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Istý anglický psychológ tvrdí, že iba 10 percent z toho, čo si ľudia povedia, je výmena informácií. Zvyšných 90 percent sú
vraj táraniny…, ale aj tie sú súčasťou spoločenských rituálov, ktorými tresceme alebo odmeňujeme svojich spoločníkov.
Sme presvedčení, že e-mailový časopis E-zine ÚPV SR nepovažujete za táraniny a radi si prečítate aj jeho najnovšie
vydanie.
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UmInEx a Svetový deň
duševného vlastníctva
Dňa 26. marca 2008 sa v ÚPV SR
konala tlačová porada, na ktorej dominovali dve témy: 5. výstava vynálezov a technických noviniek UmInEx
a Svetový deň duševného vlastníctva.
Jubilejný 5. ročník národnej kontraktačnej výstavy priemyselnoprávne chránených alebo na ochranu prihlásených vynálezov a technických
riešení, zlepšovacích návrhov a know-how organizuje ÚPV SR 22. – 24.
apríla 2008 v Európskom kultúrnom centre v Banskej Bystrici (bý-

valý Dom kultúry) súbežne s 11. medzinárodným veľtrhom stavebníctva
FOR ARCH SLOVAKIA. Organizátori
UmInEx-u
očakávajú približne 40 až 50
vystavovateľov. Účasť na
výstave už potvrdili aj podnikateľ roka 2007
v oblasti inovácií Ing. Vladimír
Lukáč, predseda Predstavenstva spoločnosti ETOP Trading,
a. s., v Púchove, ktorá sa zameriava
na navrhovanie, konštrukciu,
výrobu a predaj kolies i paliet
na skladovanie a prepravu
pneumatík, a Jaroslav Kuracina, konateľ banskobystrickej
firmy Grand Power, s. r. o., vynálezca vo svete uznávanej
samonabíjacej pištole K100.
ÚPV SR výstavu UmInEx
finančne dotuje, nemá z nej
profit. Za výstavnú plochu
s rozmermi 1 x 2 m zaplatí

vystavovateľ len tisíc korún.
Po skončení výstavy ÚPV SR vydá
katalóg, v ktorom budú publikované

stručné opisy vystavených priemyselnoprávne chránených alebo na
ochranu prihlásených pôvodných slovenských technických a dizajnérskych riešení.

Keďže 26. apríl – Svetový deň
duševného vlastníctva pripadá
tohto roku na sobotu, ÚPV SR si ho
pripomenie v pondelok 28. apríla
2008. Slávnostným príhovorom ho
otvorí predsedníčka ÚPV SR Ing. Darina Kyliánová a nadväzne bude na-
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sledovať vernisáž výstavy Vývoj dizajnu na Slovensku na ukážke drevených hračiek. Výstavu pripravuje
úrad spolu s Múzeom bábkarských
kultúr a hračiek v Modrom Kameni,
Cechom výrobcov hračiek vo Vrútkach a so Školou úžitkového výtvarníctva v Kremnici.
Po vernisáži príde na rad konferencia Duševné vlastníctvo na Slovensku VIII, nad ktorou prevzal
záštitu premiér slovenskej vlády Robert Fico. Konferencia bude zameraná najmä na úžitkové vzory. Od
1. januára 2008 nadobudol totiž účin-

Duševné vlastníctvo
v rámci EÚ
V rámci školenia Európskeho vzdelávacieho inštitútu v Bratislave – Malé a stredné podniky v labyrinte EÚ,
ktoré sa konalo 10. – 14. marca
2008, boli pozvaní prednášať aj pracovníci ÚPV SR na tému Duševné
vlastníctvo v rámci EÚ.
Problematika právnej ochrany vynálezov, technických riešení, dizajnov a označení poslucháčov zaujala,
rovnako aj prezentácia podnikateľsky
orientovaných produktov a služieb
ÚPV SR. Prednášky hodnotili ako veľmi
podnetné

nosť nový zákon o úžitkových vzoroch, ktorý do konania o prihláškach
tohto druhu priemyselnoprávnej ochrany priniesol viacero zmien. Napríklad
úrad na predmety týchto prihlášok už
vykonáva rešerš na stav techniky
a prihlášky zverejňuje s výsledkami
rešerší. Námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra môžu podať aj
tretie osoby. Rozšíril sa okruh predmetov spôsobilých na ochranu úžitkovým vzorom o pracovné činnosti
a spôsoby výroby s výnimkou spôsobov výroby chemických a farmaceutických látok. Nový zákon umožňuje

prihlasovateľovi i tzv. odbočenie z prihlášky úžitkového vzoru na patentovú prihlášku (doteraz bolo možné
odbočiť len z patentovej prihlášky na
prihlášku úžitkového vzoru) a zaviedol aj princíp komunitárneho vyčerpania práv, ktorý sa vyprofiloval v judikatúre Európskeho súdneho dvora.
Svetový deň duševného vlastníctva, tentoraz s ústrednou myšlienkou „Inovácie – vážme si ich“,
bude v ÚPV SR aj Dňom otvorených
dverí.

a poučné, prejavili záujem o zorganizovanie podobných stretnutí i v budúcnosti. Frekventanti školenia dostali napríklad aj informačné multime-

diálne DVD Duševné vlastníctvo – dobré treba chrániť!, ktoré ÚPV SR vydal
v auguste minulého roka.
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Známkari sa stretli v krajine
klokanov

o práve ochrannej známky (TLT) šesť
rokov. Pre mnohé krajiny je problé-

ekonomiky štátov Ázijsko-pacifickej
hospodárskej spolupráce (APEC)

Austrálske Sydney bolo 11. – 14.
marca 2008 dejiskom dvoch významných celosvetových podujatí týkajúcich sa ochranných známok. Prvým
bola konferencia s názvom Trademark Regatta – Asia-Pacific, ktorú
zorganizovala Medzinárodná asociácia pre ochranné známky INTA v spolupráci s austrálskou vládnou agentúrou pre priemyselnoprávnu ochranu.
Prvý panel konferencie bol tematicky zameraný na definovanie problémov, ktoré majú vplyv na budúci
vývoj v oblasti ochranných známok.
Lynne Beresfordová z Patentového
a známkového úradu USA vo svojom
referáte poukázala na určité napätie
medzi reálnymi potrebami súkromného podnikateľského sektora a systémom na dosiahnutie a udržovanie
práv z ochranných známok. Prihlasovatelia majú záujem získať ochranu
označenia spätého s tovarmi a službami vyplnením čo najjednoduchšieho formulára prihlášky a mala by sa
vzťahovať na viaceré štáty. Z tohto
dôvodu je potrebná harmonizácia
nielen formálneho, ale aj vecného
práva. Za kľúčové faktory ovplyvňujúce systém práv ochranných známok považuje L. Beresfordová problematiku Pravidiel jednotného riešenia sporov o doménové mená a rôzne obmedzenia politického, systémového či kultúrneho charakteru. Napríklad pomerne dlho trvá proces
harmonizácie a ratifikácie medzinárodných dohovorov a zmlúv. V prípade Zmluvy o patentovej spolupráci
(PCT) to bolo osem a pri Dohovore

mom aj elektronické podávanie prihlášok, veľa ľudí nedôveruje podaniu
prihlášky bez originálneho podpisu.
Podľa L. Beresfordovej problémom
v systéme je tiež medzinárodná klasifikácia tovarov a služieb, pričom
jedným z východísk v tomto smere
by mohla byť harmonizácia tohto triedenia v rámci trilaterálnej dohody
medzi Spojenými štátmi, Európskou
úniou a Japonskom. Mnohé krajiny
uplatňujú vo svojom právnom systéme ustanovenia týkajúce sa všeobecne známych známok, no len málo
z nich aplikuje spoločné odporúčanie
Svetovej organizácie duševného
vlastníctva v tejto oblasti. Registrácia
netradičných druhov ochranných známok takisto ešte nie je bežná v mnohých krajinách.
Riaditeľ Úradu duševného vlastníctva v Hongkongu Stephen Selby
sa vo svojom vystúpení venoval potenciálu a príležitostiam v ázijsko-pacifickom regióne. Globalizácia pre

znamená aj podstatný nárast prihlášok ochranných známok, ale na druhej strane vo viacerých štátoch majú
ťažkopádny registračný systém. No
ešte skôr, ako dôjde k automatizácii
tohto systému, S. Selby považuje za
potrebné urýchlene zmodernizovať
celý právny systém s dôrazom na
vymožiteľnosť práv tak, aby bol celý
proces pre investorov transparentný.
Zaujali napríklad aj prednášky
v rámci druhého panelu „Plavba po
južnom Pacifiku“. Zástupcovia z Papuy-Novej Guiney, Austrálie, Nového
Zélandu a Samoy priblížili účastníkom úroveň známkovoprávnej ochrany v krajinách na 14 ostrovoch južného Pacifiku. Rozprestierajú sa na
vyše 30 mil. km² oceánu a vyznačujú
sa obrovskými rozdielmi v sociálnej,
ekonomickej i kultúrnej úrovni, čo
vytvára nové výzvy pre odborníkov
v oblasti duševného vlastníctva. Spoločným znakom týchto krajín sú
obmedzené kapacity verejného sek-
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tora, čo má vplyv aj na zápisné
a námietkové konanie o ochranných
známkach. Typickým pre celý tento
región je tiež chýbajúce precedentné
právo. Väčšina krajín stále vedie register ochranných známok iba v papierovej forme, absentuje „počítačový“ prieskum a námietkové konanie
je zatiaľ len rodiacim sa inštitútom
práva. Uplatňovanie práv z duševného vlastníctva v spomínanom regióne prakticky neexistuje. Hoci niektoré
štáty sú členmi Svetovej obchodnej
organizácie, a teda aj signatármi
Dohody o obchodných aspektoch
práv duševného vlastníctva (Dohoda
TRIPS), ustanovenia dohody implementovali do svojej legislatívy zatiaľ
len čiastočne.

podanie námietok na šesť týždňov.
Otázne je, či nezaviesť odlišné
poplatky za námietky, ktoré sú založené na registrovanom staršom
práve a na neregistrovaných právach.
V Spojených štátoch je možné
v námietkovom konaní uplatniť tak
absolútne dôvody odmietnutia ochrannej známky, ako aj relatívne a nadväzne je možné takto postupovať i na
základe oslabovania ochrannej známky a tiež v prípade podvodu. Námietky je potrebné podať v lehote do 30
dní od zverejnenia ochrannej známky, pričom je garantovaná lehota na
predĺženie šesť mesiacov od zverejnenia. Celý proces pozostáva zo štyroch fáz: obžaloba – zisťovanie (za-

absolútnych a jednak relatívnych
dôvodov odmietnutia. V námietkovom konaní uplatňujú postregistračný princíp, t. j. námietky je možné
podať až po zápise označenia do
registra, a to v lehote dvoch mesiacov. Námietky môže podať ktorákoľvek osoba a môžu byť založené na
absolútnych, ako aj na relatívnych
dôvodoch odmietnutia. V prípade
podaných námietok registrácia stráca právne účinky.
Len na porovnanie, v Nemecku
a Švédsku uplatňujú výlučne postregistračný princíp podania námietok,
v Brazílii je možné využiť oba princípy, pre- aj postregistračný. Vo Švédsku sa nevyžadujú správne poplatky
za podanie námietok.

Súčasťou celosvetového stretnutia známkarov v Sydney bolo aj II. fórum vyšších úradných predstaviteľov z oblasti ochranných známok, ktoré
usporiadala austrálska vládna
agentúra pre priemyselnoprávnu ochranu.
Jedna z tém sa dotýkala odlišných prístupov k námietkovému konaniu a v tejto súvislosti odzneli príspevky zástupcov Veľkej Británie, Spojených štátov a Dánska.
Vo Veľkej Británii je možné
podávať námietky v trojmesačnej lehote ešte pred registráciou ochrannej známky. K výraznému posunu v konaní došlo
od 1. októbra 2007, keď Úrad
duševného vlastníctva Veľkej Británie upustil od prieskumu relatívnych
dôvodov odmietnutia ochrannej známky z moci úradnej a tieto dôvody je
možné uplatniť iba na základe vznesených námietok dotknutých strán.
Úrad prijal ustanovenia aj o ústnom
pojednávaní a s cieľom zrýchliť konanie o prihláškach ochranných známok
chce skrátiť trojmesačnú lehotu na

interesované strany si vymieňajú
informácie) – súdny proces (zainteresované strany predkladajú senátu
dôkazy a argumenty) – následné
kroky (odvolací proces alebo iný návrh v tom prípade, ak jedna zo strán
nespolupracuje).
V Nórsku je konanie o prihláškach
ochranných známok založené na
prieskume z moci úradnej jednak

Napríklad Úrad pre harmonizáciu
vnútorného trhu (ochranné známky
a dizajny) (OHIM) i Nemecko umožňujú podať námietky len na základe
relatívnych dôvodov odmietnutia.
Tieto i ďalšie rozdiely sú podnetom
na harmonizáciu známkového práva
v celosvetovom meradle.
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Diskusia o vytvorení patentu
spoločenstva
Na zasadnutí pracovnej skupiny
pre duševné vlastníctvo (patenty)
Rady Európskej únie, ktoré sa konalo 12. marca 2008 v Bruseli, bola
znovu otvorená diskusia o možnosti
vytvorenia patentu spoločenstva.
Diskusia by mala nadviazať na výsledky rokovaní členských štátov
o tejto problematike z roku 2003
a počas prvého polroka 2008 by sa
mala zamerať hlavne na otázku prekladu patentových nárokov.
Slovinsko pripravilo a na zasadnutie pracovnej skupiny predložilo ná-

vrh dvoch alternatív riešenia otázky
prekladu nárokov patentu spoločenstva do úradných jazykov jednotlivých členských štátov EÚ. Ambíciou
oboch navrhnutých alternatív je znížiť náklady na preklad patentových
nárokov, a tým aj celkové náklady
potrebné na získanie ochrany patentom spoločenstva.
Podľa prvej alternatívy by sa náklady na preklad nárokov patentu spoločenstva mali znížiť tým, že majiteľ
patentu by mal možnosť predložiť
preklad patentových nárokov len
do obmedzeného počtu úradných
jazykov EÚ. Práva vyplývajúce
z takéhoto „flexibilného“ patentu spoločenstva by však boli vynútiteľné len

na území tých členských štátov, do
úradných jazykov ktorých bol predložený preklad patentových nárokov.
Alternatívnym spôsobom zníženia
nákladov spojených so získaním
patentu spoločenstva je využívanie
strojových prekladov.
Na základe predbežných vyjadrení
členských štátov k obom navrhnutým
alternatívam možno konštatovať, že
väčšina štátov považuje za akceptovateľnejšie, aby sa otázka prekladu
nárokov patentu spoločenstva do
úradných jazykov jednotlivých členských štátov EÚ riešila využívaním
strojových prekladov.

MONITORING
Prehľad článkov týkajúcich sa duševného vlastníctva a ÚPV SR uverejnených
v slovenskej tlači v marci 2008

Hodnota slovenských značiek rastie
V exkluzívnom rebríčku Hospodárskych novín získal najviac hlasov hurbanovský Zlatý Bažant.
Bratislava – Dobrá značka predáva.
Vedeli to aj grécki majitelia Kofoly,
ktorí sa zhruba pred mesiacom rozhodli kúpiť jednu z najznámejších
slovenských značiek, Vineu. Dali za
ňu niekoľko stoviek miliónov korún.
Gréci zrejme boli v tom čase už informovaní, že sa o ňu zaujíma i americká Coca-Cola, a tak prišli na Slovensko s tým, čomu sa hovorí „dobrá
ponuka“. Pre HN to potvrdil bývalý
majiteľ Viney, podnikateľ Zoroslav
Kollár.

Branding. Už nielen veľkí hráči, ale aj
menšie firmy si uvedomujú, že treba zainvestovať do budovania
obchodnej značky. Ak chcú byť
úspešní.
Značka sa musí najmä zahniezdiť
v mysli spotrebiteľa
(H o s p o d á r s k e n o v i n y )

Duševný majetok priberá na váhe
(H o s p o d á r s k e n o v i n y )
Hodnota ochranných známok firiem
rastie, no skutočná cena sa objaví
len pri veľkých transakciách.

http://hn.hnonline.sk/2-23675660-

Edita Litváková, európska patentová zástupkyňa a súdna znalkyňa
v oblasti nehmotného majetku, pre
HN:
Ochrannú známku musí firma stále oprašovať
(H o s p o d á r s k e n o v i n y )

Hospodárske noviny

http://hn.hnonline.sk/2-23675610-

http://hn.hnonline.sk/2-23675670-

-k10000_detail-dc

-k10000_detail-60

-k10000_detail-18

Kritériá hodnotenia
(H o s p o d á r s k e n o v i n y )
http://hn.hnonline.sk/2-23675590-k10000_detail-a2

http://hn.hnonline.sk/2-23675600-k10000_detail-0c

http://hn.hnonline.sk/2-23675620-

Kto rozhodoval v porote Hospodárskych novín
(H o s p o d á r s k e n o v i n y )

-k10000_detail-5e

MONITORING

Postavenie v rebríčkoch je prestížna vec
(H o s p o d á r s k e n o v i n y )
Renomované agentúry posúvajú firmy v rebríčkoch aj podľa ich budúcich výnosov.

ročne straty až 40 miliárd dolárov,“
povedal Karabelli.
Sme

18. 3. 2008

http://www.sme.sk/c/3783223/Ekonomika-kratko.html

http://hn.hnonline.sk/2-23675550-

vzdal európsky komisár pre vedu
a výskum Janez Potočnik. Za špičkové výsledky vo výskume si vedci
okrem kresiel na slávnostnej ceremónii rozdelili aj šek v celkovej sume
1 360 000 eur, čo je vyše štyridsať
miliónov korún.

-k10000_detail-74

Pravda
Marketingový analytik Marián Timoracký o postupoch globálnych hráčov
na lokálnych trhoch pre HN:
Toto nie je oblasť ako fyzika, kde
platí len jeden zákon
(H o s p o d á r s k e n o v i n y )
http://hn.hnonline.sk/2-23675560-k10000_detail-71

Patentový úrad založila uhorská vláda skôr, než vznikol v rakúskej časti
monarchie.
Ochrana patentov u nás má 110
rokov
(H o s p o d á r s k e n o v i n y )
http://hn.hnonline.sk/2-23675650-k10000_detail-84

Predsedníčka Úradu priemyselného
vlastníctva Darina Kyliánová pre HN:
Nápady zatiaľ nosíme skôr z cudziny
(H o s p o d á r s k e n o v i n y )

Lámač bariel sedí v laboratóriu
Základný výskum je behom na dlhé
trate, tvrdí vedec roka Ladislav Šoltés.
Choroby kĺbov sa už prebojovali na
tretiu priečku civilizačných ochorení.
Hneď za srdcovo-cievne a onkologické. Najčastejšie sa vyskytuje poškodenie kĺbu opotrebovaním chrupavky – takzvaná osteroartróza. Poškodí
sa tvorba maziva – kĺbovej tekutiny
a kosti začínajú o seba bolestivo narážať. Najdôležitejšou zložkou tejto
tekutiny je zlúčenina zvaná hyaluronan. A práve výskumu jej vlastností
a účinkov zasvätil život Ladislav Šoltés z Ústavu experimentálnej farmakológie SAV. Za dosiahnuté výsledky dostal včera titul Vedec roka.
Pravda

14. 3. 2008

Najviac peňazí na výskum a vývoj
dáva z členských krajín EÚ Švédsko.
Štokholm posiela do tejto oblasti 3,8
percenta HDP. Na opačnom póle sa
podľa Eurostatu nachádza Cyprus
s 0,42 percenta. Na chvoste rebríčka
sa spolu s ním ocitlo ešte Rumunsko,
Bulharsko a Slovensko.
Pravda

11. 3. 2008

Na výskum dávame najmenej
(S m e
11. 3. 2008)
http://www.sme.sk/c/3771611/Ekonomika-kratko.html

15. 3. 2008

http://hn.hnonline.sk/2-23675630-k10000_detail-e6

Takmer polovica počítačových
programov je nelegálnych
Bratislava – Na Slovensku sa používa 46 percent počítačových programov nelegálne, čo podľa hovorcu Business Software Alliance Romana
Karabelliho prinieslo výrobcom v roku 2006 škodu za vyše miliardy
korún. „Pirátstvo je pre softvérový
priemysel brzdou v ďalšom rozvoji.
Odvetvie jeho vinou zaznamenáva

Nanoroboty, prastarý ľad a baktérie si prevzali ocenenia
Najmenší motor na svete si vyslúžil
jednu z troch najprestížnejších ocenení v Európe. Ďalšie dve Descartesove ceny udeľované Európskou
komisiou získal výskum ľadovcov
v Antarktíde a detailné popísanie
procesov a vlastností baktérie listéria, čo umožní lepšie porozumieť
mnohým ďalším nebezpečným ochoreniam, ako je tuberkulóza či HIV.
Ceny tímom vedcov v Bruseli odo-

Spišské párky bude chrániť Brusel
Bratislava – Slovenské a české mäsokombináty sa dohodli, že v Bruseli
spoločne požiadajú o registráciu
takzvaných „zaručene tradičných
špecialít“. Majú sa nimi stať: Liptovská saláma, Lovecká saláma, Spišské párky a Špekáčky.
Zväzy spracovateľov mäsa na Slovensku a v Česku tým dosiahnu, že
tieto výrobky budú môcť niesť svoje
označenie len vtedy, ak majú požadované zloženie a kvalitu.
Slovenský zväz zastrešuje šesť najväčších mäsokombinátov: Hrádok
Mäsokombinát, Mecom Humenné,
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Mäso Spiš, PM Zbrojníky, Svaman
a Tauris.
Hospodárske noviny
6. 3. 2008
http://hn.hnonline.sk/2-23117670-k10000_detail-ae

Fabriky vstúpia do školských
osnov
Na trhu práce sú najžiadanejší informatici a už niekoľko rokov chýbajú
absolventi technických smerov všeobecne. A to napriek tomu, že počty
vysokoškolákov sa zvyšujú. Ich zameranie však nezodpovedá potrebám praxe.
Hospodárske noviny
6. 3. 2008
http://hn.hnonline.sk/2-23118160-k10000_detail-1e

Výber z obsahu prvého tohtoročného čísla
časopisu Duševné vlastníctvo,
ktoré je už v distribúcii

JUDr. Andrej Králik, LLM.: Doktrína
vyčerpania práv z ochranných
známok a jej uplatnenie v Európskej únii – 1. časť
Právny inštitút vyčerpania práv
z ochrannej známky. Vývoj a aktuálny stav právnej úpravy v komunitárnom práve. Ekonomické súvislosti
princípu vyčerpania práv duševného
vlastníctva. Úloha Európskeho súdneho dvora pri formulovaní doktríny
komunitárneho vyčerpania práv a následnom zakotvení do sekundárneho
práva Európskych spoločenstiev.
Princíp vyčerpania práv z ochrannej
známky v kontexte právnej regulácie
vnútorného trhu Európskej únie.

JUDr. Zuzana Adamová: Kolektívna
správa práv v digitálnej ére
Význam a funkcie organizácií kolektívnej správy autorských práv a práv

súvisiacich s autorským právom v súčasnosti – ekonomické, sociálne, kultúrne funkcie a funkcie pri vyvažovaní záujmov. Výkon kolektívnej správy
práv s odkazom na konkrétne prípady hudobných skupín U2 a Daft
Punk. Individuálny vs. kolektívny výkon majetkových práv autorov a ostatných nositeľov práv a ich možnosť
vybrať si kolektívneho správcu. Vplyv
digitálnych technológií a internetu na
kolektívnu správu práv a adaptácia
organizácií kolektívnej správy na
digitálne prostredie.

JUDr. Ernest Valko, PhD.: Vysielanie prostredníctvom internetu
Prehľad právnej úpravy webcastingu
na Slovensku. Vymedzenie pojmov
„vysielanie“ a „retransmisia“ v zmysle
právnej úpravy účinnej pred 30. májom 2007 a po tomto dátume. Vysie-

lanie prostredníctvom mobilných telefónov a internetu formou digitálneho vysielania. Analýza zákona
č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a zákona č. 220/2007 Z. z.
o digitálnom vysielaní s ohľadom na
sprístupňovanie programu v reálnom
čase.

Prof. PhDr. Ing. Miroslav Tuma, DrSc.:
Kvantifikačné kritériá inovačnej
výkonnosti organizácie
Intenzifikácia procesov globalizácie
a jej etapizácia. Analýza faktorov
konkurencieschopnosti podnikov. Kritériá a meradlá konkurencieschopnosti národných ekonomík. Indikátory inovačnej výkonnosti podnikov.
Bariéry inovačného rozvoja v podnikoch.

OZNAMY

OZNAMY

V dňoch 22. – 24. apríla 2008
ÚPV SR organizuje jubilejný 5. ročník národnej kontraktačnej výstavy
priemyselnoprávne chránených alebo na ochranu prihlásených vynálezov a technických riešení, dizajnov,
zlepšovacích návrhov a know-how.
Cieľom výstavy UmInEx, ktorá sa
uskutoční v Európskom kultúrnom
centre v Banskej Bystrici (bývalý
Dom kultúry), je propagovať výsledky
technickej tvorivosti a prezentovať
súčasný stav priemyselnoprávnej
ochrany na Slovensku.

Jubilejný 5. ročník výstavy UmInEx
sa uskutoční súbežne s 11. medzinárodným veľtrhom stavebníctva
FOR ARCH SLOVAKIA, súčasťou
ktorého sú výstavy: For region – výstava regionálneho rozvoja, Nové
bývanie – ponuka developérskych,
stavebných a realitných spoločností,
financovanie, OZE – výstava obnovi-

teľných zdrojov a úspor energie,
R.I.S. – výstava recyklácie a zhodnocovania odpadov, Úžitkové vozidlá.
Technické a odborné zameranie výstav súbežných s výstavou UmInEx
vytvára viac príležitostí na vytváranie
nových obchodných vzťahov.

Prihlášky na výstavu vynálezov a technických noviniek
UmInEx je možné poslať do 11. apríla 2008 na adresu:
V rámci výstavy UmInEx slovenskí
pôvodcovia a majitelia pôvodných
technických a dizajnérskych riešení
budú mať možnosť:
• propagovať svoje pôvodné riešenia rôznymi formami (výkresy, prototypy, modely technológií, hotové
výrobky),
• získať nové obchodné kontakty
s výrobcami či predajcami,

• ponúkať licenčné využitie svojich
riešení,
• rokovať o možnostiach odbytu nových produktov s inými vystavovateľmi a návštevníkmi.

Úrad priemyselného vlastníctva SR
Jána Švermu 43
974 04 Banská Bystrica 4

fax: 048/430 04 02
e-mail: david.zaoral@indprop.gov.sk

Kontaktná osoba: Mgr. David Zaoral, tel.: 048/430 02 79

KTO VIE, ODPOVIE

KTO VIE, ODPOVIE
V treťom tohtoročnom čísle e-mailového časopisu E-zine ÚPV SR sme sa vás pýtali: S akým menom je spojené založenie
firmy Lego? Správne (Ole Kirk Christiansen) ako prvý odpovedal Ing. Róbert Porubčan z Ivanky pri Dunaji.
Súťažná otázka č. 4
Dňa 18. marca uplynulo 150 rokov od narodenia vynálezcu naftového motora. Koncom 19. storočia vývoj takéhoto motora
so zapaľovaním kompresným teplom podporili samotný oceliarsky kráľ Alfred Krupp a augsburské strojárne MAN. Vynález
zohral významnú úlohu v nasledujúcom procese industrializácie všetkých strojárskych odborov, pracuje spoľahlivo,
hospodárne a slúži ľudstvu vyše 100 rokov.

Ako sa volal vynálezca naftového motora?

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

