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Sú ľudia, ktorí zo dňa na deň zostanú úplne bez priateľa. Smútia, že sa im
kdesi stratil pes... Áno, hovorí sa, že pes je najlepším priateľom človeka, no
pokúste sa nájsť si aj iných priateľov.
Napríklad, i my, tvorcovia elektronického periodika E-zine ÚPV SR, stojíme
pri vás, snažíme sa rozšíriť obzor vášho poznania v problematike duševného
vlastníctva, no zároveň vám aj trošku spríjemniť voľné chvíle.

SPRÁVY Z ÚPV SR
Nová webová stránka ÚPV SR
Keďže rozvoj informačných technológií napreduje rýchlym tempom,
je neustále potrebné veci vylepšovať,
upravovať, meniť – ako sa hovorí, ísť
s dobou.
Pred vyše desiatimi rokmi, keď
ÚPV SR navrhoval jednu zo svojich
prvých webových stránok s komplexnejším obsahom, neexistovali žiadne
predpísané štandardy na tvorbu
webových stránok, ktoré by boli
povinné. Ale odvtedy nejaký ten rok
uplynul a medzitým nadobudol účinnosť aj zákon č. 275/2006 Z. z.
o informačných systémoch verejnej
správy i Výnos Ministerstva finan-

cií SR o štandardoch pre informačné
systémy verejnej správy. Oba právne
predpisy zaviedli okrem iného aj
povinnosť dodržiavať štandardy prístupnosti k webovým stránkam vrátane prístupnosti pre znevýhodnených
občanov. Z tohto dôvodu, ale aj
v snahe o modernizáciu pristúpil
ÚPV SR ku komplexnému prebudovaniu svojej webovej stránky. Po niekoľkých mesiacoch práce vrátane
testovania bola nová webová stránka úradu sprístupnená 31. augusta
2009.
Webová stránka www.upv.sk je
rozčlenená do niekoľkých blokov.
V ľavej časti titulnej stránky je hlavné
menu, ktoré obsahuje napríklad

informácie o úrade, jednotlivých prostriedkoch ochrany priemyselného
vlastníctva vrátane spôsobu podávania prihlášok, informácie o správnych
a udržiavacích poplatkoch, platnú
legislatívu týkajúcu sa priemyselných
práv i dokumenty na prevzatie. Pod
hlavným menu, v dvoch samostatných blokoch, sú informácie o službách a produktoch i základné kontaktné údaje úradu. V strednej časti
titulnej stránky sú aktuality – novinky
a udalosti z posledného obdobia
vrátane ich archivovania a nechýba
ani „hitparáda“ najčítanejších častí
stránky. Vpravo na titulnej stránke sa
nachádzajú informácie o predstaviteľoch úradu, dôležité linky, rýchly
prístup k dôležitým údajom a anketa. V hornej časti stránky sú uvedené
podrobnejšie kontaktné údaje
úradu spolu s mapkou jeho sídla,
odpovede na najčastejšie otázky
(FAQ), mapa webovej stránky, pričom nosné informácie je možné si
prečítať aj v angličtine.
Prípadné návrhy či námety v súvislosti s novou webovou stránkou
ÚPV SR je možné posielať na
e-mailovú adresu:
web2009@indprop.gov.sk.

SPRÁVY Z ÚPV SR / SPRÁVY ZO SVETA

Nový partner ÚPV SR
V poradí 14. informačno-poradenským miestom ÚPV SR pre inovácie – innoinfo sa stala Trenčianska
regionálna komora SOPK. K podpisu dohody o vzájomnej spolupráci
došlo 1. augusta 2009.
Jedného z pracovníkov Trenčianskej RK SOPK Jaroslava Šmída sme
sa opýtali, ako sa vlastne regionálna
komora dozvedela o možnosti zapojiť sa do siete innoinfo. Na rozdiel od
väčšiny ostatných partnerov v rámci
innoinfo, v tomto prípade prvý krok
k podpísaniu dohody o vzájomnej
spolupráci urobili Trenčania.
– O sieti, resp. projekte innoinfo
sme sa dozvedeli počas tohtoročného májového Medzinárodného
strojárskeho veľtrhu v Nitre, a to
z informačných materiálov v stánku
ÚPV SR. Nadväzne sme sa spojili
s regionálnymi komorami SOPK
v Lučenci a Bratislave, ktoré už sú
partnermi ÚPV SR, no a tie podporili
našu myšlienku spolupracovať s úradom, ktorý rozhoduje o udeľovaní
priemyselnoprávnej ochrany. Tren-

čianska RK SOPK pred časom participovala na projekte Regionálna inovačná stratégia Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorej cieľom
bolo poukázať aj na význam a ochranu duševného vlastníctva. Napokon,
viacerí malí a strední podnikatelia sa
aj zaujímajú o túto problematiku, čiže
podpísanie spolupráce s ÚPV SR je
len logickým vyústením situácie,
ktorá nastala.

Zástupcovia Trenčianskej RK SOPK
prejavili záujem o bezplatnú službu
ÚPV SR najmä pre malé a stredné
podniky, resp. podnikateľov – prediagnostiku predmetov priemyselných práv, ďalej o vzdelávacie akcie
úradu, o rôzne publikácie a informačné materiály vzťahujúce sa na priemyselnoprávnu ochranu a pod.

SPRÁVY ZO SVETA

OHIM čaká volebný maratón
Úrad pre harmonizáciu vnútorného
trhu (ochranné známky a dizajny)
(OHIM) sa pripravuje na významné
zmeny na vysokých politických
a odborných postoch.
Najvýznamnejšie politické posty
– prezident a viceprezident OHIM-u
i prezident odvolacích senátov OHIM-u
– budú uvoľnené v roku 2010, pričom
už dnes je zrejmé, že súčasný prezident Wubbo de Boer z Holandska a viceprezident Peter Lawrence
z Veľkej Británie už nebudú kandidovať. Jedným z horúcich kandidátov

na post prezidenta OHIM-u bude
súčasný predseda správnej rady
Portugalčan Antonio Campinos.
V roku 2010 sa uskutočnia aj voľby
predsedov odvolacích senátov a členov senátov OHIM-u.

Voľby do politických funkcií, a osobitne, kto tieto posty obsadí, majú pre
členské štáty EÚ mimoriadny význam. Je potrebné ho vnímať
v kontexte nových foriem spolupráce
medzi OHIM-om a národnými patentovými úradmi členských štátov EÚ
i v kontexte neustáleho hľadania
zmysluplného a vyváženého „spolunažívania“ komunitárneho systému
a národných systémov ochranných
známok a dizajnov.

SPRÁVY ZO SVETA / MONITORING

CD-ROM-y na ústupe?
Európsky patentový úrad (EPÚ)
nedávno sprístupnil nový online produkt – Global Patent Index (GPI),
ktorý obsahuje viac ako 70 miliónov
záznamov o patentoch a ponúka
vyhľadávanie pomocou 100 rôznych
kritérií. Okrem toho GPI poskytuje aj
ďalšie informácie, napríklad o právnom stave patentových dokumentov,
a je aktualizovaný pravidelne každý
týždeň v pondelok. Uvedený produkt nahrádza patentové databázy
sprístupňované na CD-ROM nosičoch – ESPACE ACCESS, ESPACE
FIRST a ESPACE ACCESS-EPC,

ktoré EPÚ prestane vydávať od roku
2010.
EPÚ od roku 2010 prestane vydávať aj patentovú databázu na CD-ROM-e – ESPACE WORLD obsahujúcu texty zverejnených
medzinárodných prihlášok podaných podľa
Zmluvy o patentovej
spolupráci. Záujemcovia o tieto informácie budú môcť ako
alternatívu uvedeného produktu využiť napríklad online databázu sprístupnenú pros-

tredníctvom internetovej stránky
Svetovej organizácie duševného
vlastníctva – PatentScope alebo
rôzne komerčné služby.

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

Európske predpisy a náš zákon menia označovanie vín, ale Slovenska
sa to príliš netýka
Naše víno sa v obchodoch nestratí
Bratislava – Identifikovať v obchode
naše vína nebude od septembra problém. Pri dovezených sa možno potrápite. Zmeny v označovaní európskych vín, ktoré prijal Brusel, sa totiž
slovenských príliš nedotknú. Väčšina
je kvalitná. Takže zákazníci naďalej
ľahko zistia, aké domáce víno kúpili,
čo pri menej kvalitných z dovozu nebude jednoduché.
Reformou trhu s vínom vychádza
únia v ústrety veľkoproducentom lacných stolových vín najmä v Taliansku, Španielsku a Portugalsku.
Hospodárske noviny
28. 8. 2009
http://hn.hnonline.sk/2-38167800-k10000_detail-4e

Habsburgovci sa Mateja Bela báli
Veľká ozdoba Uhorska. Tak označovali najznámejšieho slovenského
osvietenca
Matej Bel bol priekopníkom slovenského osvietenstva, jedným z najvýznamnejších vedcov a kultúrnych
osobností 18. storočia. Zomrel pred
260 rokmi.

Kritizuje hlavne retroaktivitu akreditačných kritérií, ktoré boli účinné od
januára 2008 – no pritom sa podľa
nich hodnotí výkon vysokej školy
v rokoch 2002 až 2007. Podľa zákona mali byť kritériá školám známe
šesť rokov predtým.

Sme

http://hn.hnonline.sk/2-38146500-k10000_detail-00

27. 8. 2009

http://kultura.sme.sk/c/4991289/habsburgovci-sa-mateja-bela-bali.html

Mikolaj vláde: protest prokuratúry
zamietnite
Bratislava – Ministerstvo školstva nevyhovelo protestu Generálnej prokuratúry a odporúča vláde, aby ho zamietla. Prokuratúra 3. augusta napadla kritériá komplexnej akreditácie
vysokých škôl, upozornila na pravdepodobne nezákonný postup ministerstva.

Hospodárske noviny
26. 8. 2009

Mikolaj dal šancu na prežitie ďalšej pätici univerzít
Bratislava – Peniaze navyše, honosný štatút univerzity a širšie právo
udeľovať vysokoškolské tituly získa
podľa ministra školstva Jána Mikolaja celkove až jedenásť škôl. Šesť
z nich je známych už dlhšie, medzi
vysokoškolskú elitu postúpia podľa
neho aj obe nitrianske univerzity, univerzity v Banskej Bystrici a Žiline
a bratislavská Ekonomická univerzta.

MONITORING

„V priebehu dvoch až troch mesiacov
tieto školy dostanú štatút univerzity,“
povedal Mikolaj po zverejnení výsledkov hodnotenia kvality vysokých
škôl.
Hospodárske noviny
25. 8. 2009
http://hn.hnonline.sk/2-38138220-k10000_detail-82

Skupina silných univerzít vs. Akademická pustatina
(H o s p o d á r s k e n o v i n y
25. 8. 2009)
http://hn.hnonline.sk/2-38138110-k10000_detail-da

Priveľa študentov na palube potopilo päť univerzít
(P r a v d a 25. 8. 2009)
http://spravy.pravda.sk/privela-studentov-na-palube-potopilo-pat-univerzit-fyr/sk_domace.asp?c=A090825_094446_sk_domace_p29

Univerzít bude zrejme do tucta
(S m e
25. 8. 2009)
http://www.sme.sk/c/4988116/univerzit-bude-zrejme-do-tucta.html

dávna predseda SAV, ktorý v tejto
funkcii pôsobil 15 rokov.
Pravda

Tokajská oblasť. Miestne tufové pivnice vyhľadávajú najmä milovníci
hroznového moku
Za najlepšie víno vďačíme plesni
Hospodárske noviny
14. 8. 2009

Sme

25. 8. 2009

http://veda.sme.sk/c/4988236/pri-zrode-padaka-stal-slovak.html

Medaily nosia aj študenti. Dokedy?
Mimoriadne talenty zo stredných škôl
zbierajú v lete ocenenia na medzinárodných olympiádach v chémii, fyzike, matematike a iných prírodných
vedách. V starostlivosti o výrazne talentovanú mládež však zaostávame.
14. 8. 2009

http://zena.sme.sk/c/4973640/v-starostlivosti-o-talentovanu-mladez-zaostavame.html

Mikolajova agentúra kŕmi žralokov
z J&T
Bratislava – Štátna agentúra pod ministrom školstva Jánom Mikolajom
odklepla milióny ústavu, za ktorým
stoja ľudia z finančnej skupiny J&T.
V Agentúre na podporu vedy a výskumu tento rok uspeli s piatimi projektmi.
Pravda

Rozumná vláda staví počas krízy
na vedu
Bratislava – V Česku hrozia Akadémii vied finančné suchoty a jej pracovníci už vyšli do ulíc. Pripravuje sa
tam zásadná zmena hodnotenia výskumu. Čo nastane, ak sa niečo podobné udeje na Slovensku? Malo by
to vôbec zmysel? Odpovedá profesor Štefan Luby, známy fyzik a done-

Pravda

12. 8. 2009

http://vat.pravda.sk/edisonov-vynalez-maze-hviezdy-i-romantiku-fjh-/sk_vvesmir.asp?c=A090812_164332_sk_vvesmir_p09

http://hn.hnonline.sk/2-38057230-k10000_detail-d8

Sme
Pri zrode padáka stál Slovák
Štefan Banič vymyslel, ako bezpečne zoskočiť z lietadla
Padák navrhovali a zdokonaľovali
mnohí. O jeho vznik sa významne
zaslúžil aj slovenský rodák Štefan
Banič. Americký patent na svoj vynález získal pred 95 rokmi, 25. augusta 1914.

15. 8. 2009

http://spravy.pravda.sk/rozumna-vlada-stavi-pocas-krizy-na-vedu-fcu/sk_domace.asp?c=A090816_084623_sk_domace_p01

dia týmto vynálezom nielen svietia,
ale aj „špinia“ nočnú oblohu. A je to
čoraz horšie.
Svetelné znečistenie hvezdárom
z neba vylialo Mliečnu cestu, obyvateľom veľkomiest spálilo kus zdravia a zaľúbencom skazilo romantiku. Astronomickým nadšencom z osvetlených metropol môže narušiť aj zážitok z dnešného fascinujúceho úkazu – maxima meteorického roja Perzeidy.

12. 8. 2009

http://spravy.pravda.sk/mikolajova-agenturakrmi-zralokov-z-j-t-fc4-/sk_domace.asp?c=A090812_074441_sk_domace_p23

Edisonov vynález maže hviezdy
i romantiku
Bratislava – Už 130 rokov nie sú noci to, čo bývali. V roku 1879 americký
vynálezca Thomas Edison zostrojil
prvú elektrickú žiarovku a odvtedy ľu-

Reforma trhu s vínom. Únia zrušila
rozdelenie vín na stolové a akostné,
čo hovorilo o ich kvalite. Nám tradičné názvy vín zostali
Nové označenie vín môže pomôcť
našim značkám
Bratislava – Zmeny v označovaní európskych vín môžu slovenským vinohradníkom a vinárom pomôcť. Obávajú sa síce, že nové pravidlá zavedené Bruselom zvýšia od septembra
dovoz lacných a podradných vín, no
zároveň predpokladajú, že chaos
v označovaní zahraničných vín prebudí na Slovensku väčší záujem
o domáce značky.
Hospodárske noviny
10. 8. 2009
http://hn.hnonline.sk/2-38014630-k10000_detail-2d

Úsporné žiarovky nešetria svetlo,
ale energiu a peniaze
Hrušky, sviečky, reflektory. Dosiaľ
sme ich vyberali podľa tvaru, pätice
a wattov, odteraz by sme si mali všímať, koľko svetla, pri akej spotrebe
vyrobia. Obyčajné žiarovky mieria na
večný odpočinok. Definitívne. Nahradia ich technológie, ktoré sú ekologickejšie.
Sme

10. 8. 2009

http://domacnost.sme.sk/c/4968030/usporne-ziarovky-nesetria-svetlo-ale-energiu-a-peniaze.html

MONITORING

čoraz nižšie,“ potvrdil Gabriel Drenka, manažér vydavateľstva EMI.

0,93 %. Zo sumy určenej na rok 2007
sa vyčerpalo 24,79 %.

Hospodárske noviny
6. 8. 2009

Pravda

Mladí Slováci sú najlacnejší
v Európe
Budúci ekonómovia sú pripravení pýtať 11-tisíc ročne
Bratislava – Slovenskí zamestnávatelia majú v porovnaní so svojimi zahraničnými kolegami výhodu – naši
absolventi sú totiž ochotní pracovať
za oveľa menšie peniaze, ako je európsky priemer. Vyplýva to z prieskumu, ktorý medzi vysokoškolákmi
z 22 európskych krajín urobila agentúra Trendence.
Budúci ekonómovia sú na Slovensku
pripravení zarábať necelých 11-tisíc
eur ročne, čo je hlboko pod priemerom, technici sú v rámci Európy dokonca na samom chvoste. Ich predpoklady sú však reálne.
Menej ako absolventi slovenských
ekonomických škôl si budú pri prvom
pohovore pýtať už iba Poliaci, Rumuni a Maďari. Európsky priemer je pritom skoro 24-tisíc eur.
Najvyšší nástupný plat v Európe očakávajú Dáni – takmer 50-tisíc eur ročne.

Školy môžu experimentovať
Nové predmety privítali všetci, najmä
odborné školy, ktorým umožnili prispôsobiť sa praxi
Bratislava – V septembri sa v školách
začne druhý ročník reformy školstva,
ktorý k minuloročným výrazným zmenám obsahu vzdelávania v prvých
a piatych ročníkoch pridá druhé
a šieste triedy.
Pre ne bude učenie podľa vlastných
vzdelávacích programov úplná novinka, ale oproti minulému roku majú
školy už skúsenosti a učitelia v 2.
a 6. ročníkoch mali viac času na prípravu vlastných školských vzdelávacích programov.

Slovák, čo stál pri prevrate v medicíne
Ivan Lefkovits pomáhal zakladať svetoznámy inštitút v Bazileji. Jeho tím
prišiel s prevratnou metódou liečenia
Bazilej, Bratislava – K vede ho to ťahalo od školských čias. To, že sa nakoniec stane úspešným imunológom
a bude bojovať proti rôznym chorobám, však dlho ani netušil. „Moje prvé kroky vo vede mali s imunológiou
len málo spoločného. Na Akadémii
vied v Prahe som získal základy, ktoré mi umožnili pracovať v odbore molekulárnej biológie,“ spomína na svoje začiatky vedeckej činnosti rodák
z Prešova Ivan Lefkovits, dnes
72-ročný zakladateľ svetoznámeho
imunologického inštitútu vo švajčiarskom Bazileji.

Hospodárske noviny
7. 8. 2009

Hospodárske noviny
6. 8. 2009

Hospodárske noviny
4. 8. 2009

http://hnonline.sk/vzdelavanie/c1-37988660-skoly-mozu-aj-experimentovat

http://hn.hnonline.sk/2-37970000-k10000_detail-c0

Gahér: Trh kašle na to, či je študent z dobrej školy
Na niektorých vysokých školách pracujú profesori, ktorí sa tam nikdy nepreukázali. Študenti zas nechodia na prednášky, lebo žiadne nie sú. Praktiky škôl
opisuje rektor Univerzity Komenského
v Bratislave František Gahér.

Politológa vinia z plagiátorstva
Najcitovanejší expert v médiách za
rok 2008 Peter Horváth píše rovnako
ako jeho študent
Bratislava – Rovnaká postupnosť faktov, presne tie isté odvolania na literatúru, na slovo rovnaké vety či citácie.
Politológ Peter Horváth, ktorého si
niektoré médiá veľmi obľúbili, vysvetľuje podobnosť svojej knihy s prácou
jedného z jeho študentov svojsky. Prorektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda
v Trnave tvrdí, že totožné texty sú výsledkom rovnakej témy a náhody.
Niekoľko strán z prvej kapitoly diplomovej práce Mareka Hrušovského
a z knihy Úvod do politických vied,
ktorej spoluautorom je Horváth, je
takmer rovnakých. Upozornil na to
Oskar Bardiovský vo svojom blogu.

Slovenskí absolventi sú najskromnejší
(H o s p o d á r s k e n o v i n y
7. 8. 2009)
http://hn.hnonline.sk/2-37998290-k10000_detail-63

Aj keď klasické disky nie sú ohrozené, budúcnosť hudby je vraj na internete
Predaj hudobných nosičov padol
o tretinu
Bratislava – Predaj hudobných nosičov sa nezastavil ani tento rok. Zaznamenal dokonca vyrovnanie negatívneho rekordu. Budúcnosť klasických kompaktných diskov však nie je
ohrozená.
„Hudobné vydavateľstvá zaznamenali oproti minulému roku približne
30-percentný pokles predaja CD nosičov,“ uviedla pre HN Monika Valentíková zo slovenskej skupiny Medzinárodnej federácie fonografického
priemyslu. Ide o najväčší pokles predaja od roku 1999. „Predaj hudobných nosičov sa každý rok posúva

http://hn.hnonline.sk/2-37988570-k10000_detail-f5

Pravda

6. 8. 2009

http://spravy.pravda.sk/gaher-trh-kasle-na-to-ci-je-student-z-dobrej-skoly-f65-/sk_domace.asp?c=A090805_213050_sk_domace_p34

Porazený dňa
Z vyše 11 miliárd eur (vyše 330 miliárd Sk), ktoré môže Slovensko čerpať z eurofondov, sa zatiaľ vyčerpalo
iba necelé percento. Podľa údajov
ministerstva financií sa ku koncu júla
z programovaného obdobia rokov
2007 až 2013 schválilo 126 žiadostí
v hodnote 105,9 milióna eur. Z celkového záväzku to znamená čerpanie
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http://www.sme.sk/c/4959020/politologa-vinia-z-plagiatorstva.html

VÝBER Z OBSAHU ČASOPISU DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO / KTO VIE, ODPOVIE

Výber z obsahu tretieho tohtoročného čísla
časopisu Duševné vlastníctvo, ktoré vyjde
koncom septembra
Ing. Štefan Holakovský:
Editoriál – „Daj pokoj a nevymýšľaj!“
Ing. Ľudmila Hladká:
PCT, aj z pohľadu minuloročnej
štatistiky
Výhody právnej ochrany vynálezov
a nových technických riešení podľa
Zmluvy o patentovej spolupráci
(PCT). Štatistika medzinárodných
prihlášok podaných podľa PCT
v roku 2008. Minuloročné legislatívne
zmeny vo Vykonávacom predpise
k PCT a niektoré pravidlá platné od
začiatku roka 2009. Aktuálne návrhy
na zlepšenie systému.

Ing. Anita Ševčenková:
Patentovanie biotechnologických
vynálezov v súčasnosti
Definície biotechnológií. Predmety biotechnologických vynálezov a ich priemyselnoprávna ochrana. Konkrétne
príklady formulácie patentových nárokov. Potreba spresnenia pojmov použitých v platnom právnom predpise.
JUDr. Ivana Laššáková:
Transformácia smernice o audiovizuálnych mediálnych službách
Prínos transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/65/ES
do právneho poriadku Slovenskej
republiky – vytvorenie základného
právneho rámca vzťahujúceho na

všetky audiovizuálne mediálne služby: televízne vysielanie ako lineárna
audiovizuálna mediálna služba
a audiovizuálna mediálna služba na
požiadanie ako nelineárna audiovizuálna mediálna služba. Zvýšenie
ochrany maloletých a úprava podmienok výkonu práva na krátke
spravodajstvo a prístupu verejnosti
k významným podujatiam. Nový
pojem – mediálna komerčná komunikácia (reklama, sponzorovanie, telenákup a umiestňovanie produktov).
Umiestňovanie produktov – nový
inštitút v právnom poriadku Slovenskej republiky. Transpozícia smernice a jej vplyv aj na kompetencie
Rady pre vysielanie a retransmisiu
ako regulačného orgánu.

KTO VIE, ODPOVIE
Balíček z ÚPV SR smeruje tentoraz na Horehronie, do obce Nemecká, Stanislave Vincenc. Prvá správne odpovedala na
ôsmu tohtoročnú súťažnú otázku – Ktorá automobilka ako prvá vybavovala svoje vozidlá trojbodovými bezpečnostnými
pásmi? (Volvo)
Podotýkame, že vynálezca trojbodových bezpečnostných pásov Nils Bohlin bol konštruktérom švédskej automobilky Volvo
a predtým pôsobil ako letecký inžinier poverený vývojom katapultovacích sedadiel do vojenských prúdových stíhačiek.

Súťažná otázka č. 9
Dušan Samo Jurkovič (1868 – 1947). Architekt, priekopník montovaných stavieb. V roku 1921 prišiel s návrhom rodinných
domčekov montovaných z väčších pálených tehlových blokov s dutými priečkami, čo znamenalo vtedy veľký pokrok. Medzi
jeho najznámejšie projekty patria Štefánikova mohyla na Bradle a pamätník obetiam fašizmu...

Kde sa na strednom Slovensku nachádza pamätník obetiam fašizmu,
ktorý projektoval Dušan Samo Jurkovič?

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

