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Úder spôsobený slovom vraj zasiahne človeka hlbšie ako úder mečom.
Môžeme vás uistiť, že ani v najnovšom vydaní e-mailového časopisu E-zine ÚPV SR nebudeme slovami šermovať, ale,
naopak, informovať o aktuálnych udalostiach v oblasti duševného vlastníctva.
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Ochrana priemyselného
vlastníctva IV
Pracovníci pôsobiaci v oblasti
ochrany priemyselného vlastníctva,
patentoví zástupcovia a ich asistenti,
advokáti, koncipienti či
podnikoví právnici mali
po roku opäť možnosť
stretnúť sa v Novom
Smokovci. V dňoch 1. – 2.
októbra 2008 pripravila
pre nich Slovenská komora patentových zástupcov v spolupráci
s ÚPV SR už štvrtý
seminár o ochrane priemyselného vlastníctva.
Jeho cieľom bolo prehĺbiť informovanosť o právnych aspektoch dôležitých v rozhodovacích procesoch.
Účastníci seminára sa
oboznámili napríklad s pripravovanou novelou zá-

kona o ochranných známkach, so zmenami pravidiel Vykonávacieho predpisu Zmluvy o patentovej spolupráci
a s novými trendmi v systéme PCT,
s aktuálnou rozhodovacou praxou
Úradu pre harmonizáciu vnútorného

trhu v súvislosti s dizajnmi spoločenstva či s vybranými problémami
zo súdnych sporov týkajúcich sa
priemyselného vlastníctva.
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Pozvanie od podnikateliek
Po záštitou prvej dámy Slovenskej
republiky Silvie Gašparovičovej banskobystrická regionálna pobočka občianskeho združenia Top centrum podni-

kateliek zorganizovala 20. – 21. septembra 2008 v Sielnici, v rámci IV. dňa
podnikateliek a manažérok, konferenciu Žena v riadiacej funkcii – garancia
úspechu. Cieľom uvedeného občianskeho združenia založeného v roku

2001 je rôznymi podpornými formami
prispievať k spolupráci medzi ženami, ktoré sa rozhodli alebo rozhodujú stať sa ekonomicky nezávislými
a chcú byť aj súčasťou podnikateľskej obce podporujúcej hospodársky
rozvoj Slovenska.
Je potešiteľné, že na konferenciu
dostal pozvanie aj ÚPV SR. Jeho
zástupca Mgr. Ján Poljovka predniesol referát Ochrana duševného
vlastníctva ako súčasť firemnej
stratégie. Účastníčky konferencie
oboznámil s významom ochrany
nehmotných statkov i s možnosťami
priemyslenoprávnej ochrany. Práve
tá v nemalej miere rozhoduje o zvyšovaní konkurencieschopnosti a znamená strategickú výhodu.
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Nový generálny riaditeľ WIPO
Prvým a najdôležitejším bodom
programu 45. zasadania Valného
zhromaždenia členských štátov Svetovej organizácie duševného vlastníctva (VZ WIPO), ktoré sa konalo
22. – 29. septembra 2008 v Ženeve,
bolo vymenovanie nového generálneho riaditeľa WIPO. Stal sa ním
Francis Gurry z Austrálie, o čom už
v máji tohto roku rozhodli na zasadnutí členovia koordinačného výboru
WIPO. Dňa 13. mája zvíťazil v nominácii po štvrtom kole o jeden hlas
nad kandidátom z Brazílie (pomer
hlasov 42 : 41).
F. Gurry začal pracovať vo WIPO
v roku 1985 a odvtedy prešiel viacerými významnými funkciami. Tú najvýznamnejšiu, funkciu generálneho
riaditeľa, začal vykonávať 1. októbra

2008 a mal by v nej zotrvať šesť
rokov. Vo funkcii vystriedal Kamila
Idrisa zo Sudánu.
Vo svojom inauguračnom príhovore F. Gurry načrtol priority svojho
funkčného obdobia. Chce sa pričiniť
o ďalší rozvoj patentových služieb
v celosvetovom kontexte, pretože
dopyt po nich enormne narastá. Zdôraznil aj potrebu revízie hodnôt tvorivej práce. Model 20. storočia, ktorý
tvorcom, umelcom a ich obchodným
partnerom navrátil dôležitosť a bol
závislý od priamej distribúcie ich
prác, je v súčasnosti pod hrozbou
konvergencie digitálnych technológií
a distribučnej sily internetu. Ale
WIPO chce zostať tým správnym
fórom na diskusiu o problémoch
a k nim patrí aj rozmáhajúce sa falšovanie tovarov. Pirátske produkty spô-

sobujú pôvodným výrobcom škodu
za viac ako 200 miliárd dolárov.
F. Gurry tiež povedal, že podporí
i ďalšie budovanie rozvojovej agendy
WIPO a rozvoj globálnej vedomostnej infraštruktúry. Považuje za potrebné zriadiť voľne prístupné databázy technologických a vedeckých
informácií, ktoré by používateľov
oboznámili aj s výhodami systému
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ochrany duševného vlastníctva. Prisľúbil vytvoriť nový odbor, ktorý bude
členským štátom poskytovať ekonomické a štatistické prieskumy, analýzy a komplexné štúdie potrebné na
vytvorenie najefektívnejších prostriedkov ochrany duševného vlastníctva. Zároveň podotkol, že je nevyhnutné dosiahnuť konkrétne výstu-

py aj z rokovaní o ochrane tradičných
vedomostí a tradičných kultúrnych
prejavov.
Na 45. zasadaní VZ WIPO neboli
prerokované finančné záležitosti.
Nový generálny riaditeľ chce najskôr
zmapovať situáciu a potom plánuje
stretnutie s členmi Výboru WIPO pre

program a rozpočet, na ktorom predstaví svoje návrhy a predstavy týkajúce sa rozpočtu i programov,
resp. projektov, ktoré sú plánované
na rok 2009. O rozpočte na budúci
rok sa má rozhodnúť na mimoriadnom zasadnutí VZ WIPO v decembri 2008.

Vyriešenie finančných
prebytkov OHIM-u na dosah
Brusel, sídlo inštitúcií Európskej
únie, bol 18. – 19. septembra 2008
miestom mimoriadneho spoločného
zasadania Správnej rady a Rozpočtového výboru Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a dizajny (OHIM)).
Jediným bodom rokovania, na ktorom sa zúčastnila aj zástupkyňa
Generálneho riaditeľstva pre vnútorný trh a služby Európskej komisie
Margot Fröhlingerová, bol návrh balíka opatrení na zníženie finančných
prebytkov (viac ako 300 mil. €) na
dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu OHIM-u.
Základné opatrenia, ktoré obsahoval návrh, boli rozdelené do dvoch
oblastí:
1. Prioritné (systémové) opatrenia
zamerané na dosiahnutie rovnovážneho stavu v príjmoch a výdavkoch OHIM-u
– zníženie poplatkov za podanie
prihlášky ochrannej známky
spoločenstva (CTM) a jej zápis
do registra o 30 % a následné
zavedenie tzv. automatického
mechanizmu úpravy poplatkov
(znižovanie/zvyšovanie poplatkov
v závislosti od finančnej perspek-

tívy OHIM-u); vyžaduje sa zmena
nariadenia Rady (ES) č. 40/94
z 20. decembra 1993 o CTM,
– prerozdelenie 50 % obnovovacích poplatkov za CTM národným úradom členských štátov;
vyžaduje sa zmena nariadenia
Rady (ES) č. 40/94 o CTM.

2. Opatrenia na riešenie existujúceho finančného prebytku
– alokácia približne 190 mil. € (suma rovnajúca sa 18-mesačnému
príjmu OHIM-u) do rezervného
fondu,
– vytvorenie kooperačného fondu
s alokáciou 50 mil. €, pričom fond
by mal byť právne nezávislý,
– prerozdelenie zostávajúcich finančných prebytkov priemyslu
(t. j. držiteľom známkových práv)
prostredníctvom kontokorentného úveru, resp. zľavami na prihlášky ochranných známok a dizajnov.

SPRÁVY ZO SVETA

S ohľadom na uvedené návrhy
opatrení členské štáty dospeli k nasledovným záverom:

nych zmien na dosiahnutie vyváženého rozpočtu OHIM-u.

Pokiaľ ide o navrhované riešenie
kumulovania prebytkov, členské štáty
podporili podstatné zníženie poplatku
za zápis označenia ako ochrannej
známky do registra. Navyše, navrhli
zjednodušiť štruktúru poplatkov, čo
by malo znížiť administratívnu záťaž
pri ich spracovaní. Návrh počíta
so znížením poplatku za zápis zo súčasných 850 € na nulu, takže celkové vstupné poplatky (t. j. poplatok za
prihlášku a poplatok za zápis) dosiahnu výšku 1050 € (pozri tab. č. 1).

Členské štáty podporili prerozdeľovanie 50 % obnovovacích poplatkov
za CTM národným úradom členských štátov na základe kritérií, ktoré
garantujú minimálnu čiastku pre
každý členský štát. Zmenou nariadenia Rady (ES) č. 40/94 o CTM sa
zabezpečí, aby 50 % obnovovacích
poplatkov bolo k dispozícii národným
úradom členských štátov a budú ich
môcť využiť napríklad na propagáciu
ochrany označení, na aktivity súvisiace s potlačovaním pirátstva i s vymožiteľnosťou práv.

V súvislosti so zavedením automatickej úpravy poplatkov členské štáty
zdôraznili, že EK by mala skvalitniť
pravidelné polročné správy o finančnej situácii OHIM-u, ktoré sú podkladom na vypracovanie legislatív-

Väčšina členských štátov podporila
návrh presunúť približne 190 mil. €
do rezervného fondu a vytvoriť kooperačný fond. Kooperačný fond
tvorený sumou 50 mil. € zanikne potom, ako nadobudne účinnosť návrh

Zatiaľ názorové rozdiely
Diskusia o možnosti vytvorenia
jednotného európskeho patentového
súdnictva pokračuje aj počas francúzskeho predsedníctva EÚ.
Dňa 11. septembra 2008 sa v Bruseli konalo zasadnutie pracovnej
skupiny Rady EÚ pre duševné vlastníctvo (patenty), na ktorom, za účasti zástupcov všetkých dvadsiatich sied-

mich členských štátov EÚ a Európskej komisie, boli prediskutované
kľúčové body návrhu Dohody
o patentovom súdnictve EÚ pripraveného ešte počas slovinského predsedníctva. Účastníci zasadnutia okrem
iného diskutovali o rozsahu právomocí komunitárneho patentového
súdu, o národnostnom zložení a kvalifikácii sudcov senátov, o jazyku
konania pred komunitárnym patento-

50 %-ného prerozdeľovania obnovovacích poplatkov. Fond má byť k dispozícii národným úradom členských
štátov výlučne na projekty súvisiace
s harmonizáciou komunitárneho systému a národných systémov ochranných známok, s efektívnejšou právnou ochranou i s vymožiteľnosťou
práv z ochranných známok a dizajnov. Do činnosti kooperačného fondu
budú zainteresovaní aj používatelia
systému. Správa fondu má byť jednoduchšia, bez byrokratických prekážok.
Členské štáty podporili aj alokáciu
zvyšných prebytkov do rozpočtu EÚ,
ktorá ich následne použije v prospech používateľov systému, a zároveň požiadali EK, aby pri použití prebytkov zohľadnila požiadavky všetkých zainteresovaných strán a premietla ich do pripravovanej súhrnnej
správy o fungovaní komunitárneho
známkového systému.

vým súdom a o spôsobe financovania jeho prevádzkových nákladov.
Na základe vyjadrení zástupcov
jednotlivých členských štátov na
zasadnutí pracovnej skupiny možno
konštatovať, že vo viacerých otázkach stále existujú zásadné názorové rozdiely.
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MONITORING
Prehľad článkov týkajúcich sa duševného vlastníctva a ÚPV SR uverejnených
v slovenskej tlači v septembri 2008

Číňania ukradli už aj mucholapku
V Číne dokážu napodobniť všetko,
podnikatelia by preto mali myslieť na
právnu ochranu
Čínske falzifikáty sa dajú vypátrať
ťažko. Niekedy pomôže náhoda, aby
sa firma dozvedela, že ju „vykrádajú“
v Číne.
Úrad priemyselného vlastníctva SR
odporúča slovenským firmám, aby
mysleli na to, že výrobky si treba
chrániť. Ak má niekto chránený vynález, môže sa dovolávať svojich práv.
Ak utrpel škodu, má nárok žiadať jej
náhradu. Hovorca úradu Július Šípoš
podnikateľom odporúča informovať
sa, čo všetko si môžu právne chrániť
a ako postupovať.
Sme

27. 9. 2008

Top značkou je Coca-Cola
Bratislava – Značka nápojového
gigantu Coca-Cola stojí až 67 miliárd
dolárov (v prepočte okolo 1,4 bilióna Sk). Podľa prieskumu Interbrand
je najdrahšou značkou vo svete,
ktorá za sebou nechala značky firiem
z IT sektora – počítačového koncernu IBM a softvérovej firmy Microsoft. Najvyššie postavenou značkou
z Európy je piata Nokia.
Hospodárske noviny
22. 9. 2008
http://hn.hnonline.sk/2-27989640-k10000_detail-93

Vo svete je najcennejšia Coca-Cola
(H o s p o d á r k e n o v i n y
22. 9. 2008)

http://www.sme.sk/c/4095683/cinania-ukrad-

http://hn.hnonline.sk/2-27989140-

li-uz-aj-mucholapku.html

-k10000_detail-08

Slovenský študent je najlepším
vedcom
Bratislava – Martin Tkáč, študent
Strednej priemyselnej školy dopravnej v Košiciach, získal od Európskej
komisie ocenenie Najlepší mladý
vedec do 20 rokov.
Ocenili ho za projekt prepravy
a vyklápania sypkých hmôt v nákladnej železničnej doprave. Komisii
predviedol aj vlastnoručne vyrobený
funkčný model nového typu železničného vagóna.
Okrem ocenenia získal prémiu 7000
eur (vyše 210-tisíc korún) a účasť na
medzinárodnom vedeckom fóre mládeže v Londýne. Európske finále
20. ročníka súťaže Európskej únie
pre mladých vedcov sa uskutočnilo
v Kodani.
Sme

27. 9. 2008

Podľa eurobrand2008 stojí značka
SPP takmer 199 miliónov eur
Najdrahšia je v Európe Nokia
Bratislava – Značka Nokia najväčšieho svetového výrobcu mobilov je aj
tohto roku najdrahšou na starom
kontinente. Jej cena na trhu sa podľa
rebríčka Európskeho inštitútu pre
prieskum značiek eurobrand2008
vyšplhala až na 38,3 miliardy eur,
v prepočte takmer 1,2 bilióna korún.
Druhou najcennejšou značkou je
LVHM francúzskeho výrobcu luxusného tovaru Moet Hennessy Louis
Vuitton.
Hospodárske noviny
18. 9. 2008
http://marketer.hnonline.sk/c1-27761870-najcennejsou-znackou-europy-je-nokia

Najcennejšou európskou značkou
je Nokia (P r a v d a
18. 9. 2008)

Výskum kmeňových buniek z embryí
sa rozširuje
Sydney /Reuters/ – Výskum kmeňových buniek získaných z niekoľkodňových ľudských embryí si získava
širšiu dôveru. Po Veľkej Británii ich
použitie na liečebné klonovanie
povolila aj Austrália. Národná rada
pre zdravie a lekársky výskum udelila licenciu spoločnosti Sydney IVF,
ktorá tak bude môcť klonovať ľudské
embryá a získavať z nich zárodočné
kmeňové bunky. Mnoho vedcov
a lekárov do nich vkladá nádej ako
do lieku 21. storočia.
Pravda

18. 9. 2008

Dnes vytvorí ľudstvo počiatok
sveta. Naši vedci sú pri tom
Ženeva, Bratislava – Vo švajčiarskej
Ženeve štartuje najdrahší vedecký
projekt všetkých čias.
Veľký hadrónový urýchľovač, ktorý
stál viac než Medzinárodná vesmírna
stanica, začne pátrať po tzv. božej
častici, vďaka ktorej majú veci hmotnosť. Po spustení najväčšieho mikroskopu, aký ľudstvo kedy zostrojilo,
zavládnu v podzemnom tuneli medzi
Švajčiarskom a Francúzskom rovnaké podmienky, aké boli zlomok
sekundy po vzniku sveta.
Hospodárske noviny
10. 9. 2008
Ako vznikol vesmír. Unikátny lov
začína (H o s p o d á r s k e n o v i n y
10. 9. 2008)
http://hn.hnonline.sk/2-27395820-k10000_detail-fa
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V porovnaní so svetom sú naši
žiaci podpriemerní
Bratislava – Hoci verejnosť hodnotí
školy na Slovensku horšou dvojkou,
medzinárodné porovnanie dopadlo
horšie. Slovenskí žiaci vo veku 15
rokov zaostávajú v porovnaní s rovesníkmi z tridsiatky vyspelých štátov OECD v čitateľskej, matematickej
aj prírodovednej gramotnosti. V najnovšom medzinárodnom prieskume
v oblasti vzdelávania a jeho výsledkov PISA 2006 sa zaradili kvalitou
vzdelania na podpriemerné priečky
v poslednej tretine rebríčka.
Hospodárske noviny
9. 9. 2008

Fico: Vysokých škôl je priveľa
Bratislava – Na Slovensku je priveľa
vysokých škôl a ani jedna neboduje
vo svetovom rebríčku kvality, tvrdí
premiér Robert Fico. Súhlasí s ním aj
nový šéf Akreditačnej komisie Ľubor
Fišera, ktorý zároveň priznáva, že je
ťažké niečo urobiť s fungujúcimi školami. Od začiatku septembra predsedá Akreditačnej komisii, ktorá môže
dať návrh na zrušenie vysokej školy.
Fišera si myslí, že treba ísť inou
cestou, kvalitu zvyšovať zmenami
vo financovaní škôl.

voja Slovenska. Štúdia, na ktorej pracovalo vyše sto expertov, síce hovorí
o cieľoch, konkrétne kroky, ako sa
k nim dopracovať, však neobsahuje.
Hospodárske noviny
8. 9. 2008

a pod. Základným cieľom je tu rozvoj
konkurencieschopnosti, ktorá obstojí
vo svetovom meradle, ako aj orientácia na činnosti s vysokou pridanou
hodnotou (veda, výskum, inovácie).

http://hn.hnonline.sk/2-27265270-

Hospodárske noviny
3. 9. 2008
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http://hn.hnonline.sk/2-27048280-k10000_detail-e5

Najlepších nedobehneme
Bratislava – Slovensko sa síce do
roku 2030 výrazne priblíži k ekonomickej úrovni najvyspelejších štátov
EÚ, ale nedobehne ich. Vyplýva to
z Vízie a stratégie slovenskej spoločnosti do roku 2030, ktorú na podnet
vlády pripravil Ekonomický ústav
SAV a ďalšie naše inštitúcie.
Podľa tejto prognózy by reálne mzdy
u nás mohli vzrásť na 65 až 75 percent úrovne popredných štátov EÚ,
pričom vlani to bolo len 44 percent.
HDP Slovenska sa má ročne zvyšovať o 3,3 až 3,8 percenta, pričom
v únii by to malo byť okolo dvoch percent.
Hospodárske noviny
5. 9. 2008
Slovensko má víziu. Jej osud určia
politici (H o s p o d á r s k e n o v i n y 5. 9. 2008)

Hospodárske noviny
9. 9. 2008

http://hn.hnonline.sk/2-27163100-

Vláda sa vracia k znalostnej ekonomike
Najdôležitejšie sektory slovenského
hospodárstva majú dostať svoje
vlastné školy, podporiť sa má aj
výskum
Bratislava – Vláda Roberta Fica plánuje prechod Slovenska k znalostnej
ekonomike a oprašuje tak idey predchádzajúceho kabinetu Mikuláša
Dzurindu. Takýto cieľ si súčasná
vláda stanovila v dlhodobej vízii roz-

Veda, výskum a rozvoj európskych regiónov
V dnešnom svete najdôležitejšie ekonomické hodnoty nespočívajú v masovej výrobe, ale vo výskume, know-how, inováciách a v spolupráci pri
dosahovaní vyššej konkurencieschopnosti. Najrozvinutejšie európske regióny sú charakteristické práve
dôrazom na spoluprácu medzi vedou, výskumom a priemyslom, podporou budovania sietí podnikov
s univerzitami, výskumným ústavmi

-k10000_detail-01

Problémom Slovenska je málo
peňazí na vedu
Slovensko každoročne prichádza
o množstvo talentovaných mladých
vedcov, ktorí našli svoje pôsobisko
v zahraničí. „Prepojenie na svetovú
ekonomickú vedu nie je u nás veľmi
veľké,“ potvrdzuje slovenský ekonóm
v Nemecku Martin Kahanec. Podľa
neho sa na vedu dáva na Slovensku
málo peňazí, a aj tie, čo sú, sa strácajú v neefektívnom systéme. Vedci
preto hľadajú uplatnenie aj v iných
profesiách.
Hospodárske noviny
2. 9. 2008
http://hn.hnonline.sk/2-26993260-k10000_detail-79

VÝBER Z OBSAHU ČASOPISU DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO / KTO VIE, ODPOVIE

Výber z obsahu tretieho tohtoročného čísla
časopisu Duševné vlastníctvo,
ktoré je už v distribúcii
Ing. Ľubomír Poliak: Protirečenia
v súvislosti s duševným vlastníctvom…
Mgr. Janka Oravcová: Zemepisné
označenia ako cesta k rozvoju vidieka
Medzinárodný seminár vo francúzskom meste Montpellier. Zvyšujúci
sa význam zemepisných označení
vo svete sprevádzanom globalizáciou. Od miestnej kultúry k právnej
ochrane. Príklady zemepisného označenia ako marketingového nástroja
vo Francúzsku – soľ z Guérande,
slepačia farma v Cévennes a Roquefort. Slovenskí farmári a zemepisné
označenia.

JUDr. Zuzana Adamová, PhD.: Komunitárny rámec kolektívnej
správy práv
Právna regulácia kolektívnej správy
autorského práva a práv súvisiacich
s autorským právom na medzinárodnej a komunitárnej úrovni s osobitným zreteľom na princíp teritoriality.
Základný právny rámec činnosti organizácií kolektívnej správy vo svetle
rozhodnutí Európskeho súdneho dvora a Európskej komisie – 1. vzťahy
organizácií kolektívnej správy k zastupovaným nositeľom práv, 2. vzťahy organizácií kolektívnej správy
k používateľom predmetov ochrany a 3. vzájomné vzťahy medzi organizáciami kolektívnej správy zakladajúce sa na reciprocite. Aktuálny vývoj

v tejto oblasti v súvislosti s hľadaním
riešenia pre cezhraničné poskytovanie licencií v globálnom meradle.
JUDr. Eduard Szattler: Vzorové
ustanovenia WIPO o ochrane počítačových programov po tridsiatich
rokoch
Rozdiely medzi Vzorovými ustanoveniami o ochrane počítačových programov a súčasným právnym vývojom ochrany počítačových programov. Práca americkej národnej Komisie pre nové technologické použitia autorských diel (CONTU). Úvahy
o kategóriách autorských diel v slovenskom autorskom zákone.

KTO VIE, ODPOVIE
Ford Model T – to je správna odpoveď na súťažnú otázku – Akým modelom auta sa preslávil Henry Ford? – uverejnenú
v predchádzajúcom čísle e-mailového časopisu E-zine ÚPV SR. Prvý správne odpovedal prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD., zo Skalice.

Súťažná otázka č. 10
František Xaver Zach (1754 – 1832), astronóm svetového mena. Postavil hvezdáreň v Ženeve, bol členom mnohých
vedeckých spoločností v Európe a je po ňom pomenovaný dokonca aj jeden kráter na Mesiaci.

Aký názov mal časopis, v ktorom F. X. Zach začal v roku 1788
publikovať svoje vedecké práce z astronómie?

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

