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Vplyv globálnej krízy?
Keď sa pozrieme na štatistiku prihlášok predmetov priemyselných
práv v ÚPV SR za prvých päť mesiacov tohto roka a porovnáme ju s rovnakým obdobím vlaňajška, došlo
najmä k poklesu prihlášok ochranných známok (OZ), celkove o 33 %.
Slovenskí prihlasovatelia podali 903
prihlášok OZ, čo je o takmer 31 %
menej oproti minulému roku, a zahraniční 261, čo predstavuje viac ako
41 %-ný pokles.
Približne o 19 % poklesli prihlášky
dizajnov, pričom o mínusové číslo sa
„zaslúžili“ slovenské subjekty.
Pri patentových prihláškach došlo
k nárastu o necelé 3 % vďaka pri-

hláškam zo zahraničia a zahraniční
prihlasovatelia majú podiel i na bezmála 2 %-nom náraste prihlášok úžitkových vzorov.
Treba si však uvedomiť, že práve
v čase krízy sa žiada ešte viac pamätať na priemyselnoprávnu ochranu.
Keď totiž firmy ochranu svojich produktov odsúvajú na bočnú koľaj,
môžu sa dostať ešte do hlbšej krízy,
pretože ich výsledky môže niekto
druhý zneužiť pre svoj vlastný biznis.
Vždy platilo, že osvedčeným receptom proti kríze je zvýšené úsilie
vo výskume a vývoji nových produktov. Práve inovácie zvyknú zohrá

vať kľúčovú úlohu pri obnove trhovej
ekonomiky a inovácie idú ruka v ruke
s priemyselnoprávnou ochranou.
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Quo vadis, PCT?
Prijatím Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT) v júni 1970 vo Washingtone boli položené právne základy
medzinárodného patentového systému.
Od nadobudnutia účinnosti zmluvy
v roku 1978 bolo v priebehu prvých
18 rokov jej fungovania podaných
Medzinárodnému úradu WIPO 250-tisíc medzinárodných prihlášok. Počas nasledujúcich štyroch rokov sa
ich počet zdvojnásobil a zdvojnásobnil sa aj v priebehu ďalších štyroch
rokov, čím dosiahol hranicu 1 milión.
Takáto dynamika zvýšenia počtu
prihlášok a popularita systému právnej ochrany prostredníctvom PCT,
ktorej členmi je v súčasnosti 141 krajín, si nevyhnutne vyžaduje jej priebežnú modernizáciu tak, aby zmluva
bola schopná trvale uspokojovať
potreby používateľov systému a držať
krok s technologickým vývojom.
Reforma systému PCT odštartovaná
v roku 2000 priniesla v priebehu

nasledujúcich rokov množstvo zmien
v administratívnom konaní.
Poskytnúť komplexné informácie
z prvej ruky o detailoch prijatých
zmien, ich dôsledkoch na prihlasovateľov a tiež informácie o ďalšom smerovaní medzinárodného patentového
systému bolo hlavným dôvodom na
zorganizovanie odborného seminára
na tému Aktuálny vývoj a reformy
v systéme medzinárodnej ochrany
patentov, ktorý 12. – 13. mája 2009
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O ochrane práv duševného
vlastníctva v Európe
V dňoch 21. – 22. mája 2009 sa
v Prahe konala Medzinárodná konferencia o ochrane práv duševného vlastníctva v Európe. Jej organizátormi boli Úrad priemyselného
vlastníctva Českej republiky (ÚPV ČR)
a Svetová organizácia duševného
vlastníctva (WIPO).
Na konferencii, ktorá bola spojená
s oslavami 90. výročia založenia
Patentového úradu a Patentového
súdu v Prahe s pôsobnosťou pre
celé územie bývalého Českosloven-

ska, sa zúčastnili zástupcovia národných a regionálnych patentových úradov,
patentoví zástupcovia, patentoví sudcovia, zástupcovia obchodu, priemyslu
a iných zainteresovaných
strán z viac ako 30 štátov.
Konferenciu slávnostnými
príhovormi otvorili predseda
ÚPV ČR Josef Kratochvíl
a riaditeľ divízie WIPO pre
spoluprácu s určitými krajinami Európy a Ázie Michal
Švantner. Nadväzne odzne-

pripravil Úrad priemyselného vlastníctva SR v spolupráci so Svetovou
organizáciou duševného vlastníctva
reprezentovanou odborníkmi na problematiku PCT Silvijou Trpkovskou
a Patrikom Graninom.
Cieľovou skupinou seminára boli
patentoví zástupcovia, zástupcovia
podnikov a firiem, vysokých škôl,
Slovenskej akadémie vied atď., ktorí
sa zaujímajú o priemyselnoprávnu
ochranu v medzinárodnom meradle.
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lo 19 príspevkov zameraných na
aktuálne témy ako výzvy, ktorým čelí
európsky patentový systém v období
globálnej ekonomickej krízy, stratégia ochrany práv z duševného vlastníctva v Európe, patentové úrady
v globálnej ekonomike, budúci komunitárny patentový systém a presadzovanie práv z duševného vlastníctva.
S príspevkami, okrem iných, vystúpili prezidentka Európskeho patentového úradu (EPÚ) Alison Brimelowová, riaditeľka odboru znalostnej ekonomiky Európskej komisie Margot
Fröhlingerová, prof. ekonomiky
a manažmentu inovácií z Université
Libre de Bruxelles Bruno van Pottelsberghe, ktorý je aj autorom analýzy
nákladov a prínosov vytvorenia
patentu spoločenstva, prezident
Európskej asociácie patentových
právnikov Willem A. Hoyng, predseda Nemeckého federálneho patentového súdu v Mníchove Raimund Lutz
a predsedníčka ÚPV SR Darina
Kyliánová.
D. Kyliánová vo svojom príspevku
prezentovala postoj Slovenskej republiky k najkontroverznejším bodom
návrhov na vytvorenie patentu spoločenstva a jednotného súdneho systému na riešenie patentových sporov.
Pokiaľ ide o návrh na vytvorenie
patentu spoločenstva, venovala sa
nasledovným otázkam: preklad patentov spoločenstva do úradných
jazykov členských štátov Európskej
únie, výška poplatkov za udržiavanie
platnosti patentov spoločenstva, rozdeľovanie výnosu z týchto poplatkov
medzi členské štáty EÚ a spolupráca
EPÚ s národnými patentovými úradmi členských štátov EÚ pri vykonávaní činností súvisiacich s udeľovaním
patentov tohto druhu.
Podľa aktuálneho návrhu nariadenia o patente spoločenstva (dokument Rady EÚ č. 8588/09 PI 28) sa

má otázka prekladu patentov spoločenstva riešiť vytvorením špeciálneho prekladacieho programu, prostredníctvom ktorého bude možné
získať strojové preklady patentov
spoločenstva do úradných jazykov
všetkých členských štátov EÚ.
Slovensko zastáva názor, že takéto riešenie jazykovej otázky by malo
nesporné výhody v porovnaní s riešením navrhnutým v tzv. Spoločnom
politickom prístupe z roku 2003
(dokument Rady EÚ č. 7159/03
PI 24). Tretie strany by mali k dispozícii strojové preklady celých patentových spisov, navyše tieto preklady
by boli dostupné už po zverejnení prihlášky. Napriek spomenutým výhodám Slovenská republika zatiaľ
návrh, aby sa otázka prekladu patentov spoločenstva riešila využívaním
strojových prekladov, jednoznačne nepodporila. Dôvodom je otázna kvalita strojových prekladov, ktoré
by mali k dispozícii slovenské subjekty.
Poplatky za udržiavanie platnosti
patentu spoločenstva nesmú byť príliš vysoké ani príliš nízke. Príliš vysoké udržiavacie poplatky by negatívne
ovplyvnili atraktívnosť ochrany patentom spoločenstva. Dokonca by
mohli spôsobiť to, že tento druh priemyselnoprávnej ochrany vynálezov
by bol pre malé a stredne veľké podniky finančne nedostupný. Naopak,
príliš nízke udržiavacie poplatky by
mohli ohroziť finančnú stabilitu EPÚ
a národných patentových úradov
členských štátov EÚ. Navyše by
mohli prihlasovateľov motivovať k tomu, aby sa o ochranu patentom spoločenstva uchádzali aj v prípade riešení s nízkou technickou hodnotou
a riešení, ktoré na území EÚ nezamýšľajú hospodársky využívať.
Rozdeľovanie výnosu z poplatkov
za udržiavanie platnosti patentov
spoločenstva medzi členské štáty EÚ
je všeobecne považované za jednu

z najcitlivejších otázok. Kritériá na
rozdeľovanie výnosu z patentov spoločenstva musia byť stanovené tak,
aby neznevýhodňovali žiadnu skupinu členských štátov. D. Kyliánová
v tejto súvislosti poukázala na skutočnosť, že niektoré z diskutovaných
návrhov na riešenie danej otázky do
značnej miery znevýhodňujú tie členské štáty, ktoré pristúpili k Európskemu patentovému dohovoru až po
roku 2000.
K otázke spolupráce EPÚ s národnými patentovými úradmi členských
štátov EÚ v rámci vykonávania činností súvisiacich s udeľovaním
patentov spoločenstva D. Kyliánová
uviedla, že nutnou podmienkou efektívneho fungovania vytváraného
komunitárneho patentového systému
je spolupráca všetkých zainteresovaných patentových úradov. Je potrebné vyhnúť sa akejkoľvek nežiaducej
duplicite práce a optimálne využívať
všetky dostupné ľudské aj technické
zdroje. Spolupráca EPÚ s národnými
patentovými úradmi však nesmie
ohroziť kvalitu patentov udeľovaných
EPÚ a dlhodobú finančnú stabilitu
tohto regionálneho patentového
úradu.
V súvislosti s návrhom na vytvorenie jednotného európskeho súdneho
systému na riešenie patentových
sporov D. Kyliánová za problematické označila najmä prechodné ustanovenia návrhu dohody, na základe
ktorej má byť vytvorený Európsky
patentový súd (dokument Rady EÚ
č. 7928/09 PI 23 COUR 29). Tieto
ustanovenia do značnej miery obmedzujú možnosť členských štátov
EÚ s tradične nízkym počtom patentových sporov zriadiť na svojom
území lokálnu divíziu patentového
súdu.
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Slová chvály
na prediagnostiku
vykonávanú ÚPV SR
Európsky patentový úrad v spolupráci s francúzskym Národným inštitútom priemyselného vlastníctva realizuje projekt prediagnostiky predmetov priemyselných práv, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie podnikateľského sektora o priemyselnom vlastníctve.
So zámerom výmeny skúseností
z poskytovania uvedenej služby sa
13. – 15. mája 2009 vo francúzskom
Lille stretli zástupcovia 12 národných
patentových úradov, ktoré sa do pilotného projektu zapojili v roku 2008.
Ako odznelo na stretnutí, zatiaľ najlepšie si v prediagnostike počína
ÚPV SR, ktorý doteraz vypracoval
pre malé a stredné podniky 30 hodnotiacich správ (napr. Rakúsky patentový úrad 15, Taliansky patentový
a známkový úrad 11, rumunský Štátny úrad pre vynálezy a ochranné
známky 10).

Hranica jeden milión zdolaná
Dňa 14. mája 2009 počet zapísaných medzinárodných ochranných
známok podľa Madridského systému
dosiahol hranicu jeden milión. V poradí miliónta známka bola zapísaná
pre rakúsku „eko“ spoločnosť Grüne
Erde, ktorá sa špecializuje na výrobky z dreva, textilu a na naturálnu kozmetiku.

Madridský systém pre medzinárodný zápis ochranných známok bol
vytvorený v roku 1891 a prihlášky je
možné podávať dvoma cestami – podľa Madridskej dohody (1891) a podľa

Najviac diskutovanými témami
boli rozsah prediagnostiky a jej
prípadné spoplatnenie. Napríklad
v Rakúsku má hodnotiaca správa
spolu s konkrétnymi odporúčaniami v
priemere 30 strán a obsahuje aj informácie súvisiace s marketingovými
aktivitami podniku a komercionalizáciou predmetov priemyselných práv.
Naopak, vo Fínsku bývajú takéto
správy približne štvorstranové. Pracovníci ÚPV SR pri tvorbe správ vychádzajú z francúzskeho konceptu
a výsledná správa zvyčajne nepresiahne 15 strán. Účastníci stretnutia
sa zhodli na tom, že nie je dôležitý
rozsah hodnotiacich správ,
ale prínos prediagnostiky
k zvýšeniu konkurencieschopnosti podniku a k zlepšeniu jeho postavenia na
trhu.
Pokiaľ ide o spoplatnenie prediagnostiky, napr.
vo Fínsku, Taliansku a v Rakúsku uvažujú o takejto
možnosti, ale tamojšie
podnikateľské prostredie
a miera inovácií sú na

inej úrovni ako na Slovensku.
Ostatné patentové úrady vrátane
ÚPV SR zatiaľ neplánujú spoplatniť
uvedenú službu.

protokolu k tejto dohode (1989).
Madridský systém spravuje Medzinárodný úrad WIPO so sídlom v Ženeve.

nologie mbH. 900 000. medzinárodná ochranná známka pribudla do
registra v Ženeve v roku 2006 zásluhou čínskej spoločnosti Chaozhou
Fengxi Jinbaichuan Porcelain Crafts
Factory.

Zvýšený záujem o ochranu tovarov
a služieb prostredníctvom medzinárodných ochranných známok je odrazom prudko rozvíjajúceho sa obchodu v ostatných dvoch desaťročiach.
Prvá medzinárodná ochranná známka bola zapísaná v roku 1893 pre
čokoládu švajčiarskej spoločnosti
maker Russ-Suchard & Company.
Trvalo 93 rokov, kým došlo v roku
1986 k zápisu 500 000. medzinárodnej ochrannej známky patriacej švajčiarskemu Sandoz AG, teraz vo
vlastníctve nemeckej spoločnosti
BASF SE. O 15 rokov neskôr bola
zapísaná v poradí 750 000. ochranná
známka, ktorá patrí nemeckej firme
microTec Gesellschaft für Mikrotech-

Na záver stretnutia jeho účastníci
konštatovali, že projekt je určite prínosom nielen pre malé a stredné
podniky, ale aj pre patentové úrady.
Vďaka prediagnostike sa zviditeľňujú
vo verejnosti, dokážu lepšie pochopiť
problémy i potreby podnikateľského
prostredia a čo je nemenej dôležité,
dochádza k zvýšeniu počtu prihlášok
predmetov priemyselných práv a na
druhej strane k zníženiu porušovania
priemyselných práv.

Medzinárodný úrad WIPO upozorňuje majiteľov medzinárodných
ochranných známok, že v súčasnosti im môžu byť doručené listy od
určitých organizácií s ponukou zápisu ochranných známok v ich databázach, ktoré sa zdajú byť úradnej
povahy. Medzinárodný úrad varuje
majiteľov medzinárodných známok
a ich zástupcov, že takéto databázy
nemajú žiadny právny účinok týkajúci sa ochrany v nich zapísaných
známok, a preto je takáto registrácia zbytočná.

MONITORING

MONITORING
Prehľad článkov týkajúcich sa duševného vlastníctva a ÚPV SR uverejnených
v slovenskej tlači v máji 2009

Vynálezcovia. Bratia Furkovci zostrojujú roboty, oddelili DNA a budú skúmať tuberkulózu
Človek a robot ...alebo dvojičky
v akcii
Predstavte si, že ste riaditeľom školy
a prídu za vami dvaja prváci s otázkou, či by nemohli zorganizovať
medzinárodnú prezentáciu robotov.
Ak by ste boli Zuzanou Vaterkovou
zo Spojenej školy na Metodovej ulici
v Bratislave a vašimi žiakmi by boli
osemnásťroční Samuel a Daniel
Furkovci, povedali by ste áno. A urobili by ste dobre. Zatiaľ čo si väčšina
ich rovesníkov myslí, že roboty sú len
ničiace stroje z počítačových hier
alebo sci-fi určené na zabíjanie
a počítače sú len na hranie, títo bratia už tretí rok dokazujú opak.
V rámci projektu MetodBot, ktorý
vymysleli, predvádzajú študenti svoje
vyrobené stroje.
Hospodárske noviny
29. 5. 2009

menej ako stredoškoláci či vysokoškoláci.
Sme

29. 5. 2009

http://zena.sme.sk/c/4864182/clanky-kradnu-aj-male-deti.html

Audiovizuálny fond prinesie viac
peňazí a nové pravidlá
Na Slovensku vzniká Audiovizuálny
fond, ktorý má prispieť k rozvoju
kinematografie a s podpornou činnosťou začne od budúceho roka.
Nahradí grantový program ministerstva kultúry Audiovízia, ktorý dokázal
uspokojiť 15 – 20 percent žiadateľov
o podporu pre ich projekty. Koľko žiadateľov z oblasti filmu a televízie
uspokojí nový fond, zatiaľ jeho riaditeľ Martin Šmatlák nevie odhadnúť.
Tvrdí však, že s fondom sa spája viacero výhod.
Pravda

25. 5. 2009

Články kradnú aj malé deti
Okopírovať článok z internetu sa
považuje za šikovnosť už na základnej škole
Bratislava – Za tri dni napíšem akúkoľvek slohovú prácu zo slovenčiny,
vypracujem maturitné otázky. V naliehavých prípadoch za príplatok aj
do 24 hodín. Platba pri zhotovení.
Podobných inzerátov je na internete
plno. Niektorí sa špecializujú na stredoškolákov, iní ponúkajú diplomové
práce na kľúč.
Kradnúť články z internetu vedia už
aj žiaci základnej školy, hoci to robia

Hospodárske noviny
22. 5. 2009
http://hn.hnonline.sk/2-37203100-k10000_detail-4e

http://hn.hnonline.sk/2-37277250-k10000_detail-ad

Spolufinancovanie výskumu je
nutné
Ako definovať priority aplikovaného
výskumu? V súčasnosti sa dostávajú
do praxe prvé grantové schémy pre
aplikovaný výskum. Ich dôležitosť
nevyplýva len z dôvodu riešenia
dosahov krízy, keď vláda navrhla pre
Agentúru na podporu výskumu
a vývoja vyrovnať podiel výziev
základného a aplikovaného výskumu, ale aj z nevyhnutnosti zvýšenia
pridanej hodnoty nášho hospodárstva.
Ďalšia agentúra – Agentúra Ministerstva školstva pre štrukturálne fondy
EÚ – už 2. marca uzatvorila výzvu
Prenos poznatkov a technológií
získaných výskumom a vývojom do
praxe, kde sa prihlásilo 105 projektov.

Zázračný motor príde v roku 2012
Predstavte si takú benzínovú tisícpäťstovku s výkonom trojlitrového
šesťvalca, krútiacim momentom preplňovaného dieselového motora a so
spotrebou podobnou hybridom. To
nie je výmysel, ale parametre nového
koncepčného motora francúzskej
spoločnosti MCE-5. Jeho tajomstvo
sa skrýva v zmene kompresorového
pomeru. Čo znamená tento nudný
technický termín? Je to pomer objemu nasatej a stlačenej zmesi.
Technici veľmi dobre vedia, že čím je
kompresný pomer väčší, tým viac
energie vedia získať z každej molekuly paliva.
Pravda

23. 5. 2009

Päťrozmerné disky chcú nahradiť
súčasné DVD a blue-ray
Londýn, Bratislava – Ešte sa ani
nestihli masovo rozšíriť nové blueray disky, ktoré majú nahradiť súčasné DVD, a už vedci otvorili cestu
k novým optickým diskom s oveľa
vyššou kapacitou. Ich pracovným
názvom sú päťrozmerné disky alebo
5-D a ich kapacita dosahuje až 1 600
gigabajtov (GB). To znamená, že na
jeden 5-D disk by sa zmestilo viac
ako tristo súčasných DVD diskov,
informoval časopis Nature.
Pravda

22. 5. 2009

MONITORING

Slovensko nevie bojovať proti
kríze
Vláda nedokáže efektívne strážiť
výdavky, pre legislatívu sme horší aj
v konkurencieschopnosti
Bratislava – Slovensko by v budúcnosti v boji proti kríze pohorelo.
V rebríčku takzvaného stress testu
švajčiarskeho Inštitútu pre rozvoj
manažmentu, ktorý sa inšpiroval
podobnými testami bánk v Spojených štátoch, no krajiny hodnotil aj
na základe ďalších dvadsiatich kritérií, skončilo Slovensko až na 36.
mieste z 57 najkonkurencieschopnejších krajín vo svete. Rebríčku dominuje Dánsko pred Singapurom a Katarom, na chvoste sú Ukrajina,
Argentína a Venezuela.
Hospodárske noviny
21. 5. 2009
http://hn.hnonline.sk/2-37187710-k10000_detail-7a

V schopnosti konkurovať sme si
pohoršili (S m e
21. 5. 2009)
http://ekonomika.sme.sk/c/4851214/v-rebricku-schopnosti-konkurovat-slovensko-kleslo.html

Minipočítače rýchlo zmenili svet
Sú malé, príťažlivé a nestoja priveľa,
hoci vysnívanú cenu 100 dolárov sa
nepodarilo dosiahnuť
Aj keď ich vyvinuli na to, aby priniesli technológie a vzdelanie do ekonomicky slabých kútov sveta, oslovili
netbooky najmä krajiny, kde o peniaze núdza nie je.

Sľubuje, že ho urobí inteligentnejším.
Google.com – stránka s formulárom,
do ktorého píšete, čo hľadáte, a ona
vám poradí najvhodnejšie webové
stránky, na ktorých nájdete odpoveď.
Za zdanlivo primitívnou stránkou,
ktorú každý deň navštevujete
a využívate, v skutočnosti stojí práca
najväčších mozgov sveta a tiež najtajnejší recept, ako z miliárd webových stránok vybrať to najdôležitejšie
a dostať to na prvé miesto vo vyhľadávači.
Čoskoro treba čakať na zmeny, ktoré
budú viditeľné aj vo výstupoch webového vyhľadávača. Najziskovejšia z globálnych firiem minulý týždeň svetu ukázala, ako chce už o niekoľko mesiacov
zmeniť svet vyhľadávania.
Sme

18. 5. 2009

Intel predbehol Microsoft. V pokute
Najväčší výrobca čipov dostal od
Bruselu rekordnú pokutu vyše miliardy eur za neférové súťaženie
Bratislava – Svetová jednotka vo výrobe čipov Intel dostala od Európskej
komisie rekordnú pokutu v jej doterajšej histórii. Výška 1,06 miliardy eur
je totiž viac ako dvojnásobok pokuty,
ktorú Brusel uštedril svetovej softvérovej jednotke Microsoft. Tá v roku
2004 dostala pokutu 497 miliónov
eur. V oboch prípadoch je dôvod
jasný – porušovanie hospodárskej
súťaže.
Hospodárske noviny
14. 5. 2009
http://hn.hnonline.sk/2-37101570-

Sme

20. 5. 2009

-k10000_detail-d0

http://pocitace.sme.sk/c/4850617/minipocitace-rychlo-zmenili-svet.html

Google sľubuje bystrejší web
Internet musí byť múdrejší, hovoria
predstavitelia najznámejšej webovej
firmy
Bratislava – Google ukázal tri technológie, ktorými chce onedlho zmeniť
svet vyhľadávania na internete.

Neférové praktiky Intelu potrestal
Brusel miliardovou pokutou
(P r a v d a
14. 5. 2009)
Intel dostal od únie miliardovú
pokutu (S m e
14. 5. 2009)
http://pocitace.sme.sk/c/4840897/intel-obchodoval-nefer-zaplati-miliardovu-pokutu.html

Privátne značky bodujú
Výrobkov Tesco, Coop či Albert má
byť v regáloch viac
Bratislava – Výrobky predávané
obchodnými reťazcami pod vlastnou
značkou sú u väčšiny Slovákov čoraz
populárnejšie. Dôvera spotrebiteľov
v tento segment je mimoriadne vysoká a spotrebitelia ho považujú za
jeden z najvýhodnejších variantov
nákupu.
Podľa najnovšieho prieskumu agentúry GfK Slovakia je podiel privátnych
značiek na našom trhu s rýchloobrátkovým tovarom najvyšší spomedzi všetkých krajín Vyšehradskej
štvorky.
Hospodárske noviny
12. 5. 2009

Vysokoškoláci sa míňajú svojmu
povolaniu
Bratislava – Viac ako polovica absolventov s vysokoškolským titulom
nepracuje v odbore, ktorý vyštudovala. Tretina vysokoškolákov sa uplatní
na mieste, kde inak stačí stredná
škola. Takéto alarmujúce výsledky
odhalila najnovšia štúdia Ústavu
informácií a prognóz školstva.
Množstvo vysokoškolákov teda študuje zbytočne.
Hospodárske noviny
11. 5. 2009

Na vedu pôjdu milióny eur
Firmy dostanú nové možnosti, ako
získať peniaze z eurofondov
Bratislava – V lete čakajú podnikateľov nové možnosti na získanie miliónov eur od štátu a z eurofondov.
Minister školstva Ján Mikolaj na
štvrtkovom HNClube informoval
zástupcov podnikateľov, vysokých
škôl a akademikov o šanci získať
časť z koláča 1,4 miliardy eur z operačného programu Výskum a vývoj.
„Ide na Slovensku o doposiaľ nevídané prostriedky na vedu,“ upozornil
minister. Peniaze je možné využiť na

MONITORING

mzdy a odvody, technické vybavenie,
budovy či réžiu a prevádzku výskumu. Časť financií si musia podnikatelia obstarať sami – výška spolufinancovania sa v tomto programe pohybuje podľa ministra od 60 do 95 percent.

proti internetovým pirátom a zaviesť
možnosť odpojiť ich od internetu bez
predchádzajúceho súdneho rozhodnutia. Odmietli ho z obavy, že by
mohol porušovať práva užívateľov
internetu.
Pravda

-hnclub-na-vedu-pojdu-miliony-eur

Letec s Krištáľovým krídlom je
doma aj pod zemou
Prievidza – Aj vo veku 77 rokov
pomáha penzista Tedeáš Wala konštruktérom vymýšľať nové lietadlá.
Za celoživotné dielo získal nedávno
Krištáľové krídlo.
Letectvo je jeho vášňou odmalička.
Typ vetroňa, ktorý navrhol, používali
všetky aerokluby v bývalom Československu. Po odchode do dôchodku
skonštruoval motorový ultraľahký
stroj. Vyrábajú ho v prievidzskom
Aerospole, ktorý aj v čase krízy dáva
prácu desiatkam ľudí.
Pravda

7. 5. 2009

http://spravy.pravda.sk/letec-s-kristalovym-kridlom-je-doma-aj-pod-zemou-ft3-/sk_domace.asp?c=A090507_130051_sk_domace_p12

Honba na internetových pirátov
pokračuje. Zatiaľ neúspešne
Bratislava – V oceáne dát zvanom
internet sa už dávno neplavia len surferi. Dostupný vysokorýchlostný
internet priniesol priaznivé prúdy, na
ktorých sa zváža čoraz viac počítačových pirátov. Rabujú všetko – softvér, hry, muziku, filmy – a zatiaľ je na
nich každý prikrátky. A zostane to tak
aj po včerajšom prekvapujúcom hlasovaní v Európskom parlamente,
ktorý sa pirátom chystal vypustiť
oceán.
Europoslanci zmietli zo stola tzv.
telekomunikačný balíček, v rámci
neho sa malo určiť, ako postupovať

Pravda

7. 5. 2009

7. 5. 2009

Hospodárske noviny
11. 5. 2009
http://hnonline.sk/ekonomika/c1-37017240-

padov nelegálneho softvéru. Odhady
však hovoria o tom, že nelegálny
softvér je nainštalovaný v každom
druhom počítači.

Pokojné vody slovenského internetu sťahovaniu prajú
Bratislava – Na Slovensku sa hudobný vydavateľstvám zatiaľ nepodarilo
presadiť ani to, aby poskytovatelia
internetu museli sledovať, čo si sťahujú ich klienti.
„Momentálne sa neuvažuje o zavedení takejto povinnosti pre poskytovateľov internetu. Dôraz sa kladie
skôr na zlepšenie vymáhateľnosti
práv duševného vlastníctva v praxi,“
informoval hovorca ministerstva kultúry Jozef Bednár. Polícia napríklad
ročne rieši len desať až pätnásť prí-

Garážový vynález dobýja svet
Tvoriví ľudia s dobrými nápadmi sa
nerodia každý deň. Prevratné vynálezy, ktoré prinášajú osoh pre ľudstvo, už vôbec nie. Štatistiky dokazujú, že revolučné riešenia v ktorejkoľvek oblasti ľudskej činnosti uzrú
svetlo sveta raz za tridsať až päťdesiat rokov. Prešovčan Bartolomej
Janek sa zaradil medzi najlepších
európskych vynálezcov.
Sme

2. 5. 2009

http://domacnost.sme.sk/c/4824976/garazovy-vynalez-dobyja-svet.html

VÝBER Z OBSAHU ČASOPISU DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO / OZNAMY

Výber z obsahu druhého tohtoročného čísla
časopisu Duševné vlastníctvo,
ktoré vyjde v druhej polovici júna
JUDr. Zuzana Adamová, PhD.:
Online šírenie kreatívneho obsahu
PhDr. Július Šípoš: Svetový deň
duševného vlastníctva. Podporme
zelené inovácie
Keďže ten tohtoročný Svetový deň
duševného vlastníctva (SDDV)
s ústrednou myšlienkou Podporme
zelené inovácie pripadol na nedeľu,
v Úrade priemyselného vlastníctva
SR, aj za účasti riaditeľa divízie
Svetovej organizácie duševného
vlastníctva (WIPO) pre spoluprácu
s určitými krajinami Európy a Ázie
Michala Švantnera, sa súvisiace
akcie konali 24. apríla 2009, ktorý bol
v úrade i Dňom otvorených dverí.
Po príhovore predsedníčky ÚPV SR
Dariny Kyliánovej sa ujal slova
M. Švantner, ktorý potom odovzdal
cenu WIPO pre úspešných vynálezcov (Best Inventor Award) Jánovi
Kerestešovi st. a Jánovi Kerestešovi
ml. z Považskej Bystrice za výrazné
úspechy v oblasti vývoja biologicky

aktívnych látok v mliečnych produktoch a v potravinárskom priemysle.
Ide o prvé takéto významné ocenenie slovenských vynálezcov, v tomto
prípade otca a syna, ktorí sa venujú
biotechnológiám, najmä vývoju riadenia biochemických a informačných
procesov v živých organizmoch.
SDDV v ÚPV SR sa niesol i v znamení konferencie Duševné vlastníctvo
na Slovensku IX. Bola zameraná
najmä na problematiku právnej
ochrany výrobkov označením pôvodu a zemepisným označením a tiež
ochrany výrobkov ako zaručených
tradičných špecialít.
Na záver SDDV, po skončení konferencie mali jej účastníci, hostia i pracovníci možnosť aj ochutnať pripravené slovenské špeciality.
Dr. Mihály Ficsor: Výzvy Lisabonského systému – 2. časť
Sonda do príslušného výkladu vybraných ustanovení Lisabonskej dohody
a jej vykonávacieho predpisu. Me-

chanizmus urovnania sporov v prípade vyhlásenia o zamietnutí zápisu.
Homonymá, resp. rovnako znejúce
zemepisné označenia, a falošné
homonymá ako osobitný problém
medzinárodnej a komunitárnej ochrany zemepisných označení a označení pôvodu. Niektoré ďalšie výzvy
Lisabonského systému.
Ing. Milan Pančík: Vybrané rozhodnutia Súdneho dvora ES týkajúce
sa dodatkových ochranných osvedčení – 2. časť
Rozhodnutia poskytujúce výklad
ustanovení nariadenia Rady (EHS)
č. 1768/92 z 18. júna 1992 o vytvorení dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá v platnom znení
a nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady č. 1610/96 z 23. júla 1996
o vytvorení dodatkového ochranného
osvedčenia na výrobky na ochranu
rastlín v platnom znení.

OZNAMY
Kurz duševné vlastníctvo
Od 24. septembra 2009 pokračuje kurz duševné vlastníctvo. V školskom roku 2009/10 ÚPV SR otvára modul

D – Právo priemyselného vlastníctva.
Bližšie informácie o kurze sa dozviete na webovej stránke úradu http://www.upv.sk/index2.php?lang=sk&idd=31, kde je
k dispozícii aj záväzná prihláška.

KTO VIE, ODPOVIE

KTO VIE, ODPOVIE
Penicilín – to je správna odpoveď na súťažnú otázku uverejnenú v predošlom vydaní nášho elektronického periodika – Akým
objavom sa preslávil Alexander Fleming. Prvý správne odpovedal Ing. Ľubomír Poliak z Košíc.

Súťažná otázka č. 6
Dionýz Štúr (1827 – 1893). Bol geológom svetového mena, získal úspechy v prírodných vedách a už ako študent uverejnil
v roku 1847 svoju prvú prácu Geologický výskum v okolí Bratislavy a Modry. Venoval sa aj botanike a na sklonku života získal
i najvyššiu úradnú hodnosť dvorného radcu.

Ktorá inštitúcia na Slovensku udeľuje za zásluhy v prírodných vedách
plaketu Dionýza Štúra?

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

