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Istý anglický psychológ hovorí: „Ak chcete urobiť kariéru, nemusíte intenzívne pracovať, ale vytvárať dojem, že intenzívne a efektívne pracujete.“ Samozrejme,
o tomto názore sa dá polemizovať, ale niečo predsa len má do seba. Aj u nás na
Slovensku sú ľudia, čo si kariéru robia skôr predstieraním, že intenzívne a efektívne
pracujú… Trebárs pred kolegami nikdy nestrácajú imidž úspešného človeka, do
práce prichádzajú skôr a často odchádzajú neskôr ako ostatní, na schôdzach ich
musí byť vidieť a počuť s vopred pripraveným prejavom a napríklad, keď sa im podarí uzavrieť výhodnú zmluvu, do telefónu hovoria hlasno, aby si to kolegovia všimli…
A keď už spomíname radu psychológa, že človek nemusí intenzívne pracovať, aby
dosiahol kariéru, vy, naši čitatelia, zasa nemusíte až tak intenzívne čítať e-mailový
časopis E-zine ÚPV SR. Nám, jeho tvorcom, úplne postačí, keď si aj z našej najnovšej ponuky aspoň niečo vyberiete.

SPRÁVY Z ÚPV SR
Absolventi kurzu duševné
vlastníctvo a ich záverečné
práce
Kurz duševné vlastníctvo ukončilo
v októbri 2008 jedenásť absolventov.
Väčšina záverečných prác bola zameraná na problematiku ochranných
známok (OZ), ako napríklad využitie
ohodnotenia OZ v podnikovej praxi
alebo stanovenie jej hodnoty pre
potreby nepeňažného vkladu a pod.
Z tejto oblasti na Slovensku
stále absentuje odborná literatúra a dostupné informácie,
ktoré by pomohli podnikateľskej
sfére, a preto sa tvorcovia
záverečných prác snažili spracovať súvisiace praktické príklady.
Pracovníci ÚPV SR, ktorí
ukončili štúdium, sa vo svojich
prácach okrem praktickej stránky konaní o predmetoch prie-

myselných práv zamerali, resp. vysvetlili aj najnovšie zmeny v právnej
úprave Madridského systému, prepojenie medzi systémom OZ spoločenstva a systémom medzinárodného
zápisu podľa Protokolu k Madridskej
dohode a tiež absolútne dôvody
odmietnutia zápisu v nadväznosti na
rozhodnutia Úradu pre harmonizáciu
vnútorného trhu a rozsudky Súdneho
dvora Európskych spoločenstiev, čo
má nemalý význam pre praktické
konanie v tejto oblasti.

Záverečné práce venované právnej
ochrane vynálezov priblížili problematiku patentovania biotechnologických
vynálezov a analyzovali niektoré rozhodnutia Európskeho súdneho dvora
týkajúce sa dodatkových ochranných
osvedčení na liečivá a prípravky na
ochranu rastlín. Tieto témy sú v súčasnosti azda najdiskutovanejšími
vo svete, sú výsostne aktuálne.

Veľmi zaujímavou je aj
záverečná práca, ktorá sa
venuje komparácii ochrany
autorského práva vo svete.

Všetky záverečné práce
absolventov kurzu duševné vlastníctvo sú k dispozícii vo verejnej študovni
ÚPV SR v Banskej Bystrici.
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115. zasadanie
115. zasadanie Správnej rady Európskej patentovej organizácie (ďalej
SR EPO alebo správna rada) sa
uskutočnilo v Mníchove 21. – 23. októbra 2008.
Na zasadnutí bol prerokovaný
a schválený návrh štandardov
kvality patentových produktov
(Produkt Quality Standards – PQS),
ktorý definuje kvalitatívne požiadavky
na produkty patentových úradov spolupracujúcich v rámci Európskej patentovej siete (EPÚ a národné patentové úrady členských štátov EPO).
Štandardy definujú minimálne kvalitatívne požiadavky na:
– klasifikáciu (zatriedenie) patentových prihlášok,
– rešeršné správy, prípadne iné oznámenia týkajúce sa výsledku rešerše,

– písomné posudky alebo iné správy
vydávané patentovými expertmi
v rešeršnej a prieskumovej fáze
konania o patentovej prihláške,
– zamietnutia patentových prihlášok
a
– patenty udelené po prieskume.
Každý patentový úrad bude musieť
oznámiť, ktoré jeho produkty spĺňajú
požiadavky štandardov, resp. požiadavky jednotlivých modulov štandardov.
SR EPO sa zaoberala aj školeniami, ktoré EPÚ poskytuje pracovníkom národných patentových
úradov. Školenia predstavujú pre
EPÚ nemalé prevádzkové náklady,
odčerpávajú mu financie, no na druhej strane ich odčerpávajú aj národným patentovým úradom, pretože
v prípade účasti na seminároch sa
musia podieľať formou tzv. vložného.

V diskusii zástupcovia členských
štátov poukázali na potrebu transferu
vedomostí nielen z oblasti vykonávania rešerší, ale aj z oblasti vykonávania prieskumu. V tejto súvislosti
požadovali, aby Európska patentová
akadémia organizovala aj školenia
zamerané na vykonávanie prieskumu prihlášok z jednotlivých oblastí
techniky (najmä z relatívne nových
a dynamicky sa rozvíjajúcich oblastí,
akými sú nanotechnológie, telekomunikácie, biotechnológie a pod.).
Na základe pripomienok zástupcov
členských štátov na decembrovom
zasadaní správnej rady má byť predložený nový materiál týkajúci sa uvedenej problematiky a zohľadňujúci aj
vznesené pripomienky. V súvislosti
s požiadavkou členských štátov na
organizovanie a spolufinancovanie
seminárov pre prieskumových expertov národných patentových úradov
však prezidentka EPÚ Alison
Brimelowová upozornila na existujúci finančný deficit úradu – 65 miliónov €.
Správna rada na svojom
115. zasadnutí okrem iného
schválila zavedenie nového
systému dôchodkového zabezpečenia zamestnancov EPÚ,
ktorý časť rizika súvisiaceho
s vyplácaním dôchodkov z EPÚ
prenáša na samotných zamestnancov. Schválený systém dôchodkového zabezpečenia bude uplatňovaný vo vzťahu
ku všetkým novým zamestnancom EPÚ (zamestnancom, ktorí
nastúpia po 1. januári 2009).
Súčasní zamestnanci EPÚ
budú môcť pristúpiť do systému
na báze dobrovoľnosti.
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Práva priemyselného
vlastníctva na vnútornom
trhu
V dňoch 16. – 17. októbra 2008 sa
v Štrasburgu konala dvojdňová konferencia Práva priemyselného vlastníctva na vnútornom trhu. Jej organizátormi boli Francúzsko, ktoré v druhom polroku 2008 vykonáva funkciu
predsedníckeho štátu Európskej únie
(EÚ), a Európska komisia (EK).
Konferenciu, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 150 účastníkov z 24
štátov, slávnostne otvoril európsky
komisár pre vnútorný trh a služby

90-ročný jubilant
Patentový úrad Poľskej republiky si
3. októbra 2008 pripomenul 90. výročie svojho vzniku, a tým aj ochrany
priemyselného vlastníctva v Poľsku.
Úrad pri tejto príležitosti zorganizoval
konferenciu Poľský a európsky
systém ochrany priemyselného
vlastníctva i viacero sprievodných
podujatí.
Do Varšavy pricestovali významné
osobnosti pôsobiace v oblasti duševného vlastníctva, predstavitelia medzinárodných organizácií a národných patentových úradov v Európe.
Konferencia a sprievodné podujatia vyvrcholili slávnostným oceňovaním jednotlivcov a kolektívov. Vysoké
štátne vyznamenanie Rad Polonia
Restituta si z rúk podpredsedu poľskej vlády a ministra hospodárstva
Waldemara Pawlaka prevzal Michał
du Vall, rektor Jagelonskej univerzity
v Krakove. K blahoželaniu sa pripojil
aj nový generálny riaditeľ Svetovej
organizácie duševného vlastníctva
Francis Gurry, ktorý zároveň udelil

Charlie McCreevy. V rámci prvého
dňa konferencie odznelo 24 príspevkov venovaných problematike jednotného európskeho patentového
súdnictva a patentu spoločenstva.
Rečníci vo svojich príspevkoch
poukázali na výhody, ale aj na možné
riziká spojené s vytvorením uvedených inštitútov na základe aktuálne
prerokúvaných návrhov.
Druhý deň konferencie bol venovaný problematike vymožiteľnosti
práv priemyselného vlastníctva.
Diskutujúci zdôraznili potrebu spoločného postupu EK a členských štátov
EÚ v boji proti výrobe a distribúcii fal-

Cenu WIPO za inovácie Jagelonskej
univerzite v Krakove a Univerzite
Marie Curie-Skłodowskej v Lubline.
Medzi ocenenými nechýbali ani
18 pracovníci poľského patentového úradu, ktorým odovzdali medaily prezidenta
Poľskej republiky
Lecha Kaczyńskeho.
Patentový
úrad bol v Poľsku
zriadený 28. decembra 1918 a už
o rok neskôr 10. novembra 1919 podpísal Parížsky dohovor na ochranu priemyslového vlastníctva.
Prvú ochrannú
známku poľský patentový úrad zapísal do svojho
registra 11. aprí-

šovaného tovaru. Uviedli, že falšovanie sa už dávno týka nielen luxusného tovaru, ako sú šperky alebo parfumy, ale aj predmetov každodennej
spotreby, a to liekov, potravín, elektroniky, hračiek, kozmetiky, odevov
a iných. Negatívnu úlohu v distribúcii
falšovaného tovaru zohráva internetový predaj. Údajne až tri z piatich liekov predaných týmto spôsobom sú
falšované.
Falšovaný tovar nielenže porušuje
chránené priemyselné práva, ale
tým, že často nezodpovedá predpísaným normám, ohrozuje aj zdravie
a životy spotrebiteľov.

la 1924 a prvý patent udelil 24. apríla
1924.
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Užitočný seminár
Európska patentová akadémia
v spolupráci so Slovinským úradom
duševného vlastníctva zorganizovala
v Ľubľane seminár s názvom
Administrácia európskych patentových prihlášok v národných úradoch.
Účastníci seminára, pracovníci
národných patentových úradov, mali
možnosť bližšie sa oboznámiť s právnymi aspektmi revidovaného Európskeho patentového dohovoru z roku
2000 (EPD 2000), ktorý vstúpil do
platnosti 13. decembra minulého roka, a rovnako i s jeho vplyvom na prijímanie a spracovanie európskych
patentových prihlášok a na ich nadväzné odosielanie do Európskeho
patentového úradu.

Hlavným cieľom revízie pôvodného EPD ešte z roku 1973 bola jeho
harmonizácia s inými medzinárodnými dohodami a dohovormi (Dohoda
o obchodných aspektoch práv duševného
vlastníctva – Dohoda TRIPS, Dohovor
o patentovom práve – PLT) a zvýšenie
flexibility v konaní
o patentových prihláškach. Medzi najzásadnejšie zmeny
v EPD 2000 patrí
možnosť podať prihlášku v akomkoľvek
jazyku a bez patentových nárokov s možnosťou ich dodatočného zaslania do
dvoch mesiacov odo
dňa podania prihlášky. Súčasťou semi-

nára boli aj praktické cvičenia, v rámci ktorých boli simulované rôzne prípadové štúdie.

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

Medzi elitou sa podľa The Times
neumiestnila ani jedna zo Slovenska
Svet nepozná naše univerzity
Bratislava – Slovenské univerzity nepatria medzi svetovú špičku. Potvrdil
to aj medzinárodný rebríček britského denníka The Times za rok 2008,
ktorý medzi prvých šesťsto univerzít
nezaradil žiadnu školu zo Slovenska. Naši západní a severní susedia – Česko a Poľsko – majú v rebríčku po štyri univerzity, Maďarsko tri.
Z postkomunistických krajín strednej
a východnej Európy sa do rebríčka
prebojovali aj univerzity z Rumunska,
Slovinska a Litvy.

Z európskych firiem najviac vynaložila na vývoj Nokia, v celkovom poradí
je až piata
Najštedrejší je k výskumu Microsoft
Brusel – Najviac peňazí do výskumu
a vývoja zo svetových firiem vynaložila za posledný rok americká softvérová spoločnosť Microsoft. Išlo takmer o 5,6 miliardy eura (v prepočte 170,6 miliardy Sk). Ako vyplýva
z aktuálneho rebríčka Európskej
komisie, najlepšou z Európy je fínska
Nokia.

Hospodárske noviny
21. 10. 2008

http://hn.hnonline.sk/2-29255060-

http://hn.hnonline.sk/2-29255540-k10000_detail-5f

Hospodárske noviny
21. 10. 2008
-k10000_detail-11

Smer pustí podnikateľov k vysokým školám
Bratislava – Aj keď súkromným
peniazom premiér Robert Fico neverí, pri vysokých školách mu neprekážajú. Ministerstvo školstva navrhuje,
aby verejné univerzity mohli vstupovať do akciových spoločností. Smer
je za.
Minister školstva Ján Mikolaj ide
meniť len rok starú podobu vysokoškolského zákona. Vysoké školy by
mohli spolu s veľkými firmami vytvárať akciovky, do ktorých by vkladali
verejný majetok. Minister si od toho
sľubuje pre vysoké školy peniaze na
výskum.
Pravda

20. 10. 2008

MONITORING

Do lekární majú prísť lacnejšie
lieky
Bratislava – Od decembra by sa do
lekární mali dostávať lacnejšie lieky
ako dnes. Ministerstvo zdravotníctva
totiž navrhuje, aby sa vstup na trh
povolil iba takým generickým liekom,
ktoré sú najmenej o dvadsať percent
lacnejšie ako originálny liek. Generikum je kópia, náhrada pôvodného
lieku, ktorá má rovnaký účinok, ale
býva lacnejšia. Originálnym liekom je
napríklad Aspirín, jeho generikom je
Anopyrín.
Hospodárske noviny
16. 10. 2008

Meteo tvrdí, že na Chopku neopisuje
Bratislava – Údaje od Slovenského
hydrometeorologického ústavu (SHMÚ)
sme na internetových stránkach
Meteo.sk neopisovali, no na preberanie dát od štátnej organizácie by sme
aj tak mali nárok. Po niekoľkých týždňoch mlčania to tvrdí prevádzkovateľ stránky Meteo.sk, súkromná spoločnosť Omega plus.
Prípad zámernej zámeny teplôt na
Chopku, kde meteorológovia z SHMÚ
zámerne nahlásili v auguste nízku
teplotu, aby dokázali, že Meteo.sk od
nich „kradne“ údaje, vzbudil v lete
veľkú pozornosť.
Sme

Kríza začala loviť medzi firmami
Spoločnosti z automobilového, stavebného a textilného priemyslu sú
najzraniteľnejšie
Bratislava – Znižovanie výroby, prepúšťanie, dokonca až zmenu firemnej politiky smerom k zamestnancom
hlásia v Európe firmy od automobilového či kovospracujúceho priemyslu
až po výrobcov luxusného tovaru.
Podľa analytikov by sa však najviac
terajších turbulencií mali obávať firmy z dvoch skupín priemyslu – cyklických odvetví a odvetví s nízkou pridanou hodnotou, ktoré sú už aj teraz
vystavené konkurencii lacnejších
dovážaných tovarov. Na veľkosti
však až tak nezáleží.
„Väčšie firmy majú väčší priestor na
znižovanie režijných nákladov. Na
druhej strane nebývajú také flexibilné
pri zmene plánov výroby či jej preskupení. V prípade menších firiem
zase nie je priestor na zmenu režijných nákladov,“ poznamenal pre HN
hlavný analytik Volksbank Vladimír
Vaňo.
Hospodárske noviny
14. 10. 2008
http://hn.hnonline.sk/2-29005040-k10000_detail-7d

11. 10. 2008

dej predajni. Vyváža ich do desiatok
krajín. Jeho vitrína Klára má jedinečný dizajn z dielne dizajnéra Ferdinanda Chrenku, ktorý elegantne vyriešil
držiak skla a osvetlenia, kým na štandardných vitrínach iných výrobcov sú
využité len obyčajné alumíniové profily. Ukrajinský výrobca urobil jednoduchú vec – odkopíroval pastorkaltskú Kláru a ponúkol ju na trhu.
Hospodárske noviny
6. 10. 2008
http://hn.hnonline.sk/2-28768080-k10000_detail-bf

Obchodné tajomstvo
(H o s p o d á r s k e n o v i n y
6. 10. 2008)

http://www.sme.sk/c/4119799/meteo-tvrdi-ze-

http://hn.hnonline.sk/2-28768060-

-na-chopku-neopisuje.html

-k10000_detail-50

Slovenský oštiepok je slovenský
Bratislava – Slovenský oštiepok je
po Skalickom trdelníku, Slovenskej
bryndzi a Slovenskej parenici štvrtým
slovenským výrobkom, ktorý bol zapísaný do európskeho registra chránených zemepisných označení. Vyplýva to z informácií zverejnených
v úradnom vestníku Európskej únie
z 26. septembra 2008. „Keďže komisii nebola oznámená žiadna námietka, musí sa tento názov zapísať do
registra,“ informuje EÚ.
Hospodárske noviny
7. 10. 2008
http://hn.hnonline.sk/2-28830420-k10000_detail-2e

Nedajte sa olúpiť o svoje nápady
Okrem právnej ochrany vynálezca
odporúča – buďte rýchlejší a šikovnejší ako plagiátori
Bratislava – Keď sa majitelia firmy
Pastorkalt z Nových Zámkov pred
časom zúčastnili na výstave na
Ukrajine, netušili, že tam uvidia presnú kópiu svojich výrobkov. Pastorkalt
je producentom obslužných, mraziacich a iných vitrín, aké vídame v kaž-

Nový portál
(H o s p o d á r s k e n o v i n y
6. 10. 2008)
http://hn.hnonline.sk/2-28768070-k10000_detail-a3

Niekoľko filmových štúdií podalo
žalobu proti kopírovaniu DVD. Prichádzajú tým o tržby
Hollywood bojuje proti pirátom
Los Angeles – Šesť veľkých hollywoodskych filmových štúdií sa obrátilo
na súd, aby spoločnosti RealNetworks zakázali šíriť softvér na kopírovanie diskov DVD. Štúdie uvádzajú,
že ich program RealDVD umožňuje
spotrebiteľom kopírovať originálne
disky od známych alebo z požičovní.
Filmové štúdiá rovnako zhodne tvrdia, že kvôli tomu prichádzajú
o značné tržby z predaja svojich
vlastných filmov na DVD.
Hospodárske noviny
2. 10. 2008
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Zahraniční investori podľa ministerky práce a sociálnych vecí Viery
Tomanovej priniesli na Slovensko aj
nemravné vykorisťovanie. „Zvýšil sa
počet fyzicky a psychicky zneužívaných pracovníkov,“ uviedla na konferencii na tému Slovensko v zrkadle
európskeho sociálneho modelu. Stereotypná práca pri páse podľa nej
vedie k intelektuálnemu a duchovnému vysychaniu.
Pravda

1. 10. 2008

Začnú sa udeľovať slovenské Nobelove ceny
Bratislava – S cieľom oceniť a vyzdvihnúť špičkových slovenských
vedcov a inovátorov sa tento rok
uskutoční prvý ročník súťaže Hlava
roka. Projekt nadväzuje na českú
verziu týchto cien Česká hlava, ktorá
sa bude konať už po ôsmy raz.
„Cieľom je podpora vedy, techniky
a inovácií na Slovensku. Verejnosti
chceme predstaviť úspešné projekty,
firmy investujúce do vedy a inovácií
a odmeniť autorov úspešných slovenských vedeckých a technických
riešení,“ informoval Ján Holčík, predseda organizačného výboru.

Hlava roka je neštátny projekt, do
ktorého sa môžu prihlásiť profesionálni vedci, študenti vysokých škôl,
ale aj každý s dobrým nápadom.
Ceny sa budú odovzdávať v troch
kategóriách pričom výhercovia si rozdelia 18-tisíc eur, teda vyše 540-tisíc
korún. O víťazoch rozhodne sedemčlenná porota zložená zo zástupcov
Slovenskej akadémie vied, univerzít
aj ľudí z praxe.
Holčík uviedol, že projekty je možné
prihlásiť do konca decembra, pričom
víťazi budú vyhlásení na televíznom
galavečere na konci januára.
Pravda

1. 10. 2008

Výber z obsahu tretieho tohtoročného čísla
časopisu Duševné vlastníctvo,
ktoré je už v distribúcii
Prof. JUDr. Ján Švidroň, CSc.: Retrospektívne a perspektívne o právnej stimulácii technickej tvorby na
Slovensku – 1. časť
Právne aspekty technickej tvorby
v politicko-ekonomických a sociálnych súvislostiach s osobitným zameraním na ochranu vynálezov a ich
využívanie v hospodárskej praxi.
Február 1948 a zásadný odklon
Československa od „kapitalistického“
systému výlučnej ochrany vynálezov
na základe udelenia patentu. Sovietsky vzor právnej „ochrany“ vynálezov
autorským osvedčením; vynálezy súčasťou „národného majetku“. Postupný krach komunistického experimentu.

Prof. PhDr. Ing. Miroslav Tuma, DrSc.:
Alternatívne rozhodovanie o inovačných programoch podnikov
Stratégia inovačného rozvoja podniku. Inovačné programy z aspektu odhadovania rýchlosti návratnosti vynaložených nákladov. Finančná analýza investičných zámerov a príležitostí. Antagonizmy prosperity podniku z rôznych hľadísk. Dôsledky
obmedzovania investícií do rozvoja
podniku a faktory poklesu hospodárskej efektivity.
Ing. Štefan Holakovský: Pohnime
rozumom! – 9. časť
Bionika – metóda na riešenie problémov založená na pozorovaní prírody.
Definovanie pojmu bionika. Vznik
bioniky a praktické príklady jej využitia.

Marián Sedílek: (O)chráň tvorbu
svojej mysle!
Dňa 12. septembra 2008 sprístupnením novej webovej stránky
www.DusevneVlastnictvo.Gov.sk
vyvrcholil projekt, ktorý Ministerstvo
kultúry SR spustilo na sklonku uplynulého roka a ktorého cieľom bolo
vytvoriť informačný systém vrátane
rozhodnutí, legislatívy a literatúry
z oblasti duševného vlastníctva
a poskytnúť cyklus školení pre verejnú a súdnu správu o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva.

KTO VIE, ODPOVIE

KTO VIE, ODPOVIE
Víťazkou vedomostnej súťaže uverejnenej v minulom čísle e-mailového časopisu E-zine ÚPV SR sa stala Halina Ležovičová
z Bratislavy. Prvá správne odpovedala na otázku: Aký názov mal časopis, v ktorom F. X. Zach začal v roku 1788 publikovať
svoje vedecké práce z astronómie? (Allgemeine Geographische Ephemeriden)

Súťažná otázka č. 11
V pätnástich študoval matematiku na univerzite a o desať rokov neskôr (1915) dostal Nobelovu cenu za fyziku (výskum
štruktúry kryštálov pomocou röntgenových lúčov). Ojedinelý raketový štart vo vedeckej kariére... Do celoživotnej siene slávy
vstúpil spolu s otcom, ktorý bol v tom čase prestížnym anglickým fyzikom.

Ako sa volá dodnes najmladší laureát Nobelovej ceny?

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

