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Ľudský mozog má dve hemisféry a predstavujú odlišné prístupy k premýšľaniu. Ľavá
hemisféra je viacej spojená s analytickým, logickým myslením a pravá s intuitívnym, emotívnym. I keď každý z nás používa obe hemisféry, väčšina má tendenciu jednu uprednostňovať. A keď si zvykneme na jeden spôsob myslenia, ten druhý sa dostáva do úzadia.
Optimálny spôsob, ako zlepšiť našu schopnosť myslieť, je maximálne využívať obe
hemisféry. Ale aby sme tak mohli urobiť, je potrebné najskôr zistiť, ktorú hemisféru používame viacej, na čo môžu poslúžiť i rôzne psychotesty dostupné na internete, a potom
sa sústrediť na tú druhú hemisféru, aby sme ju „posilňovali“ a naučili sa používať ju častejšie.
Žeby ste si takýto tréning urobili aj v súvislosti s najnovším vydaním e-mailového časopisu E-zine ÚPV SR?

SPRÁVY Z ÚPV SR
Dobrá správa
pre prihlasovateľov
Vládou dlhodobo deklarovaná podpora elektronizácie verejnej správy
konečne začína nadobúdať konkrétnu podobu. Zmena zákona o informačných systémoch verejnej správy1
priniesla aj zmenu zákona o správnych poplatkoch. Od 1. februára
2010 tým došlo k zníženiu správnych
poplatkov o 50 %, najviac však
o 70 eur, pri úkonoch a konaniach
vykonávaných na základe návrhu
podaného elektronickými prostriedkami a podpísaného elektronickým
podpisom podľa zákona o elektronickom podpise2 alebo prostredníctvom
integrovaného obslužného miesta.

V prípade ÚPV SR zmena legislatívy len potvrdzuje efektívnosť
elektronického podávania prihlášok
a následných dokumentov. Prihlasovateľom a ich zástupcom výrazne
šetrí čas i náklady.
Kým doteraz náklady napríklad na
udelenie národného patentu predstavovali najmenej 208,50 eur (podania
v papierovej a elektronickej forme),
v súčasnosti pri elektronickom podaní prihlášky a následných dokumentov vrátane žiadosti o vykonanie

úplného prieskumu a vydania patentovej listiny bude možné získať
národný patent za 115,25 eur.

1 Zákon č. 570/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2 Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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Opodstatnenosť zavedenia
novej služby
V polovici minulého roka ÚPV SR
zaviedol novú službu pre prihlasovateľov a ich zástupcov – zasielanie
upozornení na podanie žiadosti
o predĺženie platnosti úžitkových
vzorov a dizajnov.
Cieľom zavedenia tejto služby bolo
znížiť negatívne dosahy zmeškania
lehoty na predĺženie platnosti spomínaných prostriedkov ochrany priemyselného vlastníctva, a tak zvýšiť
počet platných priemyselných práv
v Slovenskej republike.
Upozornenia úrad zasiela každému majiteľovi úžitkového vzoru alebo
dizajnu, prípadne jeho zástupcovi
približne dva mesiace pred uplynutím
lehoty na podanie žiadosti o predĺženie platnosti príslušných priemyselných práv. Upozornenia sú prevažne

zasielané e-mailom, iba v niekoľkých
prípadoch boli odoslané poštou.
Reakcie verejnosti na zavedenie
novej služby sú veľmi pozitívne,
čo dokazuje i počet predĺžení platnosti. Zatiaľ čo v prvej polovici roka
2009 bolo 30 % podaných žiadostí
o predĺženie platnosti úžitkových
vzorov, po zavedení novej služby sa
ich počet zvýšil na 50 %. Pri dizajnoch sa podarilo zvýšiť počet žiadostí z 37 % na 46 %. Uvedené percentá však nie sú až tak presné a môžu

byť aj vyššie, pretože viacerým úžitkovým vzorom a dizajnom ešte plynie dodatočná lehota na podanie žiadosti o predĺženie ich platnosti.

SPRÁVY ZO SVETA

121. zasadanie
Jediným bodom rokovania Správnej rady Európskej patentovej organizácie (EPO), ktoré sa konalo 2. – 3.
februára 2010 v Mníchove, bola
voľba nového prezidenta Európskeho patentového úradu (EPÚ).

V opakovanej voľbe ani jeden
z kandidátov nezískal požadovanú
trojštvrtinovú väčšinu zastúpených a hlasujúcich zmluvných štátov Európskeho patentového dohovoru.

SR EPO sa preto rozhodla zvolať
ďalšie mimoriadne zasadnutie
s jediným bodom rokovania – voľba
prezidenta EPÚ – na 1. marca 2010.
Spôsob voľby i kandidáti zostávajú
rovnakí:
Roland Grossenbacher,
generálny riaditeľ Švajčiarskeho federálneho inštitútu duševného vlastníctva,
Benoît Battistelli,
generálny riaditeľ francúzskeho Národného inštitútu priemyselného
vlastníctva,
Susanne Ås Sivborgová,
generálna riaditeľka Švédskeho patentového a registračného úradu.
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Zasadanie Stáleho výboru WIPO
pre patentové právo
V dňoch 25. až 29. januára 2010
sa v Ženeve konalo 14. zasadanie
Stáleho výboru Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO)
pre patentové právo. Zúčastnili sa na
ňom zástupcovia 59 členských štátov
WIPO, zástupcovia WIPO vrátane generálneho riaditeľa Francisa
Gurryho a jeho námestníka pre

patenty Jamesa Pooleyho a ako
pozorovatelia zástupcovia 5 medzinárodných a 16 mimovládnych organizácií.
Diskusia bola venovaná najmä
týmto témam: transfer technológií,
opozičné patentové systémy, výluky z patentovateľnosti a obmedzenia práv vyplývajúcich z patentu,
privilégiá vzťahu klient – patentový zástupca, šírenie patentových

informácií a vzťah patentov k rôznym druhom noriem a štandardov.
Podkladmi na diskusiu boli predbežné štúdie vypracované Sekretariátom
WIPO. Na základe požiadavky delegácií viacerých členských štátov
budú štúdie k prvým štyrom uvedeným témam detailnejšie rozpracované a diskusia o nich bude pokračovať
na nasledujúcom, v poradí 15. zasadnutí výboru, ktoré by sa malo
konať v októbri tohto roka.

MONITORING
Prehľad článkov týkajúcich sa duševného vlastníctva a ÚPV SR uverejnených
v slovenskej tlači v januári 2010

Malý dotykový laptop iPad ponúka
čítačku, web, video a hry v jednom
Apple rozbehol ošiaľ. Je tu iPad
Bratislava – Americká spoločnosť
Apple predstavila dlhoočakávaný
tablet – miniatúrny laptop bez klávesnice, ktorý sa dá ovládať cez dotykovú obrazovku. Zariadenie umožňuje pohodlne prechádzať nielen jednotlivými textami, obrázkami, mailami či webovými stránkami, ale aj
počúvať hudbu, pozerať video a hrať
hry. „Prišli sme s niečím, čo je lepšie
ako všetko doteraz. A nazvali sme to
iPad,“ vyhlásil v San Franciscu za
obrovského aplauzu šéf Apple Steve
Jobs.

Jahnátek sa zľakol slnka.
Priškrtil ho
Rezort hospodárstva chce zakázať
projekty solárnych elektrární. Argumentuje nepredvídateľnou energiou
Bratislava – Štátna podpora solárnej
energie zrejme na dlhé obdobie
utíchne. Vláda totiž mení zákon
o energetike, ktorý od mája priškrtí
výstavbu nových elektrární. Dôvodom majú byť obavy o energetickú
bezpečnosť, keďže prúd zo slnka je
najmenej predvídateľný. Investori sú
však v šoku, keďže podmienky podpory „zelenej“ energie štát schválil
ani nie pred rokom a odvtedy ich už
dvakrát zásadným spôsobom zmenil.

IBM je prvá. V inovatívnosti
Bratislava – V minulom roku si
spoločnosť IBM dala v Spojených
štátoch zaregistrovať takmer päťtisíc
patentov, čím sa už po 17. raz
v poradí dostala na čelo rebríčka
najinovatívnejších spoločností na
svete. Spoločnosť zároveň oznámila,
že prvýkrát ponúkne svoje know-how
v oblasti inovácií a softvér na správu
patentového portfólia klientom, ktorí
hľadajú možnosti, ako zlepšiť správu
intelektuálneho vlastníctva a posilniť
stratégiu rastu prostredníctvom
inovácií.

Hospodárske noviny
28. 1. 2010

Hospodárske noviny
26. 1. 2010

http://hn.hnonline.sk/2-40110580-

http://hn.hnonline.sk/2-40210760-

http://hn.hnonline.sk/2-40171840-

-k10000_detail-7d

-k10000_detail-6a

Apple zdvihol adrenalín. Ponúkol
iPad
(H o s p o d á r s k e n o v i n y
28. 1. 2010)

Slnko dostáva od vlády červenú
(S m e
25. 1. 2010)
http://ekonomika.sme.sk/c/5207599/slnecne-elektrarne-dostavaju-od-vlady-cervenu.html

http://hn.hnonline.sk/2-40210340-k10000_detail-07
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Hospodárske noviny
22. 1. 2010
-k10000_detail-21

Podnikateľský raj
S pojmom globálna hospodárska
kríza sa od konca roku 2008 stretávame vo všetkých sférach hospodárskeho, ako aj bežného života. Na
stav krízy, prípadne jej možného
konca, počúvame názory odborníkov, ktoré sa rôznia. Isté je, že

MONITORING

koniec krízy nebude okamžitý, resp.
ohraničený konkrétnym dátumom.
Z hospodárskeho a ekonomického
pohľadu je veľmi dôležité už v súčasnosti nastaviť v krajine podmienky,
ktorých sumár vytvára podnikateľské
prostredie tak, aby bolo možné
ekonomiku oživiť, reštartovať. Tieto
podmienky budú limitujúce, budú
totiž ovplyvňovať príchod nových
investorov na Slovensko, prípadne
rozširovanie súčasných aktivít.

Kodak zažaloval Apple a RIM
Rochester – Eastman Kodak zažaloval v USA firmy Apple a Research in
Motion (RIM). Spor komisie pre
zahraničný obchod sa týka technológií pre náhľady fotografií v mobilných telefónoch iPhone a BlackBerry.
Podľa správy Kodaku výrobcovia
mobilov zneužívajú jeho patenty
k týmto technológiám.
Sme

15. 1. 2010

Hospodárske noviny
21. 1. 2010
http://hn.hnonline.sk/2-40088240-k10000_detail-1b

Net tablety ovládnu trh sveta
Praha – Najväčším technologickým
hitom tohto roku majú byť tzv. net
tablety, teda prenosné malé počítače
s ľahkým prístupom na internet
a prehrávaním multimédií. V telekomunikáciách bude hlavným trendom
mobilné vyhľadávanie. Vo svojej
prognóze to uviedla poradenská
spoločnosť Deloitte.
Hospodárske noviny
20. 1. 2010
http://hn.hnonline.sk/2-40057320-

Počet nových firiem vlani výrazne
klesol
Londýn – Globálna recesia mala minulý rok negatívny vplyv aj na zakladanie nových firiem. Podľa
najnovšieho prieskumu ich počet
v roku 2009 výrazne klesol. Zo
správy organizácie Global Entrepreneurship Monitor, ktorá sa zaoberá
monitorovaním podnikateľskej aktivity na celom svete, v 20 najbohatších
štátoch sveta minulý rok pribudlo
o 10 percent menej nových firiem ako
v roku 2008.
Hospodárske noviny
14. 1. 2010
http://hn.hnonline.sk/2-39881320-k10000_detail-60

-k10000_detail-8d

Podniká sa u nás ťažšie
Úroveň podnikania u nás sa vrátila
deväť rokov dozadu. Podnikatelia sa
sťažujú na pomalé súdy, zložité
odvody, neprehľadnú legislatívu
a veľa korupcie.
Sme

20. 1. 2010

Slovenka pracuje na kréme snov
Mladá vedkyňa Linda Feketeová
vedie v Melbourne s Ute Willeovou
výskum proti rakovine kože
Na prelome novembra a decembra
sa stala z mladej slovenskej vedkyne
svetová hviezda. Vtedy zverejnili
rozhodnutie austrálskej vlády, ktorá
udelila trojročný grant na výskum
boja proti rakovine kože zrážaním
iónov. Na čelo tohto výskumu vymenovali Slovensku Lindu Feketeovú
a Nemku Ute Willeovú z Melbournskej univerzity. Príjemnú a veselú
doktorku z Bratislavy sme v hlavnom
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meste Viktórie navštívili.
Sme

14. 1. 2010

http://veda.sme.sk/c/5191169/slovenka-pracuje-na-kreme-snov.html

Falošné lieky? Polícia má prvý prípad priamo z lekárne
Bratislava – Slovenská polícia skúma
prvý prípad falšovania tabletiek priamo v lekárni. Pred Vianocami
reklamovala pacientka trojmesačné
balenie antikoncepčných tabletiek
Qlaira od výrobcu Bayer Schering
Pharma. Sťažovala sa na vedľajšie
účinky.
Lekárnik teda balenie prevzal a vydal
jej nové. Reklamované poslal výrobcovi. Ten má podozrenie z falšovania
liekov. Chybu vo výrobe odmieta.
Hospodárske noviny
12. 1. 2010
http://hn.hnonline.sk/2-39823700-k10000_detail-8f

Slovenský fyzik na špici megaprojektu
Bratislavčan Karel Šafařík šéfuje
tisícke vedcov, ktorí vo švajčiarskom
urýchľovači pátrajú po božej častici
Už ako mladý fyzik sa zaradil medzi
prominentných zástupcov Slovenska
vo svetovej vede. Rodák z Bratislavy
Karel Šafařík má za sebou dlhé roky
vedeckej práce v Rusku a vo Francúzsku, nakoniec sa usadil vo švajčiarskej Ženeve. Už takmer 17 rokov
tu pracuje na najdrahšom projekte
v histórii ľudstva, veľkom urýchľovači
častíc v rámci laboratórneho strediska CERN, ktorého úlohou je pátrať po
tzv. božej častici a úplných začiatkoch
sveta krátko po „veľkom tresku“.
Hospodárske noviny
12. 1. 2010
http://hn.hnonline.sk/2-39823540-k10000_detail-c7

MONITORING

Ťahúňom globálneho rastu budú
roboti?
Čo bude budúcim veľkým ťahúňom
globálneho rastu v čase, keď svetová
ekonomika potácajúc opúšťa uplynulé desaťročie a vstupuje do
nového desaťročia? Stavme na to,
že v tomto „násťročnom“ desaťročí
dosiahne umelá inteligencia únikovú
rýchlosť a začne mať ekonomický
dosah porovnateľný so vzostupom
Indie a Číny.
Hospodárske noviny
12. 1. 2010
http://hnonline.sk/nazory/c1-39823510tahunom-globalneho-rastu-budu-roboti

Mladí a úspešní. Dnes 29-ročný riaditeľ a spolumajiteľ spoločnosti
Innovatrics Ján Lunter
Nepodávajte mi ruku, ale váš prst
Bratislava – Voľný čas a ambícia urobiť niečo veľké, to sú základné ingrediencie, ktoré Martin Lunter vložil do
vývoja softvéru na rozpoznávanie
odtlačkov prstov. Dnes má jeho
spoločnosť Innovatrics svetové meno
a klientov na všetkých kontinentoch
okrem Antarktídy.
Hospodárske noviny
12. 10. 2010
http://hnonline.sk/ekonomika/c1-39823110-nepodavajte-mi-ruku-ale-vas-prst

Titul univerzita má osem škôl
Bratislava – Titul univerzita, ktorý by
mal vysokým školám v budúcnosti
priniesť viac peňazí, získalo doteraz
osem z 33 škôl. O ďalších troch záujemcoch sa rozhodne vo februári.
Informovalo o tom ministerstvo školstva. Odborníci už skôr tvrdili, že krajina by mala mať vzhľadom na počet
odborníkov najviac päť univerzít.
Viaceré školy museli pre nedostatok
profesorov a docentov zastaviť niek-

toré programy. Slovensko vlani opäť
chýbalo v rebríčku najlepšej päťstovky svetových univerzít.
Hospodárske noviny
11. 1. 2010
http://hn.hnonline.sk/2-39800550-k10000_detail-61

Francúzi odpájajú od internetu
Paríž, Bratislava – Ak ste Francúz
pripojený na internet a chcete
nelegálny obsah, stráži vás internetový policajt. V krajine totiž začal fungovať špeciálny úrad pre dohľad na
legálnym sťahovaním internetových
dát Hadopi. Keď vás prichytí pri internetovom kradnutí, môže vás nechať
odpojiť. Vytvorenie úradu už minulý
rok schválil francúzsky parlament.
Sme

11. 1. 2009

Náš rodák vládne svetovej chémii
Mathias Sprinzl šéfuje prestížnemu
vedeckému laboratóriu v nemeckom
Bayreuthe
Prírodné vedy ho zaujímali odmalička, definitívne si ho však získali
počas štúdia na bratislavskej chemickej fakulte. „Tu som dostal vynikajúce základy v organickej chémii
a biochémii. Tamojší profesori podporovali moje nadšenie pre vedu
a dali mi možnosť pracovať ako študentská vedecká sila v ich laboratóriách,“ spomína na svoje začiatky
s vedou Mathias Sprinzl, ktorý je
dnes úspešným a svetovo uznávaným biochemikom.
Hospodárske noviny
5. 1. 2010
http://hn.hnonline.sk/2-39717860-k10000_detail-2c
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Slovensko využilo len tretinu
eurofondov na podporu vedy
Bratislava – Z peňazí, ktoré nám
ponúkla Európska únia na podporu
výskumu, vývoja, reformy a modernizácie vzdelávacieho systému, sme
vyčerpali iba tretinu. Slovensko
mohlo zo štrukturálnych fondov
dostať približne 822 miliónov eur,
v skutočnosti zazmluvnilo projekty za
272 miliónov eur. Najviac žiadali
o peniaze základné a stredné školy,
a to na tvorbu a zavádzanie rozvojových a školských vzdelávacích programov.
Sme

5. 1. 2010

http://www.sme.sk/c/5177037/slovensko-vyuzilo-len-tretinu-eurofondov-na-podporu-vedy.html

Smer Lisabon
V roku 2000 sa v Lisabone hlavy štátov vtedajšej EÚ rozhodli podniknúť
radikálny útok. Šlo o to – dostať sa
na pozíciu najkonkurencieschopnejšej vedomostne orientovanej ekonomiky sveta. Na tieto ambiciózne
ciele si dala Lisabonská stratégia
desať rokov. Veľmi rýchlo sa však
ukázalo, že slová nie sú činy a EÚ sa
k cieľom stratégie nepribližuje. Preto
v polčase dekády prišla na rad
revízia. Od roku 2005 už upravená
stratégia kladie podstatne väčší
dôraz na realizáciu.
Hospodárske noviny
4. 1. 2010
http://hn.hnonline.sk/2-39697940-k10000_detail-d1

VÝBER Z OBSAHU ČASOPISU DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO / KTO VIE, ODPOVIE

Výber z obsahu štvrtého minuloročného čísla
časopisu Duševné vlastníctvo, ktoré je už v distribúcii
MVDr. Peter Holakovský – Ing. Štefan Holakovský:
Pohnime rozumom! – 14. časť.
Aj od rastlín sa môžeme učiť
Bionika (pokračovanie). Zaujímavé
myšlienky ďalších autorov súvisiace
s bionikou. Rastliny – inšpirácia pre
technikov: drevo, bylinky, káva, lotosový kvet, bodliak – suchý zips, bambus. Umelé ekosystémy.

Z galérie tvorcov
Dizajnér telom i dušou
Dizajnér doc. Ferdinad Chrenka,
akademický sochár, (53) získal Národnú cenu za dizajn 2009 (produktový dizajn). Ide už o jeho tretie najvyššie ocenenie v prestížnej celoslovenskej súťaži (1999, 2001), ktorú v kaž-

dom nepárnom roku vyhlasuje Slovenské centrum dizajnu v spolupráci
s Ministerstvom kultúry SR , za spoluúčasti ministerstiev hospodárstva
a školstva. Cieľom súťaže je podporovať inovačné a realizačné úsilie
tvorcov a motivovať výrobcov k spolupráci s profesionálnymi dizajnérmi.
Medzinárodná odborná porota
Národnej ceny za dizajn ocenila
F. Chrenku v priebehu desiatich
rokov trikrát za dizajn stomatologických súprav.
F. Chrenka je profesionálnym dizajnérom a zároveň i pedagógom na
Vysokej škole výtvarných umení
v Bratislave, je vytrvalým propagátorom a kurátorom výstavných dizajnových podujatí doma i v zahraničí.

Úspešné príbehy
Injektovanie väčšej efektivity do
spravovania patentov

Spektrum dobrých nápadov a riešení
Rubrika venovaná zaujímavým priemyselnoprávne chráneným alebo na
ochranu prihláseným slovenským riešeniam.

Zaujalo nás
Inováciami proti kríze. „Slnko je
,kolesom‘ budúcnosti...“

KTO VIE, ODPOVIE
V súvislosti so súťažnou otázkou – V ktorom roku uviedla spoločnosť Singer na trh prvý elektrický šijací stroj? – uverejnenou v minulom čísle e-mailového časopisu E-zine ÚPV SR, sme vám ponúkli aj tri možnosti na odpoveď: a) v roku 1875,
b) v roku 1880 a c) v roku 1889. Pre tretiu možnosť sa najrýchlejšie rozhodla JUDr. Želmíra Milovančevičová zo Žiliny a urobila dobre. Rok 1889 je správna odpoveď.

Súťažná otázka č. 2
Mikuláš Konček (1900 – 1982). Patril medzi zakladateľov slovenskej meteorológie a klimatológie. Priekopníckym dielom
zasiahol do dlhodobej prognózy počasia. Zaslúžil sa o vznik Štátneho hydrologického a meteorologického ústavu v Bratislave,
ktorý viedol v rokoch 1939 – 1950. Navrhol konštrukciu geligrafu – prístroja na automatické zaznamenávanie námrazy,
za čo v roku 1953 získal československý patent.

Kde sa narodil Mikuláš Konček?

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