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V mesiaci máj je náklonnosť oboch pohlaví väčšia, nastáva erotické vírenie, aj v prírode. Samčeky vyhľadávajú samičky svojho druhu a uchádzajú sa o ich priazeň..., platí to
tak pre štebotajúce vtáčiky, ako aj drobný hmyz...☺
Ale láska môže mať aj iné podoby. Existuje tiež láska k hokeju, k práci, autu, niektorí
nostalgicky spomínajú i na lásku k Sovietskemu zväzu a môžete mať radi napríklad aj
E-zine ÚPV SR. Ponúkame vám jeho májové vydanie.
Foto: www.samphotostock.sk
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Svetový deň
duševného vlastníctva
Zamestnanci Úradu priemyselného
vlastníctva SR a pozvaní hostia si
tohtoročný Svetový deň duševného
vlastníctva (SDDV – 26. apríl) pripomenuli 27. apríla.
Na slávnostnom stretnutí, ktoré sa
vo vstupných priestoroch úradu začalo o 9.00 hodine, sa zúčastnili aj

viceprezident Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a dizajny) (OHIM) v španielskom
Alicante Christian Archambeau, rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici Matúš Oľha, primátor Banskej
Bystrice Peter Gogola, zástupcovia
Žilinskej univerzity v Žiline na čele
s prorektorom pre vedu a výskum
Jánom Čelkom, člen Predstavenstva
Slovenskej komory patentových zástupcov Martin Žovic, člen Predsta-

venstva Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a predseda Predstavenstva Banskobystrickej regionálnej komory SOPK Ján Bočkay,
úspešný slovenský dizajnér, akademický sochár Ferdinand Chrenka
a pozvanie prijal i bývalý predseda
ÚPV SR Martin Hudoba.
Predsedníčka ÚPV SR Darina
Kyliánová vo svojom príhovore
okrem iného povedala:
– Som rada, že sa takto stretávame a zdôrazňujeme význam
Svetového dňa duševného
vlastníctva i, samozrejme, duševného vlastníctva ako takého. Ešte stále je totiž nemálo
ľudí, ktorí podceňujú nehmotný
majetok, nechápu, že ide o fenomén znamenajúci pridanú
hodnotu určitého výrobku, resp.
podniku, nevedia, ako s týmto
fenoménom zaobchádzať, ako
sa s ním dá obchodovať.

Foto: archív ÚPV SR
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Mottom tohtoročného SDDV bolo
Dizajnovanie budúcnosti. Tento deň
sa niesol vo svete v znamení oslavy
dizajnu nielen ako súčasti výrobku
určeného na trh alebo ako spoločensky
pridanej hodnoty, ale predovšetkým
ako inšpirácie pre inovácie budúcnosti.
Keď pracovníci ÚPV SR pripravovali
SDDV, ešte nepoznali jeho motto, ale
dobrí manažéri vedia aj predvídať...
Úrad sprístupnil výstavu dizajnu z tvorby Ferdinanda Chrenku a študentov
Vysokej školy výtvarných umení
v Bratislave, Katedry dizajnu, ateliér
industrial dizajn.
Vernisáži predchádzalo slávnostné
odovzdanie patentovej listiny Žilinskej univerzite v Žiline, listiny
vzťahujúcej sa na 10-tisíci patent
udelený úradom (Zapojenie koncovej
užívateľskej skrinky interaktívneho televízneho káblového rozvodu)
21. marca tohto roka.
Pracovná časť tohtoročného
SDDV v ÚPV SR pozostávala z konferencie Duševné vlastníctvo na
Slovensku XI. Bola zameraná na
problematiku public relations a súvisiace marketingové nástroje na dosiahnutie efektívnejšej komunikácie
s cieľovými skupinami.

Foto: archív ÚPV SR

– Dovolím si povedať, že v oblasti
PR aktivít sme dobrí, no my chceme
byť lepší, je žiaduce aby sme, povedané športovou terminológiou, mali
lepší ťah na bránu, aby sme dokázali lepšie presvedčiť našich potenciálnych klientov o potrebe chrániť si
svoje riešenia a s tým súvisí i hľadanie čo najvhodnejších marketingových nástrojov, – konštatovala D. Kyliánová. – Jednou z cieľových skupín
tohtoročnej PR stratégie ÚPV SR sú
naši politickí predstavitelia.
V prvom rade tí, čo riadia našu
spoločnosť, musia pochopiť význam
duševného vlastníctva a jeho ochrany, žiada sa väčšia podpora inovácií,
produktov s vyššou pridanou hodnotou. Termín duševné vlastníctvo

vláda vo svojom programovom vyhlásení však neuvádza
vôbec..., ešteže sa
táto problematika po
pripomienkach aj nášho úradu objavila
v Národnom programe reforiem Slovenskej republiky na
roky 2011 – 2014,
ktorý vláda schválila
nedávno. Za pozitívny signál možno označiť i vymenovanie splnomocnenca vlády SR pre
vedomostnú ekonomiku, k čomu
došlo začiatkom februára tohto roka.
Dôležité však je, aby sa slová a predsavzatia premietli do konkrétnych
činov...
SDDV bol v ÚPV SR aj Dňom
otvorených dverí.
O deň neskôr 28. apríla zorganizoval úrad stretnutie F. Chrenku
so študentmi a pedagógmi vybraných škôl, ktoré sa venujú aj dizajnu, tzn. Technickej univerzity vo Zvolene, Strednej odbornej školy drevárskej vo Zvolene a Školy úžitkového
výtvarníctva v Kremnici.

„Keď vás práca baví, nevnímate, ako ten čas letí“
Darina Kyliánová 10 rokov vo funkcii predsedníčky úradu
V roku 1974 nastúpila do zamestnania v bratislavskom útvare Úradu pre vynálezy a objavy so sídlom v Prahe a mala na starosti prihlášky vynálezov z odboru chémie – plasty. Neskôr v rámci bratislavského útvaru Federálneho úradu pre vynálezy
(k zmene názvu úradu došlo l. januára 1989) sa stala vedúcou oddelenia, ktoré sa
zaoberalo medzinárodnými prihláškami podanými podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (1991 – 1993). Ďalšie tri roky pôsobila vo funkcii riaditeľky medzinárodného
odboru Úradu priemyselného vlastníctva SR a v rokoch 1996 až 2001 bola patentovou zástupkyňou a zároveň predsedníčkou Komory patentových zástupcov SR.
Začiatkom roka 2001 vyhrala konkurz na predsedu Úradu priemyselného vlastníctva SR. Do tejto funkciu
ju vymenoval 4. apríla 2001 predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda

s nástupom 15. apríla 2001 a nadväzne 17. apríla 2001 uviedol Darinu
Kyliánovú do funkcie podpredseda
vlády Ivan Mikloš.
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Pri príležitosti desaťročného pôsobenia D. Kyliánovej vo funkcii predsedníčky ÚPV SR sme sa jej najskôr
opýtali, ako si spomína na prvý deň
v úrade v najvyššej funkcii.
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Priznávam, že som mala poriadnu
trému. Bola som prekvapená, koľko
novinárov prišlo do úradu vrátane
TV Markíza. Médiá prilákala zrejme
skutočnosť, že prvýkrát bola táto
vysoká funkcia obsadená cez výberové konanie a nerozhodovala „politická nominácia“.
Po príchode do ÚPV SR ste skočili do víru udalostí, ktoré súviseli
s prístupom Slovenska k Európskemu patentovému dohovoru
a tiež s prípravami našej krajiny na
vstup do Európskej únie. To nebolo ľahké obdobie...?
Boli to rušné dni, týždne a mesiace. Schvaľovací proces prístupu
Slovenska k EPD si vyžadoval veľa
vysvetľovania. Spomínam si, že som
týždeň strávila v parlamente, aby
som „ustriehla“ úspešný priebeh
rokovania až do jeho konca.
V súvislosti so vstupom Slovenska
do EÚ bolo potrebné kompletne zmeniť všetky naše zákony týkajúce sa aj

priemyselného vlastníctva a to si vyžadovalo ďalší boj vo viacerých inštitúciách a hlavne v parlamentných
výboroch.
ÚPV SR je životaschopnou inštitúciou, ktorá robí zo Slovenska
aktívneho hráča v oblasti ochrany
priemyselných práv vo svete. Vy
ste viackrát na rôznych fórach
dokonca konštatovali, že v zahraničí, v komunite zaoberajúcej sa
duševným vlastníctvom, uznávajú
náš úrad viacej ako u nás doma...
Žeby aj v tejto súvislosti platilo
doma nie je nikto prorokom?
Je to tak. Čiastočne to súvisí aj
s tým, že ÚPV SR je strategicky riadený medzinárodnými organizáciami
pôsobiacimi v oblasti ochrany duševného vlastníctva. Počas 10 rokov
môjho pôsobenia na čele ÚPV SR ho
navštívili mnohí poprední predstavitelia týchto organizácií a sami sa
mohli presvedčiť o úrovni nášho
úradu. Na druhej strane, pre predsta-

viteľov Slovenska je niekedy problémom „nájsť“ cestu do ÚPV SR...
Keď vyslovíme ÚPV SR a pozriete
sa späť na predchádzajúcich
10 rokov, čo vám v prvom momente príde na um?
Pravdupovediac, nepredpokladala
som, že na čele úradu vydržím až
toľko rokov. Ale zrejme to malo a má
svoj zmysel. Pre mňa je veľká česť
pracovať s odborne zdatným kolektívom.
Tých 10 rokov rýchle ubehlo...
Nielen tých 10 rokov..., ale keď vás
práca baví, nevnímate, ako ten čas
letí. V podstate celý môj doterajší
profesionálny život pracujem v oblasti priemyselného vlastníctva. Táto
práca sa stala aj mojou záľubou.
Vôbec neľutujem, že som sa vydala
na túto cestu, a keby som sa mala
znova rozhodnúť, zvolila by som si to
isté.

Kurz duševné vlastníctvo
– noví absolventi modulu B
Ako iniciovať tvorivosť, chrániť jej
výsledky, realizovať nové nápady
a zhodnotiť ich v praxi sa účastníci
ďalšieho vzdelávania kurzu duševné
vlastníctvo mohli dozvedieť v rámci
štúdia modulu B – tvorivosť, jej
manažovanie, marketing a ekonomika, ktoré v ÚPV SR prebiehalo od
decembra 2010 do februára 2011.

Štúdium bolo zavŕšené
absolvovaním záverečných
skúšok v marci 2011, na základe ktorých odborný garant
modulu Miroslav Tuma odovzdal 14. apríla osvedčenia
o absolvovaní modulu 21
úspešným frekventantom.
Foto: archív ÚPV SR

Projekt online podávania
dokumentov týkajúcich sa
ochranných známok a dizajnov

software package (softvérový balík), ktorý má riešiť možnosť online
podávania prihlášok ochranných
známok a dizajnov, ako aj následných súvisiacich dokumentov.

Úrad pre harmonizáciu vnútorného
trhu (OHIM) so sídlom v španielskom
Alicante zriadil v roku 2009 tzv. kooperačný fond, v rámci ktorého boli
definované projekty na podporu
národných úradov priemyselného
vlastníctva. Za jeden z najväčších
projektov možno považovať Future

V súvislosti s uvedeným projektom
prvé pracovné stretnutie so zástupcami OHIM-u sa v ÚPV SR uskutočnilo 6. apríla 2011. Hostia z Alicante, vedúci vývoja IT služieb odboru informatiky Jean-Marc Nicolai a IT
projektový manažér kooperačného
fondu Diego Eguidazu, sa v ÚPV SR

Pracovné stretnutie
so zástupcami OHIM-u
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zaujímali o podmienky na implementáciu online služieb softvérového
balíka pre ochranné známky a dizajny. Predmetom ich záujmu bola
predovšetkým IT infraštruktúra úradu, prevádzkované informačné systémy, ďalej organizačná štruktúra
odboru informatiky, aktuálne realizované interné a medzinárodné projekty úradu, štatistiky podaných dokumentov v priebehu konania o prihláškach ochranných známok a dizajnov,
rozpočet úradu a pod.
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Experti z Alicante na základe
získaných poznatkov v ÚPV SR
aktualizovali údaje o ňom na špecifickom webovom sídle OHIM-u
www.shareipwiki.org slúžiacom ako
jednotná platforma na zber technických a štatistických údajov o jednotlivých úradoch priemyselného vlastníctva.
Na záver stretnutia obe strany
diskutovali o niektorých technických
detailoch IT infraštruktúry a zástupcovia ÚPV SR prezentovali informačný systém používaný pri zápise
ochranných známok a dizajnov do
národného registra a následnej
aktualizácii registrovaných údajov.
ÚPV SR vníma projekt Future
software package ako ďalšiu príleži-

Foto: archív ÚPV SR

tosť, resp. nástroj na skvalitnenie
a zefektívnenie svojej činnosti.
Klienti úradu budú mať možnosť
podávať dokumenty elektronicky bez
potreby dopĺňania podaní v papierovej forme.

Predpokladá sa, že online podávanie dokumentov týkajúcich sa ochranných známok a dizajnov bude v ÚPV SR
k dispozícii najneskôr v roku 2015.
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2-miliónta medzinárodná
prihláška
2-milióntu medzinárodnú prihlášku
podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT) podala v polovici apríla tohto
roka americká technologická spoločnosť Qualcomm.
PCT podstatne uľahčuje spoločnostiam a vynálezcom dosiahnuť
patentovú ochranu vo viacerých krajinách súčasne. Jedinou medzinárodnou prihláškou je možné získať

Posilnená spolupráca
v oblasti vytvorenia jednotnej
patentovej ochrany
Na základe žiadosti takmer všetkých členských štátov EÚ1 Rada pre
konkurencieschopnosť na zasadnutí
10. marca 2011 prijala rozhodnutie2,

ochranu vo všetkých 142 zmluvných krajinách PCT. Prihlasovatelia
v predstihu dostanú cenné informácie o potenciálnej patentovateľnosti
svojich vynálezov a v porovnaní
s tradičným patentovým systémom
majú viac času rozhodnúť sa, v ktorých krajinách chcú pokračovať

v úsilí o patentovú ochranu.

ktorým 25 štátom povolila nadviazať
posilnenú spoluprácu v oblasti
vytvorenia jednotnej patentovej
ochrany. Nadviazanie posilnenej spolupráce pred zasadnutím Rady (15.
februára 2011) schválil aj Európsky
parlament.

Ako reakciu na uvedené Európska
komisia 13. apríla 2011 predložila
dva legislatívne návrhy:
– návrh nariadenia, prostredníctvom
ktorého má byť vytvorený európsky patent s jednotným účinkom (návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady imple-

1 Žiadosť nepredložili Taliansko a Španielsko.
2 Rozhodnutie Rady č. 2011/167/EU

4

PCT systém zefektívňuje konanie
súvisiace s udelením patentu, šetrí
finančné náklady a poskytuje prihlasovateľom solídny základ pre dôležité rozhodnutia.
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mentujúceho posilnenú spoluprácu v oblasti vytvorenia jednotnej
patentovej ochrany3; ďalej návrh
nariadenia) a
– návrh nariadenia upravujúceho režim prekladov európskych patentov s jednotným účinkom
(návrh nariadenia Rady implementujúceho posilnenú spoluprácu v oblasti vytvorenia jednotnej
patentovej ochrany s ohľadom na
aplikovateľný režim prekladov4;
ďalej návrh nariadenia o režime
prekladov).

Ako má fungovať systém
jednotnej patentovej ochrany
vytvorený mechanizmom
posilnenej spolupráce?
Podľa návrhu nariadenia má jednotnú patentovú ochranu na území členských štátov EÚ, ktoré sa zapoja do
posilnenej spolupráce (ďalej zúčastnené štáty), poskytovať európsky
patent, teda patent udelený Európskym patentovým úradom (EPÚ) na
základe Európskeho patentového
dohovoru (EPD), ktorého majiteľ
v lehote jedného mesiaca od zverejnenia oznámenia o udelení patentu
v Európskom patentovom vestníku
požiada o vyznačenie jednotného
účinku v špeciálnom registri, ktorý
bude viesť EPÚ. Jednotný účinok však
bude môcť nadobudnúť len európsky
patent, ktorý bude udelený s rovnakým znením patentových nárokov
pre všetky zúčastnené štáty.

Konanie predchádzajúce získaniu
európskeho patentu s jednotným
účinkom sa nemá v ničom líšiť od
konania predchádzajúceho získaniu
„klasického“ európskeho patentu. Má
prebiehať v jednom z troch pracovných jazykov EPÚ, teda v angličtine,
nemčine alebo vo francúzštine.
S cieľom zvýšiť dostupnosť jednotnej patentovej ochrany pre európsky
priemysel, hlavne malé a stredne
veľké podniky, však prihlasovateľom,
ktorí majú bydlisko alebo hlavné
sídlo podnikateľskej činnosti na
území členského štátu EÚ, ktorého
úradným jazykom nie je niektorý
z pracovných jazykov EPÚ, majú byť
kompenzované náklady na preklad
prihlášky do jazyka konania.
V súlade s príslušnými ustanoveniami EPD sa európske patenty udeľujú v jazyku, v ktorom prebiehalo
konanie o prihláške pred EPÚ, pričom pred samotným udelením patentu musí prihlasovateľ na vlastné
náklady zabezpečiť preklad patentových nárokov do zvyšných dvoch
pracovných jazykov EPÚ. Ak v súvislosti s patentom nevznikne spor,
majiteľ európskeho patentu s jednotným účinkom, na rozdiel od majiteľa
„klasického“ európskeho patentu,
nebude musieť po uplynutí prechodného obdobia predkladať žiadne ďalšie preklady patentu, ani jeho častí.

Tretím osobám majú byť poskytnuté vysoko kvalitné strojové preklady
patentov s jednotným účinkom a ich
prihlášok do úradných jazykov všetkých zúčastnených štátov. Strojové
preklady majú mať len informatívny
charakter.
Počas prechodného obdobia má
majiteľ európskeho patentu s jednotným účinkom predkladať aj preklad
celého patentu
– do angličtiny, ak bude patent udelený v nemčine alebo vo francúzštine alebo
– do úradného jazyka ktoréhokoľvek
zo zúčastnených štátov, ak bude
patent udelený v angličtine.
Preklady do angličtiny, resp. úradného jazyka niektorého zo zúčastnených štátov majú mať, podobne ako
strojové preklady, len informatívny
charakter.
Podľa návrhu nariadenia o režime
prekladov má prechodné obdobie
trvať minimálne 6 a maximálne 12
rokov. O prípadnom ukončení prechodného obdobia pred uplynutím 12
rokov od nadobudnutia účinnosti
nariadení má rozhodnúť Rada na
základe správy nezávislého expertného výboru o vyhovujúcej kvalite
strojových prekladov poskytovaných
tretím osobám. Expertný výbor má
byť zložený zo zástupcov EPÚ a mimovládnych organizácií zastupujúcich používateľov európskeho patentového systému, ktorým Správna
rada Európskej patentovej organizácie udelila štatút pozorovateľa. Výbor
má kvalitu strojových prekladov
zhodnotiť po uplynutí prvých šiestich
rokov prechodného obdobia a ak na
základe jeho zistení nebude prechodné obdobie ukončené, opakovane po uplynutí každých ďalších
dvoch rokov.
V prípade sporu týkajúceho sa
európskeho patentu s jednotným
účinkom má majiteľ patentu na základe žiadosti a výberu údajného porušovateľa patentových práv poskytnúť
3 Dokument Rady č. 9224/11
4 Dokument Rady č. 9226/11

Foto: www.jiunlimited.com
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úplný preklad patentu do:
– úradného jazyka členského štátu,
v ktorom došlo k údajnému porušeniu práv alebo
– úradného jazyka členského štátu,
v ktorom má údajný porušovateľ
bydlisko alebo sídlo.
Na základe žiadosti príslušného
súdu má majiteľ patentu s jednotným
účinkom poskytnúť aj úplný preklad
patentu do jazyka súdneho konania.
Náklady na uvedené preklady má
znášať majiteľ patentu.
Otázka riešenia sporov týkajúcich sa európskych patentov
s jednotným účinkom zostáva
zatiaľ otvorená. V tejto súvislosti je
vhodné pripomenúť, že 8. marca
2011 Súdny dvor EÚ vydal dlho očakávané stanovisko k zlučiteľnosti pripraveného návrhu dohody o Súde

pre európske patenty a patenty
Spoločenstva5 so Zmluvou o EÚ
a Zmluvou o fungovaní EÚ. Stanovisko bolo negatívne, v tlačovom
komuniké Súdneho dvora k predmetnej veci sa okrem iného uvádza:
„... dohoda zasahuje do podstaty právomocí zverených inštitúciám Únie
a členským štátom, ktoré sú základom zachovania samotnej povahy
práva Únie“.
Aké výhody má poskytovať
systém jednotnej patentovej
ochrany?
Po vytvorení európskeho patentu
s jednotným účinkom má byť získanie patentovej ochrany na území
zúčastnených štátov omnoho jednoduchšie a lacnejšie. Výrazne sa má

znížiť administratívna záťaž a náklady, ktoré vznikajú majiteľom „klasických“ európskych patentov po udelení patentu, a to vďaka tomu, že
– európsky patent s jednotným účinkom nebude potrebné validovať
v jednotlivých členských štátoch
a prekladať do úradných jazykov
týchto štátov a
– platenie udržiavacích poplatkov,
rovnako ako registrácia prevodov,
prechodov, licencií a ďalších práv
bude centralizovaná (udržiavacie
poplatky sa budú platiť a žiadosti
o zápis údajov do registra sa budú
predkladať EPÚ).
Európska komisia odhaduje, že
náklady na získanie patentovej
ochrany na území EÚ budú až
o 80 % nižšie ako v súčasnosti.

5 Dokument Rady č. 7928/09

Platnosť PCT po rozpade
Holandských Antíl
Aj napriek tomu, že Holandské
Antily pozostávajúce z ostrovov
Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint
Eustatius a Saba (súčasť karibských
ostrovov) oficiálne prestali existovať v októbri 2010, Zmluva o patentovej spolupráci sa na ne stále vzťahuje.
PCT bola ratifikovaná pre Holandské kráľovstvo, Holandské Antily
a Arubu. Následkom rozpadu Holandských Antíl vznikli dva nové subjekty – Curaçao a Sint Maarten, pre
ktoré aj naďalej platí PCT. Podobne
platí aj pre ostrovy Bonaire, Sint Eustatius a Saba, ktoré prešli pod priamu
správu Holandska.

PATENTSCOPE®
Search Service
Prostredníctvom portálu PATENTSCOPE® Search Service zriadeného
na webovom sídle Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO)
boli na rešeršné účely sprístupne-

Vzhľadom na to, že Curaçao, Sint
Maarten, Bonaire, Sint Eustatius
a Saba neboli uznané ako nezávislé
štáty, nie je ich možné uvádzať v príslušných kolónkach (bydlisko alebo

štátna príslušnosť) vo formulári žiadosti (PCT/RO/101). Na tento účel je
naďalej potrebné uvádzať kód Holandska (NL), ale názvy ostrovov
môžu byť v adrese prihlasovateľov.

http://dsc.invia.sk/img/atlas/countries/maps/96.gif

né patentové dokumenty Európskeho patentového úradu (EPÚ).
Ide o bibliografické údaje od roku
1978 do polovice roka 2010, plnotextové dokumenty od roku 1996 do
polovice minulého roka a tiež o aktualizáciu najnovších zverejnených prihlášok.

6

V prípade použitia Cross-Lingual
Search je možné urobiť v plnotextových dokumentoch viacjazyčnú rešerš (angličtina, francúzština a nemčina), čím sú výsledky rešerše kompletnejšie.

MONITORING

MONITORING
Prehľad článkov týkajúcich sa duševného vlastníctva a ÚPV SR uverejnených
v slovenskej tlači v apríli 2011

Od mája štartuje kampaň na podporu
predaja a nákupu domácich produktov
Slovenské výrobky budú „in“
Bratislava – Podporiť predaj domácich produktov, zvýšiť ich podiel na
regáloch slovenských predajní, ale
zároveň aj vzdelávať spotrebiteľov.
To má za cieľ projekt Kvalita z našich
regiónov, ktorý zastrešuje Zväz obchodu a cestovného ruchu. „Na Slovensku nám chýba vzťah k našim
výrobkom. Je to podmienené aj určitým vývojom, ako aj kvalitou, ale aj
tým, že nevieme na pulte rozoznať,
čo je slovenský výrobok a čo je
napríklad poľský alebo maďarský
výrobok,“ povedal prezident zväzu
Pavol Konštiak.

Nezhody politikov v USA kvôli rozpočtu môžu krajinu stáť svetové
prvenstvo
Čína bude vedúcou ekonomikou
Bratislava – Prvenstvo USA ako svetovej veľmoci je ohrozené. Podľa prognóz Medzinárodného menového
fondu totiž Amerike dýcha na krk
silne expandujúca Čína. Zahraniční
analytici sú presvedčení, že čínska
ekonomika bude napredovať a už
v roku 2016 by mohla dosiahnuť zisk
19 biliónov amerických dolárov.

Hospodárske noviny
27. 4. 2011

Slovensko je už informatizované
Slováci vraj majú k dispozícii online
väčšinu z dvadsiatich základných
verejných služieb, tie sú navyše takmer stopercentne sofistikované.
Tvrdí to oficiálna správa. Skutočné
čísla sú však biedne
Na to, aby občan u nás vedel, že si
úradné veci nemá možnosť vybavovať cez internet, nepotrebuje čítať
Správu o pokroku v oblasti informatizácie spoločnosti za rok 2010, ktorá
nedávno vyšla z dielne rezortu financií. Ak by sa však odhodlal tento
dvadsaťstranový elaborát prelúskať
niekto, kto u nás nežije, poľahky by
mohol nadobudnúť dojem, že ak si
Slováci potrebujú vybaviť niečo na
úradoch, postačí im na to zvyčajne
počítač s internetovým pripojením.

http://hn.hnonline.sk/2-51688950-k10000_detail-0b

Exkluzívne v HN: Štyri kroky na
rozbeh
Robenie chýb je súčasťou budovania
spoločnosti. Najdôležitejšie však je
ich rýchle odstraňovanie. Cesta podnikateľa vpred nie je úplne nepreskúmaná. Ak zbadáte príležitosť, ktorú
nikto iný neobjavil, existujú určité
kroky na to, aby sa vízia premenila
na skutočnosť. Musíte si naformulovať pokrokový podnikateľský plán,
najať správnych ľudí na jeho naplnenie, nájsť financovanie a potom
v správnom čase prenechať svoje
úlohy manažmentu.

Hospodárske noviny
27. 4. 2011
http://hn.hnonline.sk/2-51688530-k10000_detail-dc

Sme
Hospodárske noviny
27. 4. 2011

27. 4. 2011

http://komentare.sme.sk/c/5866628/slovensko-je-uz-informatizovane.html

http://hn.hnonline.sk/2-51688730-k10000_detail-3a
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Objavili aj v CERN-e Higgsov
bozón?
Vedecké blogy špekulujú, či aj Veľký
hadrónový urýchľovač objavil novú
časticu
Ženeva, Bratislava – V európskom
fyzikálnom superstroji neďaleko
Ženevy možno objavili stopy po
Higgsovom bozóne. Takéto správy
sa objavili na niektorých blogoch,
ktoré sa zaoberajú časticovou fyzikou.
Na verejnosť sa totiž dostala interná
správa vedcov pracujúcich na Veľkom hadrónovom urýchľovači.
V abstrakte tím štyroch fyzikov pracujúcich na detektore Atlas píše, že
okolo energií 115 GeV objavili zvláštny úkaz, ktorý naznačuje prítomnosť
neznámej častice.
Podľa prvých špekulácií to naznačuje dokonca prítomnosť Higgsovho
bozónu. Pozorované úkazy však asi
tridsaťnásobne prekračujú hodnoty,
ktoré predpokladá štandardný model.
Sme

27. 4. 2011

http://veda.sme.sk/c/5866607/objavili-aj-v-cern-e-higgsov-bozon.html

Slovák, ktorý šéfuje najdrahšiemu
vedeckému projektu všetkých čias
(H o s p o d á r s k e n o v i n y
12. 4. 2011)
http://hn.hnonline.sk/2-51533090-k10000_detail-a1

Som Slovák, kradnem a som na to
hrdý
Celé roky sa ma snažia vydavateľstvá presvedčiť, že hudobný priemysel skapína. Hudba sa kupuje menej,
tržby klesajú a dôvodom sú piráti,
ktorí hudbu kradnú, znie ich verzia.
Moja skúsenosť ako roduverného
Slováka sa však líši: tržby klesajú,
lebo vydavateľstvá chcú moje peniaze, ale nestojím im za to, aby sa po
ne natiahli.

MONITORING

Keď chcem kúpiť digitálny album od
zahraničnej kapely, všetci veľkí predajcovia – od iTunes Store cez
Amazon až po 7digital – mi vypíšu už
zľudovenú hlášku „Tento obsah je
vo vašej krajine nedostupný“. Teda –
nemôžeme vám ho predať, lebo
nemáme na to práva.
Svet je síce vďaka webu jedna globálna dedina, ale čo sa týka plateného digitálneho obsahu, malé krajiny
ako Slovensko sú len také opustené
domčeky pod lesom.
Sme

27. 4. 2011

http://komentare.sme.sk/c/5866660/som-slovak-kradnem-a-som-na-to-hrdy.html

Šanghajský autosalón ukázal desiatky svetových premiér
Šanghaj – Čínsky Šanghaj dobieha
svetové automobilové šou. Svoju
premiéru tu v tomto roku má vyše 60
svetových modelov, čím sa ázijský
autosalón vyrovná podobným akciám
v Európe či Amerike.
„Čínsky trh je v súčasnosti najdôležitejším automobilovým trhom,“ vyhlásil v Šanghaji šéf nemeckej automobilky Audi Rupert Stadler. Práve
nemecký koncern sa v Číne rozhodol
svetu predstaviť dlho očakávanú
novinku Q3. „A to i napriek tomu, že
v tomto roku sa už skôr uskutočnili
prestížne autoshow v Detroite i Ženeve,“ poznamenal Stadler. Na výstave to bolo cítiť. Na ich novinku sa
čakalo doslova ako na teplé rožky.
Už pol hodiny pred oficiálnym začiatkom ich konferencie sa totiž pri ich
stánku nebolo poriadne kde pohnúť.
Hospodárske noviny
21. 4. 2011
http://hn.hnonline.sk/2-51636680-k10000_detail-83

Volkswagen chce dobyť čínsky trh
(H o s p o d á r s k e n o v i n y
19. 4. 2001)
http://hn.hnonline.sk/2-51609470-k10000_detail-8f

Jurzyca chce zrušiť štátnice
Bratislava – Po novom by študenti pri
ukončení všetkých typov vysokoškolského štúdia nemuseli byť skúšaní
na štátnici. Podľa zmien, ktoré presadzuje minister školstva Eugen Jurzyca (SDKÚ-DS), by na získanie titulu stačila obhajoba záverečnej práce.
„Ministerstvo zakomponovalo do
návrhu model, ktorý je štandardný
v Európe aj vo svete, kde sa záverečné skúšky v podobe, v akej sme na
ne zvyknutí z minulosti, nerobia,“
informovala hovorkyňa Miriam Žiaková. Dôraz chce ministerstvo klásť na
obhajobu záverečnej práce pred
komisiou. Pre školy, ktoré sa štátnej
skúšky nebudú chcieť vzdať, zostane
možnosť ukončenia štúdia aj s ňou.
Ministerstvo si však myslí, že ak
niekto poctivo študoval počas celého
obdobia a zložil jednotlivé skúšky, je
nadbytočné, aby absolvoval to isté
ešte raz.
Hospodárske noviny
19. 4. 2011
http://hn.hnonline.sk/2-51609800-k10000_detail-c4

Cesta k šedému priemeru
Návrh novely vysokoškolského zákona si explicitne za hlavný cieľ kladie
riešenie nedostatočnej kvality vysokoškolského vzdelávania. Výrazne
negatívnych zmien nie je veľa, ale sú
kardinálne a nastolia pravý opak
Za jednu z najvážnejších negatívnych navrhovaných zmien vo vysokoškolskom zákone možno považovať zrušenie členenia škôl do „kategórií“. Aj keď členenie má svoje
muchy a dalo by sa vylepšiť, je principiálne správne (a vonku bežné) už
len preto, aby školy boli motivované
dostať sa do inej kategórie, a to bez
ohľadu na nedávne pokútne pokusy
o „dosplnenie“ kritérií pololegálnou
cestou.
Sme

19. 4. 2011

http://komentare.sme.sk/c/5857532/cesta-k-sedemu-priemeru.html

Mozgy potrebujú dôveru
Kto určuje pravidlá na financovanie
slovenskej vedy? Pravdepodobne tí,
ktorí o vedeckej práci nič nevedia
a chcú všetko iba byrokraticky kontrolovať
V uplynulých týždňoch sa kolektívy
vedcov a výskumníkov dozvedeli nielen to, či ich projekty podané v minulom roku do grantových agentúr boli
úspešné, ale aj to, ako budú financované.
Rozhodnutie o úspešnosti projektov
bolo urobené na základe hodnotenia
dvoma či tromi odborníkmi (jedným
aj zo zahraničia) pracujúcimi v rovnakej oblasti, ako bol posudzovaný projekt. Možno teda predpokladať, že
bolo objektívne.
V grantovej agentúre VEGA robili
pravidlá financovania zrejme ľudia,
ktorí o vedeckej práci nemajú ani
potuchy. Ako by sa inak mohlo stať,
že rozdelili peniaze tak, že aj najlepšie z projektov nedostanú žiadne
financie na nákup prístrojov a zhruba
iba 30 percent požadovaných prostriedkov na nákup materiálu, literatúry, vložného na konferencie a pod.
Zdá sa, že sa rozhodli „podporiť“ aj
také pracoviská, ktoré nič nové do
rozvoja vedy neprinášajú. Takto sa
stalo, že experimentálny projekt,
ktorý bol hodnotený v danej komisii
ako jeden z desiatich najlepších
a budú ho riešiť štyria učitelia a dvaja
doktorandi, dostal na rok len štyritisíc
eur.
Sme

18. 4. 2011

http://komentare.sme.sk/c/5855918/mozgy-potrebuju-doveru.html

Aký bude najrýchlejší počítač?
„Zákony kvantovej fyziky v princípe
umožňujú spracovať informáciu
rýchlejšie ako ktorýkoľvek klasický
počítač,“ hovorí teoretický fyzik Vladimír Bužek z Fyzikálneho ústavu
SAV. Pracuje aj na vytvorení kvantových počítačov.
Sme

16. 4. 2011

http://veda.sme.sk/c/5853672/aky-bude-najrychlejsi-pocitac.html
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Exkluzívne v HN: Ochrana zeme je
iba na začiatku
Kdekoľvek idem, som zahltený podnikateľskými nápadmi. Tých, ktoré sa
týkajú výrobkov pomáhajúcich spoločnosti vyrovnať sa s klimatickými
problémami, nie je nikdy dosť.
Zmeny podnebia sú vážnou výzvou
podnikateľom, ktorí musia byť súčasťou riešenia.
Niektoré spoločnosti už zaviedli nové
normy zamerané na zníženie ekologickej záťaže, opätovné použitie
a recykláciu výrobkov, avšak zmeny
nepostupujú dostatočne rýchlo.
Budeme potrebovať pokrokové technológie a alternatívy čistej energie,
aby sme dosiahli cieľ znížiť uhlíkové
emisie o polovicu a spomaliť proces
klimatických zmien. Ešte sme nevyvinuli ani zlomok nových produktov na
odvrátenie katastrofy: ultraefektívne
ohrievače vody, zlepšené chladenie
a mrazenie, pokrokové stavebné
materiály a zber dažďovej vody.

Americký Microsoft sprístupní majiteľom vozidiel Toyota internet
Z áut budú online ovládače
Prenikanie internetu do áut pokračuje. Americký počítačový gigant
Microsoft pomôže „vdýchnuť“ webové stránky do vozidiel japonskej
Toyoty. Tento týždeň sa na tom
dohodli obe strany. „Dnešná dohoda
je ukážkovým príkladom nášho
napredovania v investíciách do automobilového priemyslu a posilňovania
služieb dôležitých pre spotrebiteľov,“
vyhlásil výkonný riaditeľ Microsoftu
Steve Ballmer. Producent systému
Windows už na podobných projektoch spolupracuje s americkým
General Motors či automobilkou
Ford. Výrobca prémiových áut BMW
ohlásil pred týždňom spustenie technologického inkubátora s rovnakým
poslaním v New Yorku. V prípade
japonskej automobilky hodlá Microsoft investovať viac ako osem a pol
milióna eur do spoločného projektu.

Hospodárske noviny
13. 4. 2011

Hospodárske noviny
8. 4. 2011

http://hn.hnonline.sk/2-51545650-k10000_detail-76

http://hn.hnonline.sk/2-51497890-k10000_detail-27

Naša Coca-Cola je trochu iná ako
česká a nemecká
Asociácia spotrebiteľov vidí za odlišným zložením Coca-Coly aj snahu
dosiahnuť nižšiu cenu. Koncern sa
odvoláva na výrobné možnosti u nás
Bratislava – Fanúšikovia, ktorí pricestujú z Nemecka či Česka povzbudzovať svojich hokejistov na svetový
šampionát, môžu počas pobytu na
Slovensku piť inú Coca-Colu, než na
akú sú zvyknutí. Svetoznámy nápoj,
ktorý sa vyrába u nás, má totiž trochu
iné zloženie ako nápoj z Česka či
Nemecka.
Sme

9. 4. 2011

http://ekonomika.sme.sk/c/5843781/nasa-coca-cola-je-trochu-ina-ako-ceska-a-nemecka.html

Ako som založil Microsoft? Klamal
som (H o s p o d á r s k e n o v i n y
8. 4. 2011)
http://hn.hnonline.sk/2-51497800-k10000_detail-ee

Microsoft vyzval Google do ringu.
V Bruseli
(H o s p o d á r s k e n o v i n y
1. 4. 2011)
http://hn.hnonline.sk/2-51425040-k10000_detail-e9

Masarik: Dokázali sme, že na Marse je voda
„Jednoznačne sme určili, že na
Marse je prítomná voda," hovorí
jadrový fyzik Jozef Masarik.
Spolupracoval na misii NASA Mars
Odyssey, ktorá tento priamy dôkaz
priniesla.
Štvrtá planéta slnečnej sústavy nie je
práve veľká. Červený kozmický drobček, ktorého poznali už v starovekom
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svete a prisudzovali mu napríklad
vlastnosti boha vojny, však môže
ukrývať jedno z najväčších tajomstiev. Dôkaz, že život vo vesmíre
jestvuje či aspoň kedysi jestvoval aj
inde než na Zemi.
Aj to je jeden z dôvodov, prečo nás
Mars tak fascinuje. No hľadať život
na vzdialených kozmických objektoch nie je jednoduché – najmä ak je
to život malých rozmerov.
Sme

2. 4. 2011

http://veda.sme.sk/c/5833704/masarik-dokazali-sme-ze-na-marse-je-voda.html
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Z obsahu prvého tohtoročného čísla časopisu
Duševné vlastníctvo, ktoré je v distribúcii
Úspešné príbehy
Patentovateľná funkčnosť – jedinečná
obchodná ponuka „dýchajúcich“ topánok: GEOX
Spektrum dobrých nápadov a riešení
Rubrika venovaná zaujímavým priemyselnoprávne chráneným alebo na

ochranu prihláseným slovenským riešeniam.
Zaujalo nás
V OHIM-e umožňujú aj teleworking
EPÚ pokračuje v podpore inovatívnych
riešení zameraných na zmiernenie klimatických zmien

Z rozhodnutí Súdneho dvora EÚ
... k inzercii na kľúčové slová (Husovec, M.)
Vybrané rozhodnutia vo veciach prejudiciálnych otázok z oblasti ochranných
známok (Midriaková, L.)

OZNAMY
Vzdelávanie v ÚPV SR – kurz
duševné vlastníctvo
Úrad priemyselného vlastníctva SR
otvorí 22. septembra 2011 vo svojom
Inštitúte duševného vlastníctva ďalší
ročník špecializovaného postgraduálneho štúdia v 4-modulovom kurze
duševné vlastníctvo akreditovaného
Ministerstvom školstva SR.
V školskom roku 2011/12 bude
v kurze prebiehať vzdelávanie v mo-

dule D – právo priemyselného vlastníctva. Jeho obsah tvoria tri predmety:
priemyselné práva, práva príbuzné
a súvisiace; patentové právo; práva na
označenie.

Prihlášky do kurzu je možné zasielať do 31. augusta 2011 na adresu:
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Jána Švermu 43
974 04 Banská Bystrica

Bližšie informácie spolu s prihláškou na kurz nájdete na webovej
adrese úradu:
www.upv.sk/?kurz-dusevne-vlastnictvo.

KTO VIE, ODPOVIE
V ktorom meste je pochovaný rodák z Dobroče pri Brezne Jozef Dekret-Matejovie? – pýtali sme sa vás v minulom vydaní
nášho e-mailového časopisu E-zine ÚPV SR. Správna odpoveď je – v Banskej Bystrici. Prvá takto odpovedala Mgr. Eva
Oravcová zo Žiliny.

Súťažná otázka č. 5
Metódu uskladňovania jedla do plechových nádob vynašli v druhej polovici 18. storočia v Holandsku. Rýchle sa rozšírila po
celom svete hlavne vďaka jej využitiu v armáde. Patent na konzervy, ktoré samé osebe vážili viac ako ich obsah, udelili Petrovi
Durandovi v roku 1810. Otázkou zostávalo, ako chutný obed dostať von, i keď návod odporúčal použiť dláto a kladivo.
Dnes používaný otvárač s kolieskom si patentoval William Worcester Lyman z USA.

Po akom čase bol po konzerve patentovaný
aj prvý otvárač s kolieskom?
a) po 60 rokoch
b) po 100 rokoch
c) po 20 rokoch
Suvenír Úradu priemyselného vlastníctva SR získa ten z vás, kto prvý elektronicky pošle správnu odpoveď.
e-mail: julius.sipos@indprop.gov.sk
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