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Ich protivný piskot pozná každý. A ešte väčšmi svrbiace štípance, keď nám prepichli kožu, aby sa nacicali. Znepríjemňujú
nám život každé leto a nahrávajú im najmä teplé noci a daždivé počasie. Vtedy do bodky napĺňajú biblické odporúčanie:
„Ploďte a množte sa a naplňte zem!“ A aby sa mohli množiť, potrebujú sať krv.
Ku komárom sme často nespravodliví☺. Nenávidíme ich všetky, ale štípu nás len samičky. Pre ne je to životná nevyhnutnosť, bez potrebnej dávky krvi by totiž nemohli zniesť vajíčka. Komárie samčeky sú mierumilovné a nevinné tvory…
My vás teraz „štipneme“ najnovším vydaním e-mailového časopisu E-zine ÚPV SR.

SPRÁVY Z ÚPV SR
Návšteva z Portugalska
Na pozvanie predsedníčky Úradu
priemyselného vlastníctva SR Ing. Dariny Kyliánovej zavítal 10. júla 2008
do Banskej Bystrice predseda Národného inštitútu priemyselného
vlastníctva Portugalska António Campinos v sprievode riaditeľa odboru
medzinárodných vzťahov a podpory
inovácií Joãa Negrãa.

Keďže A. Campinos je zároveň
predsedom Správnej rady Úradu
pre harmonizáciu vnútorného trhu
(ochranné známky a dizajny) (OHIM)
a Ing. Kyliánová podpredsedníčkou,
bilaterálne rokovanie sa logicky týkalo aj problematiky prebytkov v hospodárení OHIM-u (príjmy a výdavky
organizácie musia byť v rovnováhe;
v súčasnosti je prebytok približne
270 mil. eur). A. Campinos informo-

val o súvisiacom návrhu, ktorý sa
zrodil v rámci ostatných rokovaní
predstaviteľov OHIM-u so zástupcom
Generálneho riaditeľstva Európskej
komisie pre vnútorný trh:
1. Zníženie poplatkov za podanie prihlášky ochrannej známky spoločenstva (CTM) a jej zápis do
registra o 30 % a zavedenie tzv.
automatického systému znižovania/zvyšovania poplatkov v závislosti od finančnej situácie OHIM-u;
vyžaduje sa zmena nariadenia
Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o CTM.
S návrhom na zníženie poplatkov
o 30 % ÚPV SR súhlasí ako
s jednorazovým riešením, ale
je potrebné vypracovať štúdiu
vplyvu tohto opatrenia na
systém CTM, a rovnako aj
na národné a medzinárodné
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systémy zápisu označenia ako
ochrannej známky do registra.
Pri okamžitom znížení poplatkov
by prihlasovateľ získal veľmi lacnú
ochranu vo všetkých 27 štátoch
EÚ, pričom nie je isté, či by sa rozpočtový prebytok OHIM-u uvedeným krokom znížil.
Mohol by nastať aj opačný jav – dramatický nárast prihlášok.
Zavedením automatického systému znižovania/zvyšovania poplatkov by Rozpočtový výbor OHIM-u
prišiel o jedno zo svojich práv – kontrolovať a upravovať poplatky.

2. Prideľovanie/prerozdeľovanie
50 % obnovovacích poplatkov
členským štátom EÚ (podobný
mechanizmus je uplatňovaný aj
v rámci európskeho patentového
systému podľa Európskeho patentového dohovoru - EPD); vyžaduje
sa zmena nariadenia Rady (ES)
č. 40/94 o CTM.

S týmto návrhom ÚPV SR súhlasí,
s obdobným mechanizmom sú
členské štáty EPD spokojné už
dlhé roky.

3. Alokácia 190 mil. eur do rezervného fondu OHIM-u a vytvorenie kooperačného fondu, z ktorého peniaze budú určené na podporné projekty CTM a registrovaných dizajnov spoločenstva (RCD) na národnej úrovni.
ÚPV SR je toho názoru, že rezervný fond bol založený ako fond
dočasný a presun financií doň by
nemal byť pravidlom.
Pokiaľ ide o vytvorenie kooperačného fondu, ÚPV SR súhlasí s týmto krokom. V súčasnosti je totiž
čerpanie financií na podporné projekty obmedzené len na špecifické
aktivity určené OHIM-om a za
daných podmienok má väčšina
štátov s účelovým čerpaním peňazí problémy.

4. Spätné prerozdelenie časti prebytku OHIM-u prihlasovateľom, resp.
majiteľom CTM.
Podobne ako viaceré členské štáty
EÚ, aj ÚPV SR, zastupujúci Slovensko v oblasti priemyselnoprávnej ochrany, považuje spätné prerozdelenie časti súčasného prebytku OHIM-u za komplikované, žiadalo by sa podrobnejšie vysvetliť
kritériá, podľa ktorých má dôjsť
k prerozdeľovaniu peňazí prihlasovateľom, resp. majiteľom CTM.

Problematika prebytkov v hospodárení OHIM-u je veľmi závažná, až
čas ukáže, akým smerom sa bude
uberať ďalší vývoj systému CTM
a v tejto súvislosti sa určite uskutoční
ešte nejedno rokovanie na rôznych
fórach.
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Certifikát kvality
- Ako si udržíme krok so svetovým
trendom rozvoja a obstojíme v neúprosnej konkurencii, závisí v nemalej miere aj od kvality. Je odrazom
i konkrétnym vyjadrením postojov
a prístupov ľudí, snahy jednotlivca
a kolektívu k práci. Kvalita je vyjadrením samotnej podstaty nášho bytia,
všetkého čo súvisí s prácou a ňou
vytvorenými hodnotami, - povedal
7. júla 2008 podpredseda ÚPV SR
Ing. Ján Bachratý v úvode slávnostného zhromaždenia, v rámci ktorého
v mene úradu prevzal certifikát
systému manažérstva (riadenia) kvality podľa normy
EN ISO 9001:2000. Odovzdal mu ho riaditeľ a člen
predstavenstva nezávislého certifikačného orgánu ELBACERT®, a. s.,
so sídlom v Kremnici,
Ing. Marek Krajčov za
prítomnosti zástupcov
spoločnosti EUROCONTROL®, s. r. o., zo Žiaru

nad Hronom, ktorá
pri zavádzaní systému manažérstva
kvality v ÚPV SR
pôsobila v úlohe
konzultanta, resp.
poradcu.
Cetifikát ISO potvrdzuje kvalitu práce
v ÚPV SR a mal by
byť zárukou, že
úrad zabezpečuje
svoju činnosť a služby spoľahlivo v rámci určitých pravidiel. Je zároveň
dôkazom, že systém manažérstva

kvality vytvára vhodné predpoklady
aj na ďalšie skvalitňovanie
poskytovaných služieb a zefektívnenie všetkých činností
v úrade.
Na zavádzaní systému
manažérstva kvality zamestnanci ÚPV SR pracovali od júna 2007. Bolo potrebné postupne zdokumentovať jednotlivé procesy
a podprocesy, nájsť vhodné
nástroje a metódy na zabezpečenie kvality, ktoré by rešpektovali
európsku normu ISO 9001:2000
a zároveň aj podmienky úradu tak,
aby nastala zhoda. Uplatňovanie požiadaviek normy (riadenie dokumentov a záznamov, pracovné i kontrolné
postupy, dokumenty organizačného
charakteru, definovanie zodpovednosti, právomoci a komunikácie,
interný audit, nápravná a preventívna
činnosť a pod.) preverili certifikační
audítori v rámci dvoch etáp úvodného certifikačného auditu v júni 2008.

ÚPV SR sa systémom kvality
zaoberá už od roku 2004, keď sa
zapojil do spoločného systému
hodnotenia kvality verejnej správy
podľa modelu CAF (The Common
Assessment Framework), ktorý spočíva v samohodnotení činnosti organizácie. V závere roka 2006 externí
posudzovatelia samohodnotiacej

SPRÁVY Z ÚPV SR

Zamestnanci ÚPV SR postupujú
vo svojej práci už podľa vypracovanej Politiky kvality, čo je v ponímaní
medzinárodne uznávanej normy
ISO 9001:2000 jedným z najvýznamnejších dokumentov definujúcich
poslanie úradu.

správy zo Slovenskej spoločnosti pre
kvalitu v Žiline okrem iného konštatovali: - Niektoré prístupy ÚPV SR
k plneniu svojich úloh sú na slovenské pomery výnimočné a sú prísľubom ďalšieho napredovania na jeho
ceste k excelentnej organizácii.

Elektronické podávanie
prihlášok
Jednou z tém stretnutia predsedov ústredných orgánov štátnej
správy, ktoré sa konalo 26. júna
2008 v ÚPV SR v Banskej Bystrici,
bolo elektronické podávanie prihlášok predmetov priemyselných
práv. Táto služba predstavuje rýchlu
a bezpečnú cestu podávania prihlášok prostredníctvom najmodernejších technológií s využitím kódovaného digitálneho podpisu. Systém
podávania prihlášok v elektronickej
forme je výsledkom niekoľkoročnej
spolupráce ÚPV SR s Európskym
patentovým úradom (EPÚ). Ten vybudoval a prevádzkuje systém On-

Európska sieť podnikov
Aj za účasti zástupcov ÚPV SR sa
25. júna 2008 uskutočnil v Banskej
Bystrici regionálny seminár Európskej siete podnikov. Seminár zorganizovala Národná agentúra pre rozvoj
malého a stredného podnikania a bol
určený tak pre zástupcov firiem, ako
aj univerzít a výskumných organizácií. Oboznámili sa s možnosťami

O tom, že ÚPV SR nie je ľahostajná kvalita, svedčí aj jeho strategický
plán na roky 2007 – 2011. Je zameraný práve na zvyšovanie kvality
a efektívnosti činností úradu a ich
orientáciu na klientsky servis.

line Filing, ktorý umožňuje podávať
európske patentové prihlášky, medzinárodné prihlášky podľa Zmluvy
o patentovej spolupráci (PCT) a rovnako aj národné prihlášky. V súčasnosti uvedený systém využíva 11
členských štátov EPD, ale len v 6
krajinách vrátane Slovenska je
možné podávať online už aj národné
prihlášky.
ÚPV SR sprístupnil podávanie prihlášok online v niekoľkých etapách.
V prvej, v roku 2006, umožnil úrad
prihlasovateľom, resp. ich zástupcom, podávať prostredníctvom internetu európske patentové prihlášky
a medzinárodné prihlášky podľa PCT.
V súčasnosti podiel takto podaných

podpory podnikania v EÚ, inovácií
a účasti v európskych programoch
zameraných na medzinárodnú spoluprácu, inovácie, výskum a vývoj,
a tiež s bezplatnou službou ÚPV SR
pre malé a stredné podniky, s tzv.
prediagnostikovaním potenciálu ich
duševného vlastníctva. V minulom
roku úrad vykonal štyri pilotné prediagnostiky spolu s vypracovaním
hodnotiacich správ o duševnom

ÚPV SR je druhým ústredným
orgánom štátnej správy, ktorý získal
certifikát systému manažérstva kvality. Pred dvoma rokmi sa to podarilo
Štatistickému úradu SR.

prihlášok v porovnaní s papierovými
podaniami je až 77-percentný. V roku
2007 už bolo možné podávať online
aj národné patentové prihlášky a od
začiatku roka 2008 sa táto služba
vzťahuje i na prihlášky úžitkových
vzorov. Podiel takýchto podaní pri
národných patentových prihláškach
a prihláškach úžitkových vzorov je
oproti papierovým podaniam 18-percentný a neustále narastá.
V blízkej budúcnosti úrad umožní
podávať elektronicky aj dokumenty
súvisiace s konaním o prihláškach,
napríklad i preklady európskych
patentových spisov, a postupne prídu
na rad aj prihlášky ochranných známok a dizajnov.

vlastníctve v jednotlivých spoločnostiach a v tomto roku ich má v pláne
minimálne 20.
Na seminári odzneli aj prednášky
zástupcov NADSME, BIC Bratislava,
s. r. o., RPIC Zvolen a SARIO
Banská Bystrica.

SPRÁVY ZO SVETA

SPRÁVY ZO SVETA

O patentovom práve
V Mníchove sa 30. júna – 1. júla
2008 konalo 34. zasadanie Výboru
pre patentové právo Európskej patentovej organizácie. Zaoberalo sa aj
návrhmi na zmeny Vykonávacieho
predpisu k EPD týkajúcimi sa opatrení, ktorých aplikáciou by sa mala
minimalizovať možnosť zneužívania
vylúčených prihlášok na blokovanie
konkurencie opakovaným podávaním prihlášok so zhodným obsahom.
Návrhy predložené EPÚ, Inštitútom
profesionálnych zástupcov pred EPÚ
a Holandským patentovým úradom
označil výbor za podnetné a diskusia
na túto tému bude pokračovať.
EPÚ navrhol aj zmenu pravidiel
Vykonávacieho predpisu k EPD,
ktoré sa týkajú poplatkov za podanie
európskej patentovej prihlášky, za
určenie, udelenie a zverejnenie európskeho patentu. Uvedené zmeny súvisia so zavedením
novej štruktúry správnych poplatkov, ktorú Správna rada
Európskej patentovej organizácie
(SR EPO) schválila
na svojom 112. zasadaní.
Ďalšia navrhovaná zmena sa týkala lehoty na zaplatenie udržiavacieho poplatku za
európsku patentovú prihlášku. Podľa
pravidla 51 (1) Vykonávacieho predpisu k EPD udržia-

vacie poplatky nemôžu byť zaplatené
skôr ako 1 rok pred ich splatnosťou.
EPÚ navrhuje zmeniť možnosť
zaplatiť udržiavacie poplatky nie skôr
ako 2 mesiace pred ich splatnosťou.
V diskusii bola navrhnutá úprava
tejto lehoty na 3, resp. 6 mesiacov.
Návrh zmeny Poplatkového poriadku k EPD, podľa ktorého by malo
dôjsť k zvýšeniu poplatkov za podanie námietok, odvolania a európskej
patentovej prihlášky (papierové
alebo online podanie), s účinnosťou
od 1. apríla 2009, výbor posúdil
z právneho hľadiska a ponechal rozhodnutie o výške navrhovaných poplatkov na Rozpočtový a finančný
výbor EPO.
Predsedníčka pracovnej skupiny
zloženej zo zástupcov
priemyselne vyspelých

štátov, EPÚ a EK (tzv. skupina B+),
Anne Jørgensenová z Dánska predložila na rokovanie materiál týkajúci
sa harmonizácie patentového práva Strategický zámer začlenenia jednotlivých prvkov hmotného patentového
práva do redukovaného balíka.
V tejto súvislosti Slovensko i ďalšie
členské štáty požiadali o rozšírenie
redukovaného balíka opatrení a dopracovanie strategického zámeru
harmonizácie zaradením ďalších prvkov: povinné zverejňovanie prihlášok
po uplynutí 18 mesiacov odo dňa
práva prednosti, zákaz ustanovení
týkajúcich sa skrytého obchodného
využitia vynálezu v národnej legislatíve zmluvných štátov, zákaz ustanovení týkajúcich sa experimentálneho
využitia vynálezu v národnej legislatíve zmluvných štátov.
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114. zasadanie
V dňoch 17. – 20. júna 2008 sa
v Mníchove uskutočnilo v poradí
114. zasadanie SR EPO. Rozhodla
(podľa čl. 166(1)(b) EPD)) o pozvaní
Srbska (pozvanie sa netýka Kosova)
a Albánska na prístup k EPD.
SR EPO sa aj na tomto zasadaní
zaoberala najmä problematikou riadenia EPÚ a jeho strategickou obnovou. V tejto súvislosti manažment
EPÚ definoval päť priorít:
- efektívnosť: neustále zvyšovať
výkonnosť vo všetkých procesoch
s cieľom zvýšiť kvalitu výstupov;
- slušnosť: najmä v medziľudských
vzťahoch; na všetkých úrovniach je
potrebné správať sa k zamestnancom slušne a zbytočne nevyvolávať pochybnosti vedúce k podozreniu, že sa porušuje princíp rovnakého zaobchádzania;
- motivácia: zlepšiť motiváciu a spokojnosť s vykonávanou prácou
u všetkých zamestnancov EPÚ;

- smerovanie jednotlivých procesov: prehodnotiť všetky procesy
v EPÚ, zefektívniť ich, zabezpečiť,
aby manažment aj zamestnanci
skutočne podporovali EPÚ v napĺňaní jeho hlavného poslania – udeľovať európske patenty;
- posilnenie vzťahov a pravidiel:
zamerať sa na spoluprácu s partnermi a zabezpečiť, aby dohodnuté pravidlá podporovali efektívny
európsky patentový systém.

Na rokovaní SR EPO zástupcovia
patentových úradov Maďarska a Rakúska informovali, že zmluvne rozširujú vzájomnú spoluprácu aj vo vzťahu k Zmluve o patentovej spolupráci
(PCT). Nová rakúsko-maďarská zmluva o spolupráci bola uzatvorená na
základe toho, že PCT orgán môže
slobodne rozhodnúť o tom, či rešerše
vypracuje sám alebo ich na základe
dohody vykoná iný národný patentový úrad. Zmluva nemá vplyv na právny stav oboch úradov, ten zostáva

nezmenený – Rakúsky patentový
úrad bude i naďalej pôsobiť aj ako
orgán pre medzinárodnú rešerš (ISA)
a tiež ako orgán pre medzinárodný
predbežný prieskum (IPEA) a Maďarský patentový úrad si naďalej
uchováva štatút národného úradu,
s tým, že na požiadanie vykoná
rešerš alebo prieskum pre partnerský
rakúsky úrad.
Spomínaná spolupráca má zabezpečiť zlepšenie kvality produktov
a služieb poskytovaných oboma
úradmi, a to v súlade so štandardmi
PCT.
V tejto súvislosti odznela tiež informácia, že Svetová organizácia
duševného vlastníctva (WIPO) vzala
na vedomie, že Rakúsky patentový
úrad bude poskytovať služby ako ISA
a IPEA v nových pracovných jazykoch: v maďarčine, ruštine, angličtine
a v nemčine, ktoré sú pracovnými
jazykmi jeho zmluvného partnera,
Maďarského patentového úradu.

MONITORING
Prehľad článkov týkajúcich sa duševného vlastníctva a ÚPV SR uverejnených
v slovenskej tlači v júni 2008
Inovácie? Sme na chvoste
Bratislava – V štyroch z piatich parametrov inovačných aktivít, ktoré sa
dlhodobo sledujú v únii a v ďalších
vyspelých krajinách, dosiahlo Slovensko veľmi nízke hodnoty. Úplne
najhoršie sme dopadli v ukazovateli
Tvorba znalostí, kde sme predbehli
jedinú krajinu – Rumunsko. Naopak,
v parametri Aplikácie je Slovensko
nad úrovňou priemeru EÚ a zaradilo
sa tesne za Švédsko, pričom predbehlo napríklad Írsko a Dánsko. Iba
vďaka tomuto hospodárskemu parametru sme napokon v celkovom hodnotení skončili „iba“ siedmi najhorší.
Hospodárske noviny
30. 6. 2008
http://hn.hnonline.sk/2-25749460-k10000_detail-86

Kľúč je v kontaktoch medzi podnikateľmi a výskumom
Bratislava – Snaha Slovenska ako
zvýšiť svoju pozíciu v hodnotení krajín a dosiahnuť lepší Sumárny inovačný index SII je viditeľná už v tom,
že sa u nás konečne robí komplexná
podpora inovácií. Cielená štátna
podpora takýto proces významne
urýchli – ministerstvo hospodárstva
už zverejnilo materiál Inovačná politika na roky 2008 – 2010, ktorý ukazuje východiská na zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských podnikov
práve prostredníctvom inovácií.
Hospodárske noviny
30. 6. 2008
http://hn.hnonline.sk/2-25749450-k10000_detail-96

Fľaša ako značka
Vymyslieť zaujímavú fľašu, po ktorej
siahne každý zákazník, nestačí. Do
procesu návrhu obalu na nápoje vstupujú aj ľudia zo sklární či z logistiky.
Ku Kofole, ktorá úspešne konkuruje
Coca-Cole, a Rajcu, ktorého bylinkové verzie zamiešali karty predajcov
balených vôd, pribudli do portfólia
spoločnosti Kofola aj Vinea. Tá má
podľa marketingového riaditeľa
Kofola Holdingu Martina Mateáša
rovnaký značkový potenciál ako
Kofola. Za svoj úspech nevďačí len
chuti a tradícii, ale aj obalu. Nový
majiteľ vínneho nealko nápoja plánuje pre slovenskú značku dôležité
marketingové zmeny.
Trend
20. 6. 2008
Týždenník o ekonomike a podnikaní

MONITORING

Masaryk bol prezident, víno tak
volať nemôžu
Bratislava – Slovenský vinár Alojz
Masaryk nie je len menovcom prvého
českého prezidenta, ktorý bol polovičný Slovák. Patrí do rozvetvenej
rodiny bývalej hlavy štátu.
O to viac ho škrie, že mu v Česku
Úrad priemyselného vlastníctva neumožnil zaregistrovať jeho víno.
Dôvodom je kuriózne obmedzenie,
ktoré platí rovnako v Česku, ako aj
na Slovensku. Výrobky sa nemôžu
nazývať podľa významných historických osobností. Ani na Slovensku
neuspela vodka, ktorá sa mala volať
Štefánik.
Alojz Masaryk je na české úrady
nahnevaný a je pripravený aj súdiť sa
a český Úrad priemyselného vlastníctva zažalovať. „Nebudem to registrovať pod inou značkou. Volám sa
Masaryk, tak budem Masaryk.“
Sme

19. 6. 2008

http://www.sme.sk/c/3935859/Znacky-Masaryk-Stefanik-su-tabu.html

Výskum ako priorita
Rada ministrov Európskej únie pre
konkurencieschopnosť, v ktorej zasadajú ministri zodpovední za vedu
a výskum, sa na svojom ostatnom
zasadnutí zaoberala umiestnením
administratívneho sídla Európskeho
technologického a inovačného inštitútu.
Na tomto projekte, ktorý má byť jedným z najväčších, sa zúčastnilo aj
Slovensko, a to spoločnou kandidatúrou s Rakúskom. Hlavnou myšlienkou spoločného návrhu bola pridaná hodnota integrácie a synergického efektu. Hlavné mestá Rakúska a Slovenska – Bratislava a Viedeň – „dvojičky“ v srdci Európy – by
boli optimálnym miestom pre inštitút,
pretože návrh rúcal rozdiely medzi
starými a novými členskými štátmi,
ako aj mestami s excelentným univerzitným vybavením a dobrou
vedeckovýskumnou základňou.
Hospodárske noviny
18. 6. 2008
http://hn.hnonline.sk/2-25555180-k10000_detail-27

Mladých technika neláka
Štát chce podporiť vedeckú činnosť
škôl, peniaze rozdelí aj podľa kvality
Bratislava – Podnikom a zamestnávateľom na Slovensku budú chýbať
desaťtisíce pracovníkov. „Na Slovensku pracuje v oblasti informačných
a komunikačných technológií zhruba
päťdesiattisíc ľudí a najbližšie tri roky
budeme potrebovať ďalších dvadsaťtisíc odborníkov, z ktorých polovica
bude chýbať,“ konštatoval generálny
riaditeľ divízie Microsoft Dynamics
pre strednú a východnú Európu Róbert Šimončič.
Hospodárske noviny
18. 6. 2008
http://hn.hnonline.sk/2-25555310-k10000_detail-cb

Slovenský pôvod ako marketingová mantra?
Na Slovensku môžeme byť právom
hrdí na viacero úspešných značiek.
Kofola, Matador, Zlatý Bažant, Figaro, Nay, Horalky, Eset, Vinea a mnohým ďalším sú zákazníci verní a ich
výrobky opakovane kupujú.
Je diskutabilné, čo je slovenská značka a čo nie. Mnohé z nich totiž vlastnia
nadnárodné korporácie – Zlatý Bažant
vlastní Heineken, Rajo nemecký
Meggle, Slovenskú sporiteľňu rakúska Erste Bank. Napriek tomu, za „slovenské“ možno považovať všetky
značky, ktoré vznikli na území Slovenska či Československa a za
„úspešné“ tie, čo dokážu konkurovať
veľkým globálnym značkám.
Sme

16. 6. 2008

preto včera stretli na vôbec prvej
vedeckej konferencii Slovákov – ekonómov pôsobiacich v zahraničí.
Plánujú aj vytvoriť spoločnú organizáciu – Slovenskú ekonomickú spoločnosť.
Hospodárske noviny
13. 6. 2008
http://hn.hnonline.sk/2-25447770-k10000_detail-07

Hamé prehralo s Nestlé spor o cigánsku
Bratislava – Zeleninovú pochúťku
Cigánska omáčka bude môcť na
Slovensku vyrábať aj firma Nestlé.
Najvyšší súd Slovenskej republiky
včera zrušil starší verdikt nižšieho
súdu, podľa ktorého mohol označenie Cigánska omáčka v krajine používať iba český výrobca Hamé.
Včerajší verdikt môže Hamé napadnúť odvolaním sa na senát Najvyššieho súdu. Právnik Nestlé Slovensko dokázal presadiť názor, podľa
ktorého je Cigánska omáčka druhovým označením, podobne ako
napríklad tatárska omáčka či francúzske zemiaky. Ide teda o jedlá, na
ktorých názov si nemôže nárokovať
žiadna firma.
„Ide o druhové označenie, nie je to
žiadny mimoriadny názov, ktorý by
bol osobitý,“ zdôvodnil zrušenie verdiktu krajského súdu predseda senátu Jozef Štefanko.
Hospodárske noviny
12. 6. 2008
http://hn.hnonline.sk/2-25413000-k10000_detail-3a

http://www.sme.sk/c/3929422/Slovenskypovod-ako-marketingova-mantra.html

Úspech nepozná hranice
Bratislava – Recept na úspech neexistuje, dôležitá je chuť a náhoda – zhodujú sa slovenskí ekonómovia pôsobiaci v zahraničí. Priznávajú, že slovenskému ekonomickému školstvu
chýbajú vysoké nároky, no zároveň
to, že im dalo základ a odvahu vycestovať za svojimi ambíciami aj za
oceán. Na revanš chcú na Slovensko
priniesť nové trendy v ekonómii.
Úspešné ekonomické „mozgy“ sa

Školy oprašujú pomôcky zo socializmu
Bratislava – Striedavý prúd a magnetizmus si žiaci skúšajú na súpravách
zo 70. rokov. Hoci do škôl už dorazili
moderné počítače, iné učebné
pomôcky sú vo väčšine z nich zastarané. Učiteľom na ich nákup chýbajú
peniaze. Najviac prostriedkov išlo
v uplynulých rokoch na vybavenie
škôl internetom. Viaceré školské
knižnice a laboratóriá vyšli naprázdno.
Pravda

10. 6. 2008

MONITORING

V súťaži Mladý inovatívny podnikateľ
uspeli perspektívni tvorcovia z oblasti výroby automobilov, strojárstva
a šperkárstva
Mladí podnikatelia budú v biznise
reprezentovať Slovensko
Bratislava – Päť mien, päť pozoruhodných príbehov mladých ľudí.
Všetkých spája jedno. Pôsobia v biznise a sú vo svojej brandži takí dobrí,
že ich slovenská odnož Svetovej
federácie mladých lídrov a podnikateľov vybrala medzi najlepších piatich slovenských finalistov súťaže
Mladý inovatívny podnikateľ.
Hospodárske noviny
9. 6. 2008
http://hn.hnonline.sk/2-25336440-k10000_detail-e6

Súd strestal kopírovanie v škole
Ružomberok – Za krádež myšlienky
sa na Slovensku nedopláca. Šéfka
štátneho veterinárneho ústavu v Dolnom Kubíne Mária Kantíková sa za
kopírovanie vo svojej vysokoškolskej
práci musí ospravedlniť, odškodné
však neplatí. Rozhodol o tom Okresný súd v Ružomberku.
Ide o prvý prípad plagiátorstva, ktorý
riešil slovenský súd. Na vysokých
školách pritom krádeže diplomoviek
zostanú väčšinou nepotrestané. Počítačový program na prichytenie zlodejov, ktorý zavádza ministerstvo
školstva, zatiaľ nefunguje.
Kantíková si získanie doktorského
titulu uľahčila skopírovaním článku,
ktorý publikovali vo vedeckom časopise jej podriadení z veterinárneho
ústavu. Jeden z autorov článku Ivan
Holko ju zažaloval. Uspel len čiastočne.
Pravda

7. 6. 2008

Vláda má plán, ako pomôcť ekonomike
Návrh Ficovej vlády sa podľa odborníkov podobá na projekt Minerva,
ktorý presadzoval Dzurindov kabinet
Bratislava – Slovensko má odvčera
plán, ktorý má naše hospodárstvo
premeniť z „výrobnej dielne“ na
vedomostnú ekonomiku. Vláda včera

schválila svoj modernizačný program
Slovensko 21, ktorý prináša návod,
ako riešiť problém nezamestnanosti,
nízkej úrovne školstva a vedy, a ktorý
má zlepšiť podnikateľské prostredie.
Hospodárske noviny
5. 6. 2008
http://hn.hnonline.sk/2-25258810-k10000_detail-ef

Podľa futurológov by mali byť počítače už o pár desaťročí inteligentnejšie
ako ľudský mozog
Po roku 2050 budú ľudia nesmrteľní
New York, Bratislava – Ľudstvo čakajú už o dve desaťročia prevratné
zmeny. Drogy, v dôsledku ktorých
nebudeme vôbec priberať, či nanotechnológie, ktoré úplne vytlačia
fosílne palivá – to všetko by o 20
rokov malo pre nás byť bežnou záležitosťou. Aspoň to tvrdia vedci, ktorí
sa v New Yorku zišli na prvom ročníku Svetového vedeckého festivalu.
Desiatky futurológov diskutovali
najmä o tom, čo čaká ľudstvo v blízkej budúcnosti.
Hospodárske noviny
4. 6. 2008
http://hn.hnonline.sk/2-25229890-k10000_detail-18

Cesta k legálnemu softvéru nie je
náročná
Bratislava – Cesta, ktorá vedie k legálnemu softvéru, nemusí byť drahá.
Spôsob, ktorým by bolo možné zlepšiť alarmujúcu štatistiku, podľa ktorej
45 percent programov na Slovensku
používame nelegálne, sa volá alternatíva. Legalizácia softvéru je totiž
podstatne jednoduchšia ako legalizácia nelegálnej hudby či filmu, kde
alternatíva z princípu veci nemôže
nahradiť originál.
Hospodárske noviny
3. 6. 2008
http://hn.hnonline.sk/2-25199020-k10000_detail-23

VÝBER Z OBSAHU ČASOPISU DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO / OZNAMY

Výber z obsahu druhého tohtoročného
čísla časopisu Duševné vlastníctvo,
ktoré je už v distribúcii
Mgr. Janka Oravcová: Ochrana liehovín v Európskom spoločenstve
Nové pravidlá na definíciu, popis,
prezentáciu a označovanie liehovín
a na ochranu zemepisných označení
liehovín.

Doc. JUDr. Karel Marek, CSc.:
Obchodněprávní licenční smlouva
Podstatné části licenční smlouvy;
potřeba písemní formy. Sublicence,
licence výhradní a nevýhradní. Převod práva a zápis do rejstříku práv –
princip teritoriality. Udržování práva,
podklady, informace. Zánik smluvního vztahu. Podněty na budoucí právní úpravu v České republice.

JUDr. Marcel Dolobáč: Právna regulácia internetovej tlače
Vymedzenie pojmu internetová tlač.
Aplikácia nového tlačového zákona
na internetové periodiká. Právo na
odpoveď. Zodpovednosť za porušenie práv obsahom internetovej tlače.
Úvahy de lege ferenda.

Ing. Lucia Lalíková: Európska sieť
podnikov – nový záväzok Európy
pre malé a stredné podniky
Európska sieť podnikov (Enterprise
Europe Network) pomáha od februára 2008 malým a stredným podnikom
(MSP) pri rozvoji inovačného potenciálu a znalostí o podporných programoch EÚ. Okrem poradenského ser-

OZNAMY
Kurz duševné vlastníctvo
Od septembra 2008 ÚPV SR opäť
otvorí dvojročný kurz duševné vlastníctvo, ktorý je akreditovaný Ministerstvom školstva SR. Kurz tvoria štyri
moduly, ktoré sa dajú študovať aj
samostatne:
modul A – základy práva
duševného vlastníctva
a autorské právo,
modul B – tvorivosť – jej manažovanie, marketing
a ekonomika,
modul C – informácie v oblasti
duševného vlastníctva,
modul D – právo priemyselného
vlastníctva.

Bližšie informácie o kurze, ako aj
prihlasovací formulár nájdete na
webovej stránke úradu
http://www.upv.sk/index2.php?lang=
sk&idd=31.
Kontaktná osoba:
Ing. Ľudmila Hladká
e-mail: ludmila.hladka@indprop.gov.sk
č. tel.: 048/430 03 43

visu pomôže sieť podnikateľským
subjektom vyhľadávať potenciálnych
obchodných partnerov s cieľom
zhodnotiť potreby podniku. Nadväzovanie nových partnerstiev bude pokračovať prostredníctvom Databázy
pre spoluprácu podnikateľov – Business Cooperation Database (BCD),
Databázy technologických ponúk a
požiadaviek – Bulletin Board Service
(BBS) a Databázy výsledkov výskumu a vývoja – RTD Results. Súčasťou siete je viac ako 500 kontaktných
bodov v takmer 40 krajinách i mimo
Európy. V rámci Slovenska sa do
projektu Európskej siete podnikov
zapojili BIC Bratislava, s. r. o.,
NADSME, SOPK, RPIC Prešov, Bic
Group, s. r. o., a I-Europa, s. r. o.,
z Bratislavy.

KTO VIE, ODPOVIE

KTO VIE, ODPOVIE
V ktorom nemeckom meste sídli inštitút pomenovaný podľa M. Plancka? Na túto otázku uverejnenú v minulom vydaní
e-mailového časopisu E-zine ÚPV SR ako prvá správne odpovedala (Mníchov) Jana Kaduriková z Rajeckých Teplíc.

Súťažná otázka č. 7
Už mýtus o Ikarovi je vyjadrením túžby dostať sa vyššie, rýchlejšie a ďalej. Aj keď za myšlienkových otcov lietania možno
považovať Archimeda či Leonarda da Vinciho, za prvou verejnou demonštráciou balóna naplneného vzduchom viac-menej
dnešného typu, ktorá sa odohrala pred 225 rokmi, stoja dvaja francúzski bratia.

Ako sa volali bratia, ktorí ako prví zostrojili teplovzdušný balón
schopný odlepiť sa od zeme a vznášať sa aj s posádkou?

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

