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Predchádzajúce vydanie nášho e-mailového časopisu sme začínali v tom
zmysle, že je potrebné si nájsť v živote priateľov. Lenže niektorí ľudia akoby si
hovorili, že blízkosť človeka ku človeku nie je až taká potrebná, pretože potom
bude na Zemi tlačenica... Nech je to už tak či onak, opäť k vám prichádzame
s naším (a dúfame, že i s Vaším) elektronickým periodikom.
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Aj v múzeu o význame
priemyselnoprávnej ochrany
Priamo pod Trenčianskym hradom,
v architektonicky i technologicky
moderne riešenej budove zo skla
a ocele, sídli od decembra minulého
roka Múzeum kolies ETOP. Pôvod-

ne vzniklo v roku 2002 v Púchove,
v podkroví jednej z budov skupiny
spoločností ETOP, ktorej konateľom
je Ing. Vladimír Lukáč a ktorá sa
zameriava na navrhovanie oceľových a železných konštrukcií, výrobu
a predaj kolies, diskov i paliet na
skladovanie a prepravu pneumatík.

Koleso, jeden z najvýznamnejších
vynálezov ľudstva, V. Lukáčovi,
bývalému šéfovi výskumu a vývoja
strojov a zariadení i realizačnej dielne v bývalom Matadore, doslova
učarovalo. Súvisiacej výrobe sa
venuje i vo svojej firme, ktorá v roku
1990 štartovala v garáži so štyrmi
zamestnancami, a to produkciou
protišmykových
gumených
návlekov na obuv a jednoduchých výrobkov pre automobilový priemysel. V súčasnosti sú
výrobky ETOP-u uznávané
doma i v zahraničí, firma je
dodávateľom komponentov pre
automobilky ako PSA Peugeot
Citroën či Kia Motors Slovakia.
V. Lukáč je majiteľom viacerých patentov, úžitkových vzorov
i zapísaných dizajnov, v súťaži
organizovanej poradenskou spoločnosťou Ernst & Young ho
ocenili ako najlepšieho podnikateľa Slovenska v oblasti
inovácií za rok 2007.
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V Múzeu kolies ETOP v Trenčíne
(www.muzeumkolies.sk), azda jedinom svojho druhu v Európe, je približne 700 exponátov, kolies od výmyslu
sveta – veľkých, malých, kamenných, drevených, kovových a samozrejme i tých modernejších, z gumy.
Nechýbajú historické automobily,
ďalej napríklad kolárska dielňa
s pásovou pílou, kováčskou vyhňou
a s rôznym náradím, galéria osobností, ktoré sa podieľali na vzniku
kolies, súvisiace knihy či rôzna technická dokumentácia.
Každý exponát má svoj príbeh
a viaže sa k nejakému obdobiu.
– Nebolo jednoduché zohnať tieto
exponáty, – hovorí V. Lukáč. – Niektoré sa mi podarilo získať vďaka
obchodným partnerom doma i v zahraničí, niečo mi darovali, no za
niečo som aj zaplatil..., človek musí
mať aj šťastie a keď si niečo veľmi
želá, zvyčajne sa mu túžba splní.
Medzi exponáty múzea pribudol
minulý mesiac aj Surf@Point, informačný a internetový terminál,
ktorý múzeu zapožičal Úrad priemyselného vlastníctva SR. – Veľmi
si cením ústretovosť ÚPV SR, – zdôrazňuje V. Lukáč. – Prostredníctvom
terminálu, ktorého súčasťou je aj
informačné multimediálne DVD
Duševné vlastníctvo – dobré treba
chrániť!, priblížime návštevníkom
múzea význam právnej ochrany
vynálezov či technických riešení.
A vymyslieť niečo nové sa dá
pri dôkladnej analýze toho, čo už
bolo vymyslené, a toto by si mali
uvedomiť najmä mladí ľudia, ale aj
ich pedagógovia. Školáci sa niekedy naučia viac v múzeu ako na
vyučovaní. Chceme, aby sa u nás
inšpirovali technickými zaujímavosťami, ktoré vo svojej dobe boli
výsledkom technického pokroku,
a možno, že raz z nich budú aj vynálezcovia...
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Štyria kandidáti

patentového a registračného úradu
Susanne Ås Sivborgová.

15. september 2009 bol termínom
uzávierky prihlášok uchádzačov
o post prezidenta Európskeho patentového úradu (EPÚ). Na uvedenú
funkciu kandidujú: generálny riaditeľ
francúzskeho Národného inštitútu
priemyselného vlastníctva a súčasný
predseda SR EPO Benoît Battistelli,
riaditeľ Švajčiarskeho federálneho inštitútu duševného vlastníctva
Roland Grossenbacher, generálny riaditeľ Dánskeho patentového
a známkového úradu a súčasný podpredseda SR EPO Jesper Kongstad
a generálna riaditeľka Švédskeho

Benoît Battistelli

Voľba nového prezidenta EPÚ sa
uskutoční 27. – 30. októbra 2009 na
zasadaní Správnej rady Európskej
patentovej organizácie a bude prebiehať v súlade s Európskym
patentovým dohovorom. Prezidenta vymenúva SR EPO (čl. 11, ods.1
EPD). Úspešný kandidát musí v tajnom hlasovaní členov SR EPO, t. j.
zástupcov zmluvných štátov EPD,
získať trojštvrtinovú väčšinu hlasov (čl. 35, ods. 2 EPD). Funkčné
obdobie prezidenta EPÚ je päť rokov
a môže byť aj predĺžené.

Roland Grossenbacher

Predĺženie
pilotného programu
EPÚ a Patentový a známkový úrad
USA (USPTO) oznámili predĺženie
skúšobnej lehoty pilotného programu
Patent Prosecution Highway (PPH)
o ďalších 12 mesiacov, s účinnosťou
od 30. septembra 2009.
PPH program umožňuje využívať
výsledky prieskumu patentovej prihlášky z úradu prvého podania

Funkčné obdobie súčasnej prezidentky EPÚ Alison Brimelowovej
(Veľká Británia) sa končí 30. júna
2010, pričom začiatkom mája 2009
oznámila, že o znovuzvolenie sa už
nebude uchádzať.
Pretože súčasný predseda a podpredseda SR EPO kandidujú na post
prezidenta EPÚ, z etických dôvodov
sa vzdali vykonávania svojich funkcií
v SR EPO. Funkciu dočasného predsedu SR EPO so všetkými právami
a povinnosťami bude vykonávať
generálny riaditeľ Španielskeho patentového a známkového úradu
Alberto Casado Cerviño.

Jesper Kongstad

(Office of First Filing – OFF) v úrade
druhého podania (Office of Second
Filing – OSF), s cieľom zredukovať
konanie pri paralelných patentových
prihláškach. To znamená, že ak
nároky spĺňajú podmienky patentovateľnosti v OFF, pri splnení určitých
kritérií, sú prednostne posudzované
v OSF. Prihlasovateľ tak získa v OSF
patent skôr, pretože jeho patentová
prihláška bola už podrobená prieskumu v predstihu.

Susanne Ås Sivborgová

Využívaním PPH programu dochádza teda k obmedzeniu duplicity
práce v úradoch a tým k zníženiu
pracovnej záťaže prieskumových
pracovníkov, ale tiež k zlepšeniu kvality udeľovaných patentov.
EPÚ a USPTO spolu s Japonským
patentovým úradom uvažujú o rozšírení PPH programu aj na medzinárodné prihlášky podľa Zmluvy o patentovej spolupráci.
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O spolupráci patentových
úradov v súvislosti
s udeľovaním patentov
spoločenstva
Jednou z najkontroverznejších otázok prerokovávaného návrhu na vytvorenie patentu spoločenstva je
otázka spolupráce EPÚ s národnými patentovými úradmi (NPÚ)
členských štátov EÚ pri vykonávaní
činností súvisiacich s udeľovaním
a administráciou tohto druhu patentov.
Diskusia o forme a rozsahu spolupráce EPÚ s NPÚ členských štátov
Európskej patentovej organizácie
(EPO) pri vykonávaní činností súvisiacich s udeľovaním a administráciou európskych patentov, ktorá prebiehala na zasadnutiach Správnej rady EPO v rokoch 2004 až 2006, viedla k vytvoreniu Európskej patentovej
siete. Jedným zo základných elementov spolupráce patentových úra-

dov tvoriacich Európsku patentovú
sieť (EPÚ a NPÚ) je uznávanie práce
vykonanej NPÚ v konaní o následne
podanej európskej prihláške.
Česká republika počas svojho
predsedníctva v Rade EÚ (v prvom
polroku 2009) predložila návrh, podľa
ktorého by spolupráca patentových
úradov realizovaná v rámci činností
súvisiacich s udeľovaním a administráciou európskych patentov mala
byť zefektívnená a rozšírená aj na
činnosti súvisiace s udeľovaním
a administráciou patentov spoločenstva. Návrh českého predsedníctva
získal širokú podporu členských štátov.
Vďaka spolupráci patentových úradov by v rámci procesu udeľovania
patentov spoločenstva mali byť optimálne využité všetky dostupné ľudské a technické zdroje a nemalo by
dochádzať k žiadnej nežiaducej duplicite práce. Spolupráca s NPÚ však

nesmie ohroziť kvalitu patentov udeľovaných EPÚ. Švédske predsedníctvo v tejto súvislosti navrhlo, aby bol
vypracovaný európsky štandard
pre rešerše (štandard), ktorý by stanovoval požiadavky, splnenie ktorých
by NPÚ oprávňovalo podieľať sa na
príslušných projektoch spolupráce
s EPÚ.
Návrh na vytvorenie štandardu bol
za účasti zástupcov Európskej komisie a členských štátov prediskutovaný na zasadnutí pracovnej skupiny
Rady pre duševné vlastníctvo (patenty) 9. septembra 2009 v Bruseli.
Väčšina štátov myšlienku vytvoriť
európsky štandard pre rešerše uvítala. So zásadným nesúhlasom sa
však stretla tá časť návrhu štandardu, podľa ktorej by sa na projektoch
spolupráce s EPÚ mali podieľať len
tie NPÚ, ktoré majú viac ako 100 patentových expertov.

SciTech Europe 2009 :
Innovation Across Europe
Brusel bude 12. novembra dejiskom konferencie SciTech Europa
2009 : Inovácie naprieč Európou.
Odborníci z jednotlivých odborov
vedy a techniky spolu s politikmi
budú skúmať ako sa v meniacom
svete otvorili príležitosti na vytváranie nových iniciatív v prospech vedy
a strategických technológií v Európe.
Hospodárky útlm je pre európske
štáty šancou spojiť svoje sily a vytvoriť lepšie prostredie progresívnej
vede a inováciám ako doteraz.
Budúcnosť si žiada spoluprácu
vedcov v ktorejkoľvek oblasti vedy
a techniky, transfer vedomostí medzi
akademickou obcou, priemyslom
i verejným sektorom. Spolupráca
naprieč kontinentom a diverzifikácia

výskumu umožnia vytvoriť integrovanú európsku výskumnú základňu,
ktorá sa môže stať svetovou jednotkou v oblasti inovácií.
Hlavný prejav „High-tech výskum –
význam a výzvy na tvorbu politiky“
prednesie na konferencii generálny
riaditeľ Spoločného výskumného
centra pri Európskej komisii Roland
Schenkel.

Viac informácií o konferencii, ktorá je
„príležitosťou na vytvorenie novej
spolupráce, nových iniciatív v prospech vedy a strategických technológií, vedomostí a prosperity v Európe“, je k dispozícii na
http://www.publicserviceevents.co.uk/main/overview.asp?ID=94
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EPÚ ako pozorovateľ
na konferencii o klimatických
zmenách
EPÚ bol udelený štatút pozorovateľa Rámcového dohovoru OSN
o klimatických zmenách (UNFCCC),
konferencie, ktorá sa uskutoční
7. – 18. decembra 2009 v Kodani.
Od rokovania zástupcov 192 krajín
sa očakáva, že povedie ku globálnej
dohode o klíme na obdobie po
roku 2012.

EPÚ v rámci environmentálneho programu Organizácie Spojených národov
(UNEP) a tiež v spolupráci s Medzinárodným centrom pre obchod a trvalo
udržateľný rozvoj (ICTSD) začal v apríli
tohto roka štúdiu o „zelených“ patentoch. Jej cieľom je upozorniť na dôležitosť zavedenia zelených patentov
a environmentálnych technológií
(ESTs) do praxe, pričom štúdia skúma aj
licenčnú prax v konkrétnej oblasti ESTs.
Predbežné výsledky štúdie budú predložené práve na konferencii v Kodani.

Projekt je aktívne podporovaný
OECD (riaditeľstvo pre životné prostredie), vedením spoločnosti Medzinárodné licencie, Medzinárodnou
obchodnou komorou, Svetovou podnikateľskou radou pre udržateľný
rozvoj, najväčšou spoločnosťou na
podporu aplikovaného výskumu
v Európe – Fraunhofer-Gesellschaft
i ďalšími národnými a medzinárodnými organizáciami.

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

Tituly za opísané diplomovky chcú
zaraziť
Bratislava – Vysoké školy klepnú po
prstoch študentom, ktorí sa nenamáhajú s písaním diplomoviek a odovzdajú len skopírované cudzie texty.
Ministerstvo školstva dokončuje elektronický systém, ktorý umožní zistiť,
či sú pod prácami podpísaní praví
autori. Plagiátorov chcú vyhadzovať
zo škôl.
Pravda

Sme

24. 9. 2009

http://veda.sme.sk/c/5030948/zijeme-vo-veku-hlupakov.html

28. 9. 2009

Ako premeniť zelené výhonky oživenia na rast
Niet pochýb, že keď sa svetoví lídri
stretnú na summite skupiny G20
v Pittsburghu, budú svoje metafory
ladiť do zelena. Pozornosť sa obráti
k snahe premeniť „zelené výhonky“
oživenia na udržateľný „zelený rast“,
ktorého plodom budú „zelené ekonomiky“ v súlade s cieľom ochrániť svetovú klímu.
Hospodárske noviny
25. 9. 2009
http://hn.hnonline.sk/2-38423900-k10000_detail-b3

Žijeme vo veku hlupákov?
Svet rieši klimatickú zmenu. Kto sa
pri tom správa nerozumnejšie?
Zdá sa, že v prebiehajúcej diskusii
o klíme chcú všetci svetu iba dobre.
Prečo potom padá toľko ostrých
slov?

Akademici ponúknu Ficovi namiesto riešení iba teóriu
Bratislava – Premiér Robert Fico požaduje, aby Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti do roku 2020, ktorú
pripravuje Slovenská akadémia vied,
bola čo najkonkrétnejšia. Lebo vláda
sa pri svojom rozhodovaní potrebuje
„oprieť o jej závery“. Včerajší kontrolný deň v SAV, na ktorom sa Fico
oboznámil s priebehom prípravy tohto dokumentu, však jeho predstavu
schladil. „Niektoré kapitoly stratégie
nie sú konkrétne, ale len deklaratórne,“ upozornil tvorcov stratégie.
Hospodárske noviny
23. 9. 2009
http://hn.hnonline.sk/2-38396600-k10000_detail-a5

Gilotína pre pirátov internetu prešla
Paríž – Francúzsky parlament včera
schválil upravenú verziu zákona, na
základe ktorého môžu odpojiť od internetu užívateľov, ktorí nelegálne
sťahujú filmy alebo hudbu. Oproti pôvodnému návrhu sa zmenilo to, že
vinníkov môže trestať jedine súd, pôvodne to mohol aj špeciálne vytvorený úrad. Za zákon hlasovali pravica
a centristi, socialisti boli proti. Odkázali, že aj túto verziu pošlú ústavnej
rade.
Sme

23. 9. 2009

Digitálna gilotína bude stínať
(S m e
18. 9. 2009)
http://pocitace.sme.sk/c/5022347/digitalna-gilotina-bude-stinat.html

Top 100. Osem písmen nápojového
giganta má cenu 69 miliárd dolárov
Značkám kraľuje Coca-Cola
Bratislava – Už deviaty raz za sebou
obhájila prvenstvo medzi globálnymi
značkami spoločnosť Coca-Cola.
Podľa spoločnosti Interbrand, ktorá
najnovší rebríček priniesla, má hodnotu 48,7 miliardy eur. „Pozná ju 94
percent ľudí. Coca-Cola je po slove

MONITORING

O. K. druhým najznámejším slovom,“
podotkla pre HN marketingová manažérka spoločnosti pre Českú republiku a Slovensko Zuzana Svobodová.
Z európskych značiek je jediným
zástupcom v prvej desiatke Nokia.
Podľa analytikov kríza vo všeobecnosti nemá vplyv na hodnotu značky,
skôr podniku pomáha. „Silné značky
v mnohých prípadoch udržia nad vodou aj podnik, ktorý nemusí na tom
byť finančne najlepšie,“ pripomína
managing partner KPMG Ľuboš Vančo.
Hospodárske noviny
22. 9. 2009
http://hn.hnonline.sk/2-38385550-k10000_detail-10

akému sa v mafiánskych kruhoch hovorí „biely kôň“.
Pravda

21. 9. 2009

ľa fyziky v Európe. Slavomír Tuleja
získal Cenu Európskej fyzikálnej
spoločnosti. Ako učiteľ pracuje už deväť rokov.

http://spravy.pravda.sk/bielym-mesteckom-za-400-milionov-cvala-biely-kon-fq5-/sk_do-

Sme

mace.asp?c=A090921_101849_sk_doma-

http://korzar.sme.sk/c/5019190/najlepsieho-

ce_p23

-fyzikara-maju-v-humennom.html

Zakladatelia Skype žalujú bývalú
firmu
San José – Ebay sa zrejme tešil
predčasne. Koncern nedávno oznámil predaj väčšiny v Skype, teraz ho
však žalujú zakladatelia populárneho
systému telefonovania cez internet.
Tvrdia, že eBay porušil ich autorské
práva a ukradol ich technológiu. Zdá
sa, že je to nový obrat v nekonečnej
dráme okolo Skype.

Klastre nahrávajú firmám
Vzájomným prepojením môžu podniky posilniť svoju pozíciu v regiónoch
Bratislava – Už desať klastrov funguje na Slovensku v najrôznejších odvetviach priemyslu. Ich spektrum zasahuje do automobilovej výroby,
elektrotechniky, strojárstva a plastov
až po IT technológie a cestovný ruch.
Sústreďujú vzájomne prepojené firmy a dodávateľov v príbuzných odvetviach. Ich činnosť však limitujú finančné problémy.

V Coca-Cole pláva 69 miliárd
(H o s p o d á r s k e n o v i n y
22. 9. 2009)

http://pocitace.sme.sk/c/5023328/zakladate-

http://hn.hnonline.sk/2-38384930-

lia-skype-zaluju-svoju-byvalu-firmu-kvoli-po-

-k10000_detail-6b

ruseniu-autorskych-prav.html

Sme

21. 9. 2009

16. 9. 2009

Hospodárske noviny
14. 9. 2009
http://hn.hnonline.sk/2-38304480-

Banky a automobilky sa zrútili aj
v hodnotení sily ich značiek
(P r a v d a
22. 9. 2009)
Značka Google zdražela o štvrtinu
(S m e
22. 9. 2009)
http://ekonomika.sme.sk/c/5026994/najhodnotnejsou-znackou-je-stale-coca-cola.html

Bielym mestečkom za 400 miliónov cvála biely kôň
Bratislava – Ani jediný múr zatiaľ nevyrástol z vedecko-technologického
parku v bratislavských Vajnoroch,
ktorého výstavbu za 400 miliónov eur
v roku 2005 bombasticky ohlásila rakúsko-nemecká investorská spoločnosť CEPIT Holding. Stihla však už
zaniknúť výkonná firma CEPIT Management, predĺžená ruka investora
na Slovensku, ktorá mala projekt
„bieleho mestečka“ pripraviť aj zrealizovať. Po útlme a predaji sa z nej
stala firma Teepack (Čajové vrecko).
S výhradným majiteľom a konateľom,

-k10000_detail-1a

Vo Frankfurte sa tento rok tankuje
zo zásuvky
Bratislava – V Časoch, keď automobilový priemysel prežíva globálnu krízu, otvára dnes pre verejnosť brány
63. ročník najväčšieho európskeho
autosalónu vo Frankfurte nad Mohanom. Obavy z neúčasti automobiliek
sa nakoniec nesplnili. Z veľkých hráčov odriekla účasť iba Honda. Ani
počtom svetových premiér nie je nijako chudobný. Do finančnej metropoly
Nemecka priviezli výrobcovia viac
ako 80 horúcich noviniek.
Pravda

17. 9. 2009

http://auto.pravda.sk/vo-frankfurte-sa-tento-rok-tankuje-zo-zasuvky-f4n-/sk_aaktual.asp?c=A090917_135836_sk_aaktual_P39

Najlepší fyzikár v Európe je náš
Humenné – Žiaci Gymnázia armádneho generála Ludvíka Svobodu
v Humennom majú najlepšieho učite-

Aj z garáže sa dá prepracovať na
vrchol
Viaceré príklady dokazujú, že slovenské firmy môžu zvádzať úspešný
boj s nadnárodnými gigantmi
Bratislava – Napriek tomu, že Slovensko si ešte donedávna svet mýlil
s podobne nazvaným balkánskym
štátom a oddelenie od Česka ľudia
žijúci za hranicami často ani nezaregistrovali, situácia sa rýchlo mení.
Našu krajinu síce ešte v cudzine nespájajú s pojmami ako nemecká precíznosť či japonská kvalita, no mnohí
úspešní Slováci sa z garážových začiatkov dostali vo svojom biznise doslova do svetovej špičky.
Hospodárske noviny
11. 9. 2009
http://hn.hnonline.sk/2-38285310-k10000_detail-9a

MONITORING

Slovensko brzdí podnikanie
Podľa rebríčka Svetovej banky sa
u nás zhoršili podmienky pre biznis
Bratislava – Nielen nižšia konkurencieschopnosť, ale aj horšie podmienky pre podnikanie. Taký je ortieľ Slovenska z pohľadu svetových renomovaných inštitúcií. Po tom, čo Svetové ekonomické fórum vo svojej pravidelnej výročnej správe vydanej tento týždeň zhoršilo výhľad konkurencieschopnosti krajiny do budúcnosti,
aj terajšie reformy vlády, ktoré by mali uľahčiť podnikanie, nie sú podľa
najnovšieho hodnotenia Svetovej
banky Doing Business 2010 oslnivé.

pivovarom AnheuserBusch. Podľa
rozsudku nemôže byť značka Bud
chránená v únii na základe dvojstranných zmlúv medzi štátmi, pretože je
jej nadradené právo EÚ. A Budvar túto značku v celoúniovom zozname
chránených výrobkov zaregistrovanú
nemá.
Hospodárske noviny
9. 9. 2009
http://hn.hnonline.sk/2-38262830-k10000_detail-02

Značka Bud nepatrí Česku. Tvrdí
Luxemburg (S m e
9. 9. 2009)
http://ekonomika.sme.sk/c/5009359/znacka-

Hospodárske noviny
10. 9. 2009

-bud-nepatri-cesku-tvrdi-luxemburg.html

http://hn.hnonline.sk/2-38274520k10000_detail-1a

Navigácie do iPhonov vznikli
v Bratislave
Podnikať v oblasti navigácií začala
spoločnosť Sygic už v roku 2004,
dnes patrí medzi ich najlepších tvorcov
Bratislava – Pri zrode bratislavskej
spoločnosti Sygic stáli traja nadšenci, ktorí ju dodnes vedú. Michal
Štencl, Martin Kališ a Peter Pecho
pracovali na projekte technologickej
firmy už od roku 2002. A hoci oficiálne spoločnosť Sygic vznikla až o dva
roky neskôr, trojčlenný tím jej zamestnancov a spolumajiteľov sa
s vervou pustil do budovania svojho
vlastného biznisu.
Hospodárske noviny
9. 9. 2009

Počet pripojení na internet cez
mobil sa čoskoro vyrovná počítačom
Internet sa rodí druhýkrát. V telefóne
Bratislava – Kým v minulosti zalomcovali odvetvím mobilných telefónov
začínajúce hry alebo multimédiá,
tento rok sa nesie v znamení internetu.
„Hitom tohto roku je internet v mobile – ten začína byť pre zákazníkov
rovnako dôležitý ako hlasové a textové funkcie. Sociálne siete, e-maily,
surfovanie po internete sa dnes presúvajú zo stolových PC a notebookov do mobilného telefónu,“ hodnotí
Petr Kasa, riaditeľ Nokie pre Českú
republiku a Slovensko.
Hospodárske noviny
4. 9. 2009
http://hn.hnonline.sk/2-38222760-k10000_detail-99

http://hn.hnonline.sk/2-38262700-k10000_detail-ba

Budvar neobhájil Bud na súde
Luxemburg – Európsky súdny dvor
v Luxemburgu včera spochybnil nárok pivovaru Budějovický Budvar na
výhradné používanie značky Bud,
o ktorú sa dlhodobo bije s americkým

Na chvoste Európy
Slovenské vysoké školstvo je na
chvoste Európy. Netreba na to
zvláštne dôkazy. Zahraniční študenti
sa sem nehrnú, zato tí slovenskí, potenciálna elita národa, odchádzajú.
Najhoršie na tom je, že drvivá väčšina sa po skončení štúdia na Sloven-

sko nevráti. A nie je to malé číslo.
Pravda

3. 9. 2009

http://nazory.pravda.sk/na-chvoste-europy-0m4-/sk-nana.asp?c=A090903_165037_sk-nana_p09

Začal sa vynútený ústup tradičných žiaroviek
Brusel, Bratislava – Od prvého septembra sa začalo s vyraďovaním žiaroviek v krajinách Európskej únie.
Ako prvá je zakázaná výroba a dovoz
100- a viacwattových žiaroviek. Nasledovať budú žiarovky s nižšou
svietivosťou a od roku 2013 budú
všetky žiarovky v EÚ zakázané. Únia
argumentuje tým, že žiarovky sú neefektívny zdroj svetla, pretože až 95
percent spotreby elektrickej energie
premenia na teplo. Podľa EÚ môže
domácnosť prechodom na efektívnejšie žiarivky či LED svetlá ročne
ušetriť 25 až 50 eur.
Pravda

2. 9. 2009

VÝBER Z OBSAHU ČASOPISU DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO / OZNAMY

Výber z obsahu tretieho tohtoročného čísla
časopisu Duševné vlastníctvo, ktoré je už v distribúcii
JUDr. Zuzana Adamová, PhD.:
Aktuálne z autorského práva
JUDr. Zuzana Adamová, PhD.:
Vedecká tvorivá činnosť v kontexte autorského práva
Vybrané otázky vedeckej tvorivej činnosti v autorskoprávnom kontexte.
Copyrightová výhrada, jej náležitosti
a opodstatnenie v kontinentálnom
právnom systéme. Citácia diela ako

jedno zo zákonných obmedzení
autorského práva: korektné uvádzanie citácií verzus plagiátorstvo. Citácia súdnych rozhodnutí ako odraz
stavu právnej kultúry. Licenčná zmluva na vydanie diela – udelenie súhlasu na vyhotovenie rozmnoženín diela
a ich verejné rozširovanie (exkurz do
českého autorského práva a úvahy
de lege ferenda v kontexte uvedených tém).

MVDr. Peter Holakovský – Ing. Štefan Holakovský: Pohnime rozumom! – 13. časť. Bionika v útoku aj
obrane
Bionika (pokračovanie). Ďalšie príklady z prírody: Maskovanie – kamufláž, falošné ciele, budovanie úkrytov,
anatomické útvary na obranu, chemická obrana. Využitie vzorov z prírody a optických klamov pri návrhoch
maskovania pre armádu.

OZNAMY
Stretnutie používateľov elektronických služieb
Úrad priemyselného vlastníctva SR v spolupráci
s Európskym patentovým úradom a Úradom
pre harmonizáciu vnútorného trhu organizuje
20. – 21. októbra 2009 Stretnutie používateľov elektronických služieb.
Program dvojdňového podujatia tvoria prezentácie
a praktické cvičenia zamerané na tieto témy:
• elektronické služby EPÚ a OHIM-u
• elektronické podávanie prihlášok
• patentové a známkové informácie

Stretnutie je určené patentovým zástupcom a ich asistentom, prihlasovateľom, pracovníkom kontaktných a informačných
miest a informačno-poradenských miest pre inovácie.

Miesto konania: Úrad priemyselného vlastníctva SR
Jána Švermu 43
974 04 Banská Bystrica 4

Program a registrácia účastníkov:
http://www.upv.sk/?udalosti&clanok=stretnutie-pouzivatelov-elektronickych-sluzieb-br-sk-users-meeting-electronic-services

KTO VIE, ODPOVIE

KTO VIE, ODPOVIE
A kto nevie, neodpovie... Na súťažnú otázku – Kde sa na strednom Slovensku nachádza pamätník obetiam fašizmu, ktorý
projektoval Dušan Samo Jurkovič? – uverejnenú v prechádzajúcom vydaní e-mailového časopisu E-zine ÚPV SR sme nedostali žiadnu odpoveď. Tá správna je – Banská Bystrica – Kremnička.

Súťažná otázka č. 10
Na víťaznú cestu sa vydal v roku 1907. Používal sa v automobilovom, elektrochemickom a odevnom priemysle, vyrábali sa
z neho hračky i gramofónové platne. Aj keď bakelit dnes už nepatrí medzi technické zázraky, svoju nenápadnú úlohu si plní
ďalej – typickým príkladom sú zástrčky elektrického vedenia – a stále patrí medzi najpoužívanejšie plasty.

Kto vynašiel bakelit?

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

