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Máte pocit, že vám v práci alebo doma neprichádzajú na um nové myšlienky? Pravdepodobne vám chýbajú podnety. Istý
anglický psychoterapeut tvrdí, že vďaka rôznorodým a často sa meniacim podnetom budú i vaše nápady rôznorodé a vždy
nové. Napríklad treba chodievať domov z práce po rozličných trasách. Tvorivé schopnosti podporíte aj tým, že sa obklopíte
inými predmetmi ako zvyčajne, nové podnety vám prinesú i noví ľudia a sme presvedčení, že aj najnovšie vydanie
e-mailového časopisu E-zine ÚPV SR.

SPRÁVY Z ÚPV SR
Ochrana priemyselného
vlastníctva III
ÚPV SR bol spoluorganizátorom
v poradí už tretieho seminára
o ochrane priemyselného vlastníctva,
ktorý 3. – 5. októbra 2007 pripravila
v Novom Smokovci Slovenská komora patentových zástupcov. Jej členovia, ale aj advokáti, koncipienti a podnikoví právnici si od odborníkov
z ÚPV SR vypočuli prednášky týkajúce sa napríklad pripravovaných legislatívnych zmien, tzn. nového zákona
o úžitkových vzoroch, novely zákona
o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov,
novely patentového zákona. Prítomných zaujali aj informácie o elektronických službách v ÚPV SR a rovnako aj o možnostiach využitia moderných informačných technológií Európskeho patentového úradu a Úradu
pre harmonizáciu vnútorného trhu
(ochranné známky a dizajny) (OHIM)
v španielskom Alicante. Zástupcovia
OHIM-u tiež podrobnejšie prezentovali dizajn spoločenstva a precedentné rozhodnutia súdov v oblasti ochrannej známky spoločenstva.

Mozaiku prednášok dotvorili témy:
autorský zákon a jeho ostatná novela, dodatkové ochranné osvedčenia
na liečivá, trestnoprávne aspekty
v oblasti ochrany práv duševného
vlastníctva a relatívne dôvody odmietnutia ochrannej známky spoločenstva.
Seminár okrem toho, že poskytol
aktuálne informácie súvisiace s ochranou priemyselného vlastníctva, bol aj
príležitosťou na výmenu skúseností
z danej oblasti, ako aj na nadviazanie
nových kontaktov.

Kurz duševné vlastníctvo
opäť otvorený
Podpredseda ÚPV SR Ing. Ján
Bachratý 27. septembra 2007 slávnostne otvoril už siedmy ročník vzdelávacieho kurzu duševné vlastníctvo,

akreditovaného Ministerstvom školstva SR.

Do kurzu sa zapísalo 27 frekventantov, ktorí v školskom roku 2007/2008
absolvujú modul D – právo priemyselného vlastníctva. Súčasťou otvorenia kurzu bolo odovzdanie osvedčení o získanom vzdelaní tým frekventantom, ktorí úspešne absolvovali modul C – informácie v oblasti
duševného vlastníctva.

SPRÁVY Z ÚPV SR

Kurz duševné vlastníctvo je štvormodulový a trvá dva roky. Každý modul je zameraný na inú oblasť a dá sa
študovať aj jednotlivo. V kurze duševné vlastníctvo okrem uvedených
modulov môžu záujemcovia študovať
modul A – základy práva duševného
vlastníctva a modul B – tvorivosť – jej
manažovanie, marketing a ekonomika. Osvedčenie dostáva účastník
po absolvovaní každého modulu a po
vykonaní predpísaných skúšok.
Väčšina externých frekventantov
oceňuje výhodu modulového systému vzdelávania, pretože záujemcom
o ďalšie celoživotné vzdelávanie
umožňuje absolvovať iba ten modul,
ktorý ich najviac zaujíma a má priamy vzťah k ich profesijnému zameraniu.

Známkové rešerše
medzinárodne
Jedným z predpokladov uvedenia
tovarov alebo služieb na trh je vyriešenie „čistoty“ práv v oblasti dušev-

ného vlastníctva. Okrem iného je dôležité zistiť, či v príslušnej krajine
alebo v regióne nie sú používané
zhodné alebo podobné označenia
tovarov a služieb chránené ochrannou známkou alebo prihlásené s cieľom dosiahnuť takúto ochranu na
danom území. Tomu má napomôcť
projekt CETMOS, na ktorom participuje aj ÚPV SR spolu s ďalšími ôsmimi patentovými úradmi krajín strednej Európy. Od 20. septembra 2007
je sprístupnená internetová stránka
www.cetmos.eu, na ktorej sú uvede-

né základné informácie o projekte.
Prostredníctvom nej si môžu záujemcovia o rešerš na označenia tovarov
a služieb objednať zoznam relevantných ochranných známok a ich prihlášok na území krajín CETMOS-u
vrátane ochranných známok spolo-

čenstva (CTM) a medzinárodných
ochranných známok s určením pre
partnerské krajiny. Služba je poskytovaná elektronicky s relatívne krátkym
časom vybavenia. Môže prispieť
k rozhodnutiam strategického významu, napríklad, či má zmysel usilovať
sa o ochranu označenia na území
týchto krajín, resp. či podniknúť kroky
k prípadnej zmene označenia
(rebranding) a podobne.
O spoluprácu v rámci projektu
CETMOS prejavili záujem aj patentové úrady ďalších krajín a v krátkom
čase je možné očakávať jeho rozšírenie do
ďalších častí Európy.
Viac informácií o projekte CETMOS ÚPV SR
poskytne v pripravovaných propagačných materiáloch, ktoré budú
distribuované spolu s inými produktmi úradu, a tiež v osobitnej časti, venovanej tomuto projektu, na internetovej stránke www.upv.sk.
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Výročné zasadanie
členských štátov WIPO
Tohtoročné zasadanie Valného zhromaždenia členských štátov Svetovej
organizácie duševného vlastníctva
(VZ WIPO) prebiehalo od 24. septembra do 3. októbra v napätej atmosfére. Vyvolali ju zistenia nezrovnalostí okolo deklarovaného veku generál-

neho riaditeľa WIPO Dr. Kamila Idrisa, publikované v správe divízie pre
vnútorný audit WIPO, ktorú vypracovala na žiadosť útvaru inšpekcie
OSN v júni 2006. Nezáujem rozvojových krajín o objasnenie uvedeného
problému už na tomto VZ WIPO
nakoniec viedol k zablokovaniu
schválenia rozpočtu na nasledujúce
dvojročné obdobie a návrhu na zní-

ženie poplatkov za úkony podľa
Zmluvy o patentovej spolupráci
(PCT).
Naopak k politicky menej citlivým
bodom agendy sa viedla pragmatická diskusia a návrhy boli prijaté
v predloženom znení. Pozitívny pokrok
bol dosiahnutý v činnosti Výboru pre
patentové právo. Po ročnej prestáv-
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ke bol prijatý plán práce výboru na
nasledujúci rok.
Problematika rozvojovej agendy
WIPO sa dostala do implementačnej
fázy. Účastníci zasadania schválili
vytvorenie Výboru pre duševné vlastníctvo a rozvoj, ktorý bude koordinovať a kontrolovať implementáciu prijatých odporúčaní.
Všeobecnú podporu má Medzivládny výbor pre duševné vlastníctvo
a genetické zdroje, tradičné znalosti
a folklór. Jeho mandát bol predĺžený
na nasledujúce dva roky.
V rámci Únie PCT členské štáty
schválili navrhnuté zmeny vo Vykonávacom predpise k PCT s platnosťou od 1. júla 2008.
VZ WIPO schválilo brazílsky Národný inštitút priemyselného vlastníctva a indický patentový úrad za
orgán pre medzinárodný predbežný
prieskum (IPEA).

Portugalčina a kórejčina sa stali
jazykmi zverejnenia medzinárodnej
patentovej prihlášky a bol prijatý návrh Francúzska na vykonávanie medzinárodných doplnkových rešerší.
Zhromaždenie Únie Dohovoru
o patentovom práve (PLT) schválilo
modelové medzinárodné formuláre,
ktoré nadobudnú účinnosť k 1. aprílu
2008.
V rámci rokovaní Madridskej únie
členské štáty schválili prijatie nového
pravidla 1bis Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo
obchodných známok s platnosťou od
1. januára 2008, ako aj zmenu článku 9sexies Protokolu k Madridskej
dohode a zvýšenie sadzby dodatkových a doplnkových poplatkov na
100 CHF s účinnosťou od 1. septembra 2008.

Keďže najdôležitejšie body agendy
zasadania, nevyhnutné na implementáciu prijatých rozhodnutí, ostali
naďalej otvorené, Sekretariát WIPO
zvolá v prvom polroku 2008 mimoriadne zasadanie VZ WIPO, na ktorom budú musieť členské štáty dosiahnuť kompromis.

MONITORING
Prehľad článkov týkajúcich sa duševného vlastníctva a ÚPV SR uverejnených
v slovenskej tlači v septembri 2007

Školstvo a veda žiadajú ďalšie
miliardy korún
Bratislava – Návrh štátneho rozpočtu
na rok 2008 pre oblasť školstva a vedy je nedostatočný. Uviedli to zástupcovia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku,
Slovenskej rektorskej konferencie
a Rady vysokých škôl. Podľa týchto
organizácií sa nenapĺňa Programové
vyhlásenie vlády SR v kapitole školstva. Vláda sa v programovom vyhlásení zaviazala na postupné financovanie školstva piatimi percentami
z HDP a vedy 0,8 percenta, čo spolu
predstavuje 5,8 percenta.
„Napriek tomu, že dochádza k nominálnemu nárastu finančných prostriedkov na školstvo a vedu v roku

2008 oproti minulému roku v regionálnom aj vysokom školstve, podiel
HDP klesá zo 4,4 percenta v tomto
roku na 3,8 v roku 2008,“ uviedol šéf
školských odborov Ján Gašperan.
Prioritou tejto vlády je budovanie
vedomostnej spoločnosti. „Dúfam, že
táto priorita bude zohľadnená aj
v budúcom rozpočte. Máme informácie, že žiadna z politických strán si
túto prioritu nepostavila pri rozdeľovaní prostriedkov,“ konštatoval rektor
Univerzity Komenského František
Gahér.
Hospodárske noviny
27. 9. 2007
http://hn.hnonline.sk/2-22110240-k10000_detail-ba

Školstvo a veda potrebujú viac
peňazí (S m e
27. 9. 2007)
http://www.sme.sk/c/3506964/Skolstvo-aveda-potrebuju-viac-penazi.html

Vedec navrhuje ničenie hurikánov
ich vlastnou silou
Bratislava – Postaviť sa hurikánu,
nájsť jeho slabé miesta, využiť jeho
silu proti nemu, nech sa zničí sám. To
je heslo Fondu pre antihurikánové
technológie, ktorý nedávno vznikol
nie kdesi v Spojených štátoch, ale na
Slovensku. Fond má preraziť cestu
vynálezu inžiniera Jozefa Šolca
z Bratislavy.
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Nápad nosil inžinier Šolc najprv dlho
v hlave a zhruba pred tromi rokmi mu
dal podobu patentovej prihlášky. Jej
odborný prieskum doma i v zahraničí
ukázal, že návrh spĺňa všetky základné kritériá vynálezu – je originálny,
progresívny a v zásade aj realizovateľný. Otázne je za akú cenu.
Zaregistrovali ho pod značkou
PCT/SK2006/000003 a minulý mesiac Šolc požiadal prostredníctvom
patentovej zástupkyne o jeho právnu
ochranu v Japonsku a USA.
„Patent by bolo treba chrániť v ďalších krajinách často postihnutých
hurikánmi, napríklad v Austrálii alebo
Mexiku, pre vynálezcu to však nie je
vôbec lacný špás,“ pripomína Šolc.
Základný princíp vynálezu je jednoduchý ako facka. Hurikán sa môže
zničiť sám ešte skôr, ako zasiahne
pevninu. Využije sa na to jeho vlastná energia. „Morská voda sa čerpá
a rozprašuje do vzostupných prúdov
vzduchu v stene oka hurikánu, ktorý
ju potom vyzdvihne až do výšky
desať kilometrov, čím sa zároveň
oslabuje,“ prezrádza vynálezca.
Pravda

tiahnutú“ Toyotu RAV4 s názvom
UFO.
Pravda

22. 9. 2007

Stredisko patentových informácií
ÚPV SR v Slovenskej národnej
knižnici v Martine
Stredisko patentových informácií
ÚPV SR v Slovenskej národnej knižnici bolo zriadené v roku 2003 na
základe Dohody o vzájomnej spolupráci medzi Úradom priemyselného
vlastníctva SR a Slovenskou národnou knižnicou v Martine. Jeho poslaním je pozdvihnutie povedomia širokej technickej verejnosti, ale aj
návštevníkov a používateľov knižnice o duševnom vlastníctve a možnostiach jeho priemyselnoprávnej
ochrany.
Regionálne noviny
MARTINSKO TURČIANSKOTEPLICKO
21. 9. 2007

29. 9. 2007

Čínske automobilky provokovali
už aj vo Frankfurte
Ešte pred autosalónom sa európski
výrobcovia, najmä Mercedes-Benz
a BMW, zastrájali, že podniknú právne kroky proti čínskym automobilkám, ktoré bezohľadne kopírujú ich
dizajn. To v prípade, ak budú vystavovať vo Frankfurte.
Konkrétne proti Shuan Huang Automobile, ktorý vyrába čínsku kópiu
Smartu, terénne SUV pripomínajúce BMW X5 a Toyotu Land Cruiser. Nakoniec sa spor vyhol súdu
a Shuan Huang súhlasil s námietkami Smartu. Vystavil však bezostyšne
svoj „bavorák“ CEO, keďže mníchovský výrobca nakoniec od svojho
zámeru upustil, a cez „kopirák pre-

Nokia vyhrala ako značka, nie ako
firma
Bratislava –V týchto dňoch až dve
spoločnosti vydali rebríček týkajúci
sa dôveryhodnosti spoločností a ich
značiek. Najprv to bol prestížny americký finančný týždenník Barron`s,
ktorý už tretí rok zostavil zoznam
stovky najuznávanejších svetových
firiem, a následne Inštitút pre európske značky vydal každoročný zoznam najhodnotnejších značiek na
európskom trhu.
Hoci sa oba rebríčky nedajú úplne
porovnávať, keďže ide o svetovú aj
európsku zostavu, ako aj firmy
a značky, faktom je, že v prvej stovke
v oboch prípadoch najväčšie percento zastúpenia ukrojili finančné spoločnosti, prípadne značky finančných
inštitúcií. A to aj napriek tomu, že
v prípade európskej značky si prven-

stvo odniesol fínsky a zároveň najväčší svetový výrobca mobilov Nokia, ktorý sa však vo svetovom meradle ako uznávaná firma umiestnil
až na 32. mieste. Hodnota jeho značky predstavuje 32,3 miliardy eur.
Hospodárske noviny
20. 9. 2007
http://hn.hnonline.sk/2-22059980-k10000_detail-94

Mladí slovenskí vedci sa zaradili
medzi najlepších v Európe
Víťazi súťaže o najlepších mladých
vedcov Slovenska obstáli aj v európskej konkurencii. Európska komisia,
pod ktorej záštitou sa celoeurópske
finále konalo, ocenila najmä prácu
Ľubomíra Urbančoka z Gymnázia
vo Fiľakove. Za popísanie správania
hviezdy BF Cygni s premenlivou
intenzitou žiarenia získal špeciálnu
cenu od Európskeho južného observatória (ESO). Za odmenu bude
môcť týždeň pracovať priamo v Čile s
jedným z najväčších teleskopov na
svete.
Pravda

20. 9. 2007

Programy vedy sa prepoja
Európska komisia navrhla zmeny
v princípoch financovania výskumu
a inovácií. Komisia navrhla členským
štátom, aby prepojili programy politiky súdržnosti s fondmi určenými na
inovácie a výskum pod Siedmym
rámcovým programom na podporu
konkurencieschopnosti a inovácií.
Prvým krokom by malo byť zjednotenie doby ich trvania. „Inovácie môžu
podporiť rozvoj regiónov a regionálny
prístup môže viesť ku kvalitnej inovácii. Schopnosti tých, ktorí rozhodujú
vo svojich regiónoch, aby premenili
vedomosti na rast, budú v budúcnosti rozhodovať,“ povedala komisárka
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pre regionálnu politiku Danuta Hübnerová.
Hospodárske noviny
19. 9. 2007
http://hn.hnonline.sk/2-22051690-k10000_detail-23

Vo svete fantázie sa falšujú značky
Bratislava – Falzifikáty známych značiek, problémy s daňami či finančná
kríza. To všetko sú javy charakteristické pre ekonomiky tohto sveta.
V poslednom období sa však začínajú prekvapujúco týkať aj hospodárstva virtuálneho sveta, akým je Second Life.
Hospodárske noviny
17. 9. 2007
http://hn.hnonline.sk/2-22036680-k10000_detail-3e

Štát očakáva fúzie univerzít
Bratislava – Minister školstva Ján
Mikolaj predpokladá, že niektoré
vysoké školy a univerzity sa v budúcnosti budú spájať. Má ich k tomu
donútiť nová kategorizácia týchto
ustanovizní na tri typy, ktoré minister
predstavil Slovenskej rektorskej konferencii. Najdôležitejšími kritériami pri
rozdeľovaní na jednotlivé typy škôl
by mala byť úroveň vedy a výskumu,
počet študentov v pomere k počtu
profesorov a docentov, počet doktorandov na jedného docenta či profesora a úspešnosť pri získavaní grantov.
Hospodárske noviny
13. 9. 2007
http://hn.hnonline.sk/2-22012320-k10000_detail-03

Žiaci by mali vedieť učivo aplikovať
V dobe, ktorú žijeme, keď sa každý
deň dozvedáme v oblasti vedy, techniky, ekonomiky niečo nové, je potrebné, aby s týmito poznatkami boli
oboznámení aj žiaci základných
a stredných škôl
O nadobúdaní nových poznatkov sa
hovorilo aj v dokumentoch Duch
školy, Konštantín a Milénium. Ukázali
cestu, ako by mohlo školstvo napredovať. O tieto dokumenty však vtedy
nebol zo strany štátu záujem. Začali
sa množiť neodborné zásahy do
obsahu vzdelávania.
Hospodárske noviny
13. 9. 2007
http://hn.hnonline.sk/2-22013130-k10000_detail-ee

Fakulty spájajú výskum a vývoj
pre priemysel
Bratislava – Slovenské centrum produktivity uzavrelo so Strojníckymi
fakultami Žilinskej univerzity, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
a Technickej univerzity v Košiciach
dohodu o strategickej aliancii v oblasti
výskumu, vývoja a vzdelávania.
Strategická aliancia dostala názov
Central European Institute of Technology (CEIT) – Stredoeurópsky
technologický inštitút. Predstavitelia
spomenutých inštitúcií sa dohodli na
vzniku spoločnej aliancie v Číne
a spoločný záujem deklarovali
v Šanghajskej deklarácii. „Stretli sme
sa spoločne až v Číne. V Šanghaji
sme sa dohodli na zásadách spolupráce. Pretože je to stredoeurópsky
projekt, rokovali sme už s vysokými
školami v Bialsko-Bialej, vo Vroclave
a v Ostrave. Tým vznikne stredoeurópska sieť podobných inštitúcií.
Bude to podnikateľský subjekt, ktorý
bude vyslovene robiť výskum pre
priemysel. Chceme pritiahnuť aj partnerov z podnikateľskej sféry,“ hovorí
Milan Gregor, predseda Správnej

rady Slovenského centra produktivity.
Hospodárske noviny
12. 9. 2007
http://hn.hnonline.sk/2-22002440k10000_detail-ca

Aplikovaný výskum má šancu
„prežiť“
Agentúra na podporu výskumu a vývoja je v súčasnosti jedným z najvýznamnejších nástrojov podpory výskumu a vývoja na Slovensku. Jej
hlavnou úlohou je poskytovať finančné prostriedky na účelovú podporu
vedy a techniky v súlade so štátnou
vednou a technickou politikou. Podporuje špičkový základný a aplikovaný výskum a vývoj financovaním projektov vybraných na základe vyhodnotenia verejných výziev vyhlásených agentúrou. Hlavným kritériom je
pritom kvalita predloženého projektu.
Hospodárske noviny
11. 9. 2007
http://hn.hnonline.sk/2-21994200-k10000_detail-63

Útok na biotechnológie
Historické rekordy zaznamenávajú
burzy v poslednom období v investíciách do biotechnológií. O tom, že
tržby biotechnologických firiem prekročili sumu 70 miliárd dolárov vôbec
prvýkrát, hovorí najnovšia správa
spoločnosti Ernst & Young, venovaná
hospodáreniu v tomto odvetví za
minulý rok. Za historicky najlepšími
výsledkami brandže stoja predovšetkým nové produkty a ich úspešné
zavádzanie na trh. Ide o priamy dôsledok rekordných investícií do biotechnológií a množstva fúzií a akvizícií, ktorých celkový objem dosiahol
23 miliárd dolárov.
Hospodárske noviny
3. 9. 2007
http://hn.hnonline.sk/2-21936800-k10000_detail-5f
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VÝBER Z OBSAHU TRETIEHO
TOHTOROČNÉHO ČÍSLA ČASOPISU
DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO,
KTORÉ JE UŽ V DISTRIBÚCII
JUDr. Marcel Dolobáč: Právne aspekty televízneho a rozhlasového vysielania prostredníctvom internetu
Vymedzenie pojmu webcasting. Rozsah aplikácie zákona o vysielaní
a retransmisii na vysielanie cez internet a na vysielanie prostredníctvom
mobilných operátorov. Dotknuté práva podľa autorského zákona; vyhotovenie rozmnoženiny diela, verejný prenos diela. Úvahy de lege ferenda.

Prof. PhDr. Ing. Miroslav Tuma, DrSc.:
Syntetický pohľad na formovanie
inovačného prostredia v podniku
Tvorba proinovačnej politiky v podnikoch. Metódy a formy organizovania
tvorivých tímov.
Vyhľadávanie, výber a formovanie
tvorivých tímov. Rozhodovacie procesy v oblasti inovačných aktivít.
Rozhodovacie heuristiky. Generátory
inovačných zmien v podnikoch a ich
podmieňujúce faktory. Zlomové technológie (disruptive technologies)
a ich vplyv na akcelerovanie inovačnej stratégie v podniku.

Ing. Štefan Holakovský: Pohnime
rozumom! 5. časť
Zamyslenie nad tým, ako by vyzeral
svet bez vynálezov. Pokus o návrh
schémy vývoja ľudstva odvodený od
postupného odhaľovania potrieb a riešenia problémov.

Z galérie tvorcov
Cena Jána Bahýľa 2007. Životom
bez bolesti…

KTO VIE, ODPOVIE
Experimentálne výskumy v elektrine. Tak znie odpoveď na súťažnú otázku uverejnenú v predchádzajúcom čísle e-mailového časopisu E-zine ÚPV SR: Aký je názov kľúčového vedeckého diela Michaela Faradaya? Prvý správne odpovedal
Mgr. Miroslav Ivanovič z Brezovej.
Súťažná otázka č. 10
Nobelova cena sa považuje za najprestížnejšie ocenenie, ktoré každý rok odovzdávajú za
zásadný vedecký výskum, technický objav či za prínos pre ľudstvo. Medzi nobelistov sa
v uplynulých rokoch zaradili aj biochemik Daniel Gajdusek a fyzici Filip Lenard a David
Politzer, ktorých korene siahajú na Slovensko. Avšak jedinú Nobelovu cenu za prácu
v strednej Európe dostal vlastne len Čech prof. Jaroslav Heyrovský, a to v roku 1959.

Za aký objav udelili prof. Heyrovskému Nobelovu cenu?

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

