia časopisu Duševné vlastníctvo sa 31. mája 2007 uskutoční
v Banskej Bystrici slávnostné zhromaždenie všetkých zainteresovaných, ktorého súčasťou bude aj
odovzdávanie medaily a čestných uznaní Svetovej organizácie duševného vlastníctva za tvorivosť.
Dejiskom slávnostného zhromaždenia bude jedna z dominánt Banskej Bystrice - historický
Barbakan v mestskom hradom areáli.
Slávnostné bude aj druhé tohtoročné číslo časopisu Duševné vlastníctvo.
9

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
Víťazom vedomostnej súťaže uverejnenej v predchádzajúcom čísle e-mailového
časopisu E-zine ÚPV SR sa stala Viktória Náterová z Banskej Bystrice. Prvá správne
odpovedala na otázku: Koľké výročie smrti Voltu sme si pripomenuli 5. marca tohto
roku? (180. výročie)

Súťažná otázka č. 5
Slovenský Guttenberg, náš prvý nakladateľ a kníhkupec - Mikuláš Bakalár-Štetina (okolo
1450 - 1520). Všetky jeho prvotlače, teda knihy vytlačené pred rokom 1500, sú vzácnym klenotom
a niet veľa krajín, ktoré by sa mohli pochváliť takými vzácnymi prvotlačami vydanými v jazyku
ľudu.

V ktorom meste Mikuláš Bakalár-Štetina otvoril prvú dielňu kníhtlače
v strednej Európe?

Signet
Bakalára-Štetinu
z roku 1507

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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