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Rýchl o ten rok ubehol, prichádzame k vám s decembrovým vydaním
e-mailového časopisu E-zine ÚPV SR. Samozrejme, ďakujeme za
vašu priazeň a veríme, že aj v novom roku 2012 prijmete naše elektronické periodikum za spoločníka.

SPRÁVY Z ÚPV SR
D. Kyliánová u premiérky
I. Radičovej
Na žiadosť predsedníčky Úradu
priemyselného vlastníctva SR Dariny
Kyliánovej 29. novembra 2011 ju prijala v úrade vlády SR premiérka Iveta
Radičová. Hovorili spolu na tému
označovania tokajských vín, ktorá
v ostatných dňoch rezonovala i vo viacerých médiách.

Pre rozvoj vašej firmy
Dňa 6. decembra 2011 sa v ÚPV SR
konal seminár Strategické využitie
ochranných známok pre rozvoj
vašej firmy. Úrad ho zorganizoval
v spolupráci so Svetovou organizáciou duševného vlastníctva a jej právna poradkyňa Tetyana Demchenková
bola i jednou z prednášajúcich na
seminári.
Vyše 50 záujemcov z celého
Slovenska – patentoví zástupcovia,
zástupcovia malých a stredných pod-

I. Radičová odporučila ÚPV SR a Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zorganizovať stretnutie na úrovni expertov, v rámci ktorého by si obe inštitúcie objasnili
kompetencie a postupy vo veci chránených označení pôvodu vín. Takéto
stretnutie sa nadväzne uskutočnilo
30. novembra 2011 na ministerstve
pôdohospodárstva, no danú problematiku ešte nemožno považovať za
uzatvorenú.

nikov či univerzít, sa bližšie oboznámilo s problematikou ochranných
známok. Vypočuli si prednášky
o ochrane označení tovarov a služieb
tak na národnej, ako aj medzinárod-

Foto: www.jiunlimited.com

nej úrovni, o sporných právnych stanoviskách v súvislosti s používaním
ochranných známok na internete
a tiež o konfliktoch medzi ochrannými známkami a doménovými menami.
Na záver seminára sa niekoľko
zástupcov malých a stredných podnikov podelilo o praktické skúsenosti z využívania ochranných známok na svojich produktoch a službách.

Foto: www.jiunlimited.com
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inovačných procesov v ich regiónoch
a na celosvetovej úrovni. Ťažiť z informácií o nových technológiách budú
môcť nielen výskumné inštitúcie, ale aj
malé a stredné podniky.

Prelom v posilnení
globálneho patentového
systému
EPÚ a SIPO podpísali dohodu
o strojovom preklade patentových
dokumentov
Predstavitelia Európskeho patentového úradu (EPÚ) a Štátneho
úradu duševného vlastníctva Čínskej
ľudovej republiky (SIPO) urobili 29. novembra 2011 v čínskom meste
Chongqing dôležitý krok k odstráneniu jazykovej bariéry v prístupe
verejnosti k patentovým informáciám. Podpísali dohodu, ktorá by
mala mať zásadný vplyv na zlepšenie globálneho patentového systému
a šírenie technologických informácií
vo svete.

Foto: www.epo.org

Výbor pre patentové právo
pod vedením novozvoleného
predsedu
V poradí 40. zasadnutiu Výboru
Európskej patentovej organizácie
(EPO) pre patentové právo, ktoré
sa konalo 28. novembra 2011 v Mníchove, predsedal už Sean Dennehey
zo Spojeného kráľovstva, ktorý vo
funkcii predsedu výboru nahradil
Mihálya Ficsora z Maďarska.

Oba úrady sa dohodli, že od budúceho roka čínsko-anglické strojové
preklady patentov budú verejnosti
prístupné prostredníctvom internetu zadarmo. Tým sa pre inovátorov a používateľov systému otvárajú
nové možnosti prístupu k technologickým patentovým informáciám,
ktoré dosiaľ pre jazykovú bariéru
neboli dostupné.

Na globálnom technologickom trhu
počet patentových prihlášok podaných na celom svete každoročne
narastá a podľa Svetovej organizácie duševného vlastníctva v roku
2010 dosiahol úroveň 1,8 milióna,
pričom mnohé prihlášky pochádzali
z Číny a Európy alebo mali právne
účinky v týchto regiónoch.

– Dohoda medzi oboma regiónmi
otvára nové možnosti v ich vzájomných vzťahoch, umožní prístup k bohatým technologickým poznatkom,
ktoré patenty obsahujú, rozviaže ruky
inovátorom, odstráni jazykovú bariéru,
– uviedol prezident EPÚ Benoît
Battistelli. – Hodnota informácií sa
nedá len tak ľahko vyčísliť. Inovácie sú
globálnym trhom a sprístupnením
zbierok patentových dokumentov výskumným pracovníkom, vedcom a vynálezcom v čínštine a angličtine EPÚ
a SIPO výrazne prispejú k posilneniu

Monitorovanie technického vývoja
zverejneného v patentoch má pre
zachovanie konkurencieschopnosti
inovatívnych podnikov zásadný význam. Sprístupnenie takýchto dokumentov prostredníctvom automatizovaného online prekladu pomôže inovátorom lepšie nasmerovať svoj
výskum a vývoj a využiť investičné
zdroje. Navyše, verejne dostupná
dokumentácia v čínštine a angličtine
zlepší šírenie informácií o nových
technológiách zverejnených v oboch
regiónoch. Zlepší sa aj kvalita procesu udeľovania patentov, pretože pri
posudzovaní vynálezov sa do úvahy
bude brať aj čínsky stav techniky.

Na zasadnutí boli prediskutované
dve témy:
– vplyv nového amerického patentového zákona (American Invents
Act) a novelizovaného japonského
patentového zákona na proces
harmonizácie hmotného patentového práva a
– vplyv rozsudku Súdneho dvora
Európskej únie (SDEÚ) vo veci
C-34/10 na prax EPÚ pri posudzovaní patentovateľnosti vynálezov
týkajúcich sa ľudských embryonálnych kmeňových buniek.

Z diskusie na zasadnutí vyplynulo,
že na základe zmien, ktoré nastali
v Japonsku a najmä Spojených štátoch amerických, je väčšina členských štátov EPO ochotná prehodnotiť svoj postoj k niektorým otázkam
hmotného patentového práva, ktoré
by mali byť predmetom harmonizácie. Nekompromisný sa však zdá byť
postoj európskych štátov k otázke
povinného zverejňovania patentových prihlášok po uplynutí 18 mesiacov odo dňa vzniku práva prednosti
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(American Invents Act v niektorých
prípadoch pripúšťa nezverejnenie
patentovej prihlášky). Ďalší osud harmonizácie hmotného patentového
práva však bude zrejme závisieť od
toho, či americkí partneri považujú
prijatie nového patentového zákona
za začiatok alebo koniec harmonizačného procesu.

Zástupca EPÚ informoval účastníkov zasadnutia o zámere upraviť
prax úradu pri posudzovaní patentovateľnosti vynálezov týkajúcich sa
ľudských embryonálnych kmeňových
buniek tak, aby bola úplne v súlade
s rozsudkom SDEÚ vo veci C-34/10,
ktorým bol stanovený výklad čl. 6
ods. 2 písm. c) smernice Európske-

Aj o harmonizácii legislatívy
a praxe v členských štátoch
V španielskom Alicante sa 15. – 16.
novembra 2011 konalo zasadnutie
Správnej rady a Rozpočtového
výboru Úradu pre harmonizáciu
vnútorného trhu (OHIM).
Ako na zasadnutí správnej rady
informoval prezident OHIM-u António Campinos, v treťom štvrťroku
2011, v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, došlo k zvýšeniu počtu prihlášok ochranných
známok Spoločenstva o takmer 10 %
(29 700) a zapísaných dizajnov Spoločenstva o 5 % (20 130).
Zástupca Európskej komisie oboznámil prítomných s aktuálnym stavom legislatívneho procesu reforiem komunitárneho systému ochranných známok a dizajnov, ktorý
by mal vyústiť do zmeny príslušných
nariadení (nariadenie Rady (ES)
č. 207/2009 z 26. februára 2009
o ochrannej známke Spoločenstva

Foto: http://oami.europa.eu

a nariadenie Rady (ES) č. 6/2002
z 12. decembra 2001 o dizajnoch Spoločenstva).
V rámci rokovania správnej rady
boli prezentované aj aktuálne informácie o projektoch spolupráce OHIM-u
s úradmi priemyselného vlastníctva
členských štátov Európskej únie
a združeniami zastupujúcimi majiteľov ochranných známok a dizajnov
Spoločenstva.

ho parlamentu a Rady 98/44/ES
zo 6. júla 1998 o právnej ochrane
biotechnologických vynálezov (podľa
čl. 6 ods. 2 písm. c) smernice 98/44
sa patenty neudeľujú na využívanie
ľudských embryí na priemyselné
alebo obchodné účely).

Medzi najdiskutovanejšie body patril Konvergentný program, ktorého
snahou je dosiahnuť vysokú úroveň
harmonizácie legislatívy a praxe
národných úradov členských štátov
a OHIM-u. Prvý projekt tohto programu sa už realizuje a je zameraný na
harmonizáciu triedenia tovarov a služieb. Ďalší projekt bude riešiť rôzne
prístupy členských štátov k interpretácii názvov záhlaví tried, ktoré
v závislosti od interpretácie spôsobujú široké, resp. úzke vymedzenie tovarov a služieb.
Konvergentný program je jedným
z konkrétnym nástrojov Strategického plánu OHIM-u na roky 2011 – 2015,
ktoré posúvajú vnímanie rôznych
systémov registrácie ochranných
známok a dizajnov v Európe z polohy
koexistencie a komplementarity do
polohy spolupráce. Tomu je prispôsobená aj vízia strategického plánu,
ktorého cieľom je vybudovať jednotný systém registrácie ochranných známok a dizajnov v celej
EÚ (EU Trade Mark and Design Network).
Členovia správnej rady a rozpočtového výboru poďakovali za prácu
dlhoročnému predsedovi rozpočtového výboru Robertovi Ullrichovi z Rakúska, ktorý v tejto funkcii skončí
v marci 2012. Po siedmich rokoch ho
vystrieda Anne Rejnhold Jørgensenová z Dánska.
Za podpredsedu rozpočtového
výboru bol vymenovaný Duncan
Wearmouth zo Spojeného kráľovstva.

Foto: http://oami.europa.eu
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Prehľad článkov týkajúcich sa duševného vlastníctva a ÚPV SR uverejnených
v slovenskej tlači v novembri 2011
Takto to vidím ja Vladimír Zlacký
Odchod na východ
Veľký existujúci výrobca elektroniky
na Slovensku nedávno pohrozil odchodom časti výroby zo Slovenska.
Zmeniť rozhodnutie ho presvedčila
až štedrá pomoc od vlády vo forme
nových daňových prázdnin. Nejdem
sa tu zamýšľať nad systémom vládnej pomoci podnikom – tie sú kapitolou samou osebe. Skôr len pár všeobecných poznámok o odchode firiem
zo Slovenska.
Príklad kórejského výrobcu elektroniky je len špičkou ľadovca. Mnoho
firiem podnikajúcich na Slovensku
ťažilo v minulosti predovšetkým
z lacnej pracovnej sily na Slovensku.
Avšak tak ako postupne stúpa mzdová úroveň na Slovensku, najmä tie
firmy, v ktorých je produktivita práce
relatívne nízka, majú problém so ziskovosťou. Je preto prirodzené, že sa
budú snažiť o relokáciu smerom do
krajín, kde je pracovná sila lacnejšia.
Ide o prirodzený proces, ktorý však
prichádzajúce ekonomické spomalenie môže ďalej zvýrazniť.
Výzvou pre hospodársku politiku je
tieto odchádzajúce podniky nahradiť
investíciami s vyššou pridanou hodnotou. Otázkou však je, či Slovensko
má predpoklady tieto investície prilákať vzhľadom na existujúcu infraštruktúru v oblasti vzdelávania, vedy
a výskumu. Postaví sa vláda, ktorá
vzíde z marcových volieb, čelom
k tejto výzve a budeme konečne
svedkami pokroku v oblasti budovania vzdelanostnej ekonomiky?
Hlavný ekonóm, UniCredit Bank
Slovakia
Hospodárske noviny
30. 11. 2011
http://hn.hnonline.sk/2-53882020-k10000_detail-26

Súd: Sledovať internetových pirátov je nezákonné
Príkaz na sledovanie dát nie je podľa
európskeho súdu legálny. Verdikt zmení stratégiu boja proti internetovým
pirátom
Luxemburg, Bratislava – Súdy nemôžu prinútiť poskytovateľov internetu,
aby monitorovali zákazníkov, ktorí
nelegálne sťahujú hudbu, filmy či softvér.
Takýto príkaz podľa Európskeho súdneho dvora až priveľmi chráni duševné vlastníctvo na úkor obmedzenia
práva na informácie a ochranu osobných údajov.
Na súdny dvor sa obrátil belgický
operátor. Tamojšie autorské zväzy
presvedčili súdy, aby operátorom prikázali filtrovať chránený obsah. Sťahovanie týchto súborov mali potom
blokovať.
Prelomové rozhodnutie
Súdny dvor v rozhodnutí upozornil,
že operátori by mohli zle vyhodnotiť
legálnosť obsahu. „Používanie sporného systému by tak mohlo viesť
k zablokovaniu komunikácie s legálnym obsahom,“ píšu sudcovia.
Sme

26. 11. 2011

http://pocitace.sme.sk/c/6155908/sud-sledovat-internetovych-piratov-je-nezakonne.html

Tokajské združenie odmieta tvrdenia ministra Zsolta Simona
„Slovensko nemá a ani nikdy nemalo
zaregistrovanú značku Tokaj. Nemôže prísť o to, čo nemá,“ uviedol pre
agentúru SITA predseda združenia
Tokaj Regnum Pavel Eftimov
Bratislava – Občianske združenie
Tokaj Regnum nesúhlasí so stredajším vyjadrením ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Zsolta Simona, podľa ktorého Slovensku
hrozí, že príde o chránenú značku
Tokaj a slovenské tokajské vína stratia na hodnote.
„Slovensko nemá a ani nikdy nemalo
4

zaregistrovanú značku Tokaj. Nemôže prísť o to, čo nemá,“ uviedol pre
agentúru SITA predseda združenia
Tokaj Regnum Pavel Eftimov. „Slovenské vína boli 40 rokov označované ako „Tokajské víno zo slovenskej
oblasti“ a nikdy kvôli tomu nestratili
na cene. Cenu robí v prvom rade
kvalita,“ doplnil Eftimov.
w w w. w e b n o v i n y. s k
24. 11. 2011
http://www.webnoviny.sk/ekonomika/tokajske-zdruzenie-odmieta-tvrdenia-mi/432801-clanok.html?from=panel_imgarticle

Úrad priemyselného vlastníctva
odmieta obvinenia ministra Simona
(w w w . o r a n g e p o r t a l . s k
24. 11. 2011)
http://www.orangeportal.sk/dnes/news/article.dwp?level1=72463&level2=72467&article=2898712

Szlovákiának valószínűleg nem
lesz „valódi Tokajija“
(h t t p : / / h v g . h u 23. 11. 2011)
http://hvg.hu/gasztronomia/20111123_szlovakia_tokaj

Tokajskí vinohradníci obišli Simona, ten je zdesený
(P r a v d a 23. 11. 2011)
http://spravy.pravda.sk/tokajski-vinohradnici-obisli-simona-ten-je-zdeseny-fxk-/sk_ekonomika.asp?c=A111123_165131_sk_ekonomika_p01

Vína značky Tokaj môžu prísť
o svoju hodnotu!
(w w w . t o p k y . s k 23. 11. 2011)
http://www.topky.sk/cl/7/1292030/Vina-znacky-Tokaj-mozu-prist-o-svoju-hodnotu-

Hrozí, že vína značky Tokaj stratia
hodnotu
(http://aktualne.centrum.sk
23. 11. 2011)
http://aktualne.centrum.sk/ekonomika/domace-firmy/clanek.phtml?id=1247658&tro5312_0_2
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Simon: Slovensku hrozí, že príde
o značku Tokaj
(S m e 11. 11. 2011)
http://ekonomika.sme.sk/c/6136051/simon-slovensku-hrozi-ze-pride-o-znacku-tokaj.html

Vláda rozdávala stimuly. Získame
stovky miest
Bratislava – Na Slovensko mieri takmer 1 700 pracovných miest. Na včerajšom rokovaní vlády dostalo zelenú
deväť investorov, ktorým vláda
pomôže takmer 46 miliónmi eur.
„Sľubujeme si vytvorenie nových pracovných miest tam, kde ich potrebujeme a kde je o ne núdza,“ povedala
premiérka Iveta Radičová. Nové
miesta tak pribudnú aj v takých lokalitách ako Lučenec, Klenovec či
Námestovo.
Hospodárske noviny
24. 11. 2011
http://hn.hnonline.sk/2-53793850-k10000_detail-52

Štátne stimuly čaká zemetrasenie
(H o s p o d á r s k e n o v i n y
21. 11. 2011)
http://hn.hnonline.sk/2-53734710-k10000_detail-49

Samsung tu zostane, štát zaplatí
milióny
(H o s p o d á r s k e n o v i n y
16. 11. 2011)
http://hnonline.sk/firmyafinancie/c1-53673990-samsung-tu-zostane-stat-zaplati-miliony

Kniha pre fanúšikov aj kritikov
Jobsa
Nedávno zosnulý zakladateľ Applu
premenil svet osobných počítačov,
mobilných telefónov, hudby, filmu
i designu. A podľa jeho životopisca
naňho budeme spomínať ako na
Forda alebo Edisona
Bratislava – „Keď za mnou v roku 2004
Steve Jobs prišiel s tým, aby som napísal jeho životopis, myslel som si, že sa
vidí ako nasledovník velikánov, ktorých
biografie som písal predtým,“ spomína
Walter Isaacson, ktorý sa preslávil svojimi biografiami Alberta Einsteina
a Benjamina Franklina.
„Povedal som mu, že teraz je predsa

stále uprostred búrlivej kariéry a že
sa o tom môžeme porozprávať, až
pôjde do dôchodku.“ Vtedy ešte
Isaacson nevedel o Jobsovej rakovine slinivky.
V roku 2009 spisovateľovi zavolala
Jobsova manželka Laura: „Ak raz
chcete ten životopis napísať, musíte
to urobiť teraz.“
Sme

23. 11. 2011

http://pocitace.sme.sk/c/6151137/kniha-pre-fanusikov-aj-kritikov-jobsa.html

Všetko budete mať pred očami
Údaje, videá aj internetová pošta. To
všetko možno zvládnu budúce kontaktné šošovky
Washington, Bratislava – Situácia
bežne známa z počítačových hier.
Váš hrdina dorazí do neznámeho
prostredia, no zrazu mu pred očami
začnú vyskakovať všetky potrebné
informácie.
Objaviť sa môžu údaje o mieste, jeho
zmenšená mapa, prípadne podľa
druhu hry aj počet protivníkov. Ale aj
dáta o nálade partnera, kontext
k práve započutým klebetám či
e-mailové upozornenia.
Takáto budúcnosť však nemusí byť
príliš vzdialená. Vedci sa pokúšajú
vyvinúť kontaktné šošovky, ktoré by
raz mohli slúžiť podobne ako vo vedeckej fantastike. Rovno pred očami by ste mali krátke správy, internetovú encyklopédiu či dej novej generácie filmov, alebo hier.
Sme

23. 11. 2011

http://veda.sme.sk/c/6150598/vsetko-budete-mat-pred-ocami.html

Prvé štyri slovenské firmy získajú
možnosť presadiť sa so svojimi nápadmi v mekke amerického IT priemyslu
Do Silicon Valley ideme získať
know-how
Štyri slovenské firmy sa budú môcť
presadiť v americkom Silicon Valley,
mekke IT priemyslu.
„Silicon Valley je miesto, kde sa stretáva kapitál, ako aj hlavné sídla mnohých svetových firiem a univerzít. Pre
Studentive v tomto vidíme možnosť
5

prístupu ku know-how a spätnej väzbe
z najvyšších miest od našich budúcich
zákazníkov, čím môžeme náš produkt
opäť posunúť vyššie a prispôsobiť ho
požiadavkám,“ hovorí za spoločnosť
Studentive jej spoluzakladateľ Martin
Jerkovič. Spolu so Studentive pracuje
na projekte komunikácie medzi študentmi a firmami cez webový portál na
základe tzv. výziev, ktoré vypisujú
firmy. Študenti sa prihlásia na výzvy,
ktoré ich zaujímajú, vypracujú zadanie
a poskytnú zadávateľovi svoje riešenie. Firma riešenia vyhodnotí a stanoví víťazov. „Predpokladáme, že firmy
budú študentov motivovať finančným
alebo vecným benefitom,“ dodáva
Jerkovič.
Hospodárske noviny
21. 11. 2011
http://hn.hnonline.sk/2-53734730-k10000_detail-ba

Neutrína sú stále rýchlejšie ako
svetlo
Nové testy rovnako naznačujú, že
neutrína sa pohybujú rýchlejšie, ako
je rýchlosť svetla. Napriek tomu, že
by to nemalo byť možné
Rím, Bratislava – Rýchlosť svetla nie
je konečná hranica, Albert Einstein
sa mýlil, prepíšme fyziku. Aj takto
vyzerali niektoré z nadpisov, ktoré sa
v septembri objavili na titulných stranách novín po celom svete. Nestáva
sa pritom často, aby sa práve na
tomto mieste rozprávalo o fyzike. No
rovnako často sa nestáva, aby experimentálne výsledky vedcov odporovali najzákladnejším teóriám o našom vesmíre.
Pri talianskom časticovom experimente OPERA totiž narazili na
neutrína, ktoré sa pohybovali rýchlejšie ako svetlo. To však podľa súčasnej fyziky nie je možné.
Nasledovala preto kritika odborníkov,
ktorí hovorili o neznámej systematickej chybe. Nové merania však rovnako naznačujú, že neutrína sa pohybujú rýchlejšie ako svetlo.
Sme

19. 11. 2011

http://veda.sme.sk/c/6145482/neutrina-su-stale-rychlejsie-ako-svetlo.html
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Gigant ustúpil požiadavkám Apple,
zmenil nový tablet a prerazil na trh
Samsung nevzdáva boj o Nemecko
Soul – Juhokórejský výrobca elektroniky Samsung Electronics chce ešte
tento týždeň odštartovať v Nemecku
predaj upravenej verzie tabletu Galaxy Tab 10.1. Súd v krajine zakázal
spoločnosti predávať pôvodnú verziu, keďže porušovala patentové
práva amerického Apple. Nový Samsung Galaxy Tab 10.1 N by mal mať
iný dizajn a umiestnenie reproduktorov. „Zmenili sme model podľa požiadaviek Apple,“ vyhlásil pre médiá
hovorca spoločnosti.
Hospodárske noviny
18. 11. 2011
http://hn.hnonline.sk/2-53703860-k10000_detail-bf

Hnedou na tabak!
Ubudne fajčiarov, ak budú všetky
škatuľky od cigariet hnedé? Austrálska vláda verí, že áno
Stretli sme sa v parku na BBQ. Bolo
nás deväť a niekoľko kúskov mäsa na
opečenie. Sedem aktívnych fajčiarov,
dvaja bývalí. O chvíľu boli pestré cigaretové škatuľky na stole.
O niekoľko mesiacov budú na stole už
len unifikované škatuľky. Vďaka novému zákonu „tmavohnedej farby“.
Zmiznú logá firiem, zmizne pestrosť. Tri
štvrtiny plochy škatuľky majú pokrývať
varovania. Dnes je to zhruba tretina.
Sme

nú, keď si z nich fajčiar dlhšie nepotiahne.
Zmenu prinieslo nariadenie Európskej komisie, ktorá si sľubuje zníženie požiarov spôsobených nezahasenými cigaretami.
Novinka sa voľným okom nedá rozoznať od cigariet, ktoré by sa v stredu
mali predávať naposledy. Výrobca do
nich pridal špeciálne krúžky, ktoré
spomalia horenie. Aj keď sa nazývajú samozhasínacie, oficiálne majú
len nižšiu mieru vznietivosti.
Sme

16. 11. 2011

http://ekonomika.sme.sk/c/6141851/stare-cigarety-ktore-nezhasnu-same-musia-znicit.html

V inováciách dominujú vyspelé
krajiny, ale dobieha ich Čína
V inováciách naďalej dominujú firmy
z vyspelých krajín, ktoré sa na globálnych výdavkoch na výskum a vývoj podieľajú 70 percentami. Ich podiel
však za posledné dve desaťročia klesal v prospech Číny, ktorá sa v prípade firemných nákladov na inovácie
dostala na druhé miesto vo svete.
Vyplýva to z prvej výročnej správy
Svetovej organizácie duševného
vlastníctva (WIPO) pri Organizácii
Spojených národov.
Pravda

15. 11. 2011

http://spravy.pravda.sk/v-inovaciach-dominuju-vyspele-krajiny-ale-dobieha-ich-cina-p3x-/sk_ekonomika.asp?c=A111115_073232_sk_ekonomika_p01

16. 11. 2011

http://www.sme.sk/c/6141618/hnedou-na-tabak.html

Austrália vyzlečie cigarety donaha
(S m e 12. 11. 2011)
http://www.sme.sk/c/6136689/australia-vyzlecie-cigarety-donaha.html

Staré cigarety, ktoré nezhasnú
samé, musia zničiť
Novinka sa nedá rozoznať od bežných cigariet, ktoré by sa už nemali
predávať. Ich kontrola je náročná
Bratislava – Od štvrtku sa budú predávať len cigarety, ktoré samy zhas-

Vláda plánuje obmedziť výstavbu
slnečných elektrární pre ich nerentabilnosť
Nemci nechcú ani solárne panely
Bratislava – Nemecko je po katastrofe v Japonsku už nielen kategoricky
proti jadrovým elektrárňam, ale najnovšie vláda uvažuje aj o obmedzení
výroby elektrickej energie zo slnka.
Považuje totiž tento trend za neekonomický a finančne neudržateľný.
Hospodárske noviny
15. 11. 2011
http://hn.hnonline.sk/2-53652840-k10000_detail-02
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Poletíme rýchlo ako zvuk
Aká bude budúcnosť leteckej dopravy? Rýchlejšia, lacnejšia a šetrnejšia
k prírode, myslí si americká NASA
Houston, Bratislava – Akoby sa stretli predstavy autorov vedeckej fantastiky s trikmi hollywoodskych veľkofilmov. Zelené, superštíhle lietadlo
cestujúce s pasažiermi rýchlejšie ako
zvuk.
Elegantné krídlo, ktoré bude šetriť
palivom dosiaľ len ťažko uskutočniteľným spôsobom. Alebo motor, ktorý
svojmu budúcemu stroju umožní
letieť takmer šesťkrát rýchlejšie ako
najrýchlejšie súčasné civilné lietadlá.
Aj taká môže byť budúcnosť leteckého priemyslu. Americký Národný
úrad pre letectvo a vesmír (NASA)
o nej premýšľa už niekoľko rokov.
A niektoré projekty testuje.
Sme

15. 11. 2011

http://veda.sme.sk/c/6139775/poletime-rychlo-ako-zvuk.html

Biznis už vie, čo chce od novej
vlády
Lepšie súdy, menej papierovania
a nižšie odvody, žiadajú firmy od ďalšieho kabinetu
Bratislava – Zamestnávatelia na
Slovensku majú pre novú vládu, ktorá
vznikne z marcových predčasných
volieb, jasný odkaz. Chcú, aby ako
prvé riešila pomalé súdy, byrokraciu
a zlý odvodový systém. Vyplýva to
z ankety HN medzi firmami, ich zväzmi
a obchodnými komorami. „Iniciatívy,
ktoré uľahčujú podnikanie, považujeme rozhodne za pozitívne. Je však
potrebné, aby boli aj naozaj zrealizované a dotiahnuté do konca,“ konštatoval hovorca bratislavskej automobilky Volkswagen Vladimír Machalík.
Hospodárske noviny
14. 11. 2011
http://hn.hnonline.sk/2-53635140-k10000_detail-62

Slovenský biznis sa dostal na bod
mrazu
(H o s p o d á r s k e n o v i n y
8. 11. 2011)
http://hn.hnonline.sk/2-53555040-k10000_detail-dd
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Prognóza únie posiela Slovensko
na dno
Bratislava – Kľúčový pilier slovenskej
ekonomiky, vývoz tovarov a služieb,
dostane v budúcom roku bolestivý
úder. Rast exportu čaká výrazný
útlm. Vyplýva to z jesennej prognózy
Európskej komisie. Kým ešte na jar
mal podľa Bruselu slovenský export
rásť 8,2-percentným tempom, najnovšie vyhliadky hovoria už iba
o 2,4-percenta.
Hospodárske noviny
11. 11. 2011
http://hn.hnonline.sk/2-53601970-k10000_detail-17

Slováci majú svoje prvé čítačky
Bratislava – Slováci sa dočkajú
prvých vlastných čítačiek elektronických kníh. Ešte pred Vianocami ich
dajú na trh hneď tri spoločnosti –
Martinus.sk, Gorila.sk a vydavateľstvo Ikar. „Pred Vianocami plánujeme
ponúknuť vlastnú čítačku na báze
e-atramentu,“ prezrádza Radovan
Ščibrany za Martinus.sk. „Prostredníctvom vlastnej čítačky totiž zabezpečíme používateľom vyšší komfort,“
dopĺňa Mária Lešková, PR manažérka Ikaru.
Ceny čítačiek by pri tabletoch nemali
prekročiť sumu sto eur. Pri zariadeniach s drahšou technológiou elektronického atramentu nepresiahnu 120 eur. „Cena bude do sto
eur,“ hovorí napríklad Ján Las za
Gorila.sk.

taviu zabalené v originálnom balení.
Doštičky, ktoré nekúpite v sieti servisov Škoda, prenikajú na náš trh
z Číny cez Poľsko a Turecko. Prvé
záťažové testy lacných brzdových
doštičiek urobila česká pobočka skúšobne TUV, kde falzifikáty po sérii
siedmich zabrzdení začali horieť.
Sme

9. 11. 2011

http://auto.sme.sk/c/6131319/autosmelive-cinske-brzdy-vo-fabii-skoncili-v-plamenoch.html

Svet v bezdrôtovej horúčke
Počítačová sila raketovo rastie. No
mozog Homo sapiens je tým istým
orgánom ako pred 200 000 rokmi
Ľudstvo je prepojené tak ako nikdy
doposiaľ. Ale je to dobré? Spýtajte sa
pánov internetu – mužov riadiacich
firmy, ktoré Eric Schmidt z Googlu
nedávno pomenoval ako štyroch
jazdcov: Amazon, Apple, Facebook
a Google – a dostanete jednohlasné
áno.
No je to pravda? Z pohľadu mimoriadnej ekonomickej a politickej
nestability posledných mesiacov stojí

zato položiť si otázku, či je táto štvorka, podobne ako štyria jazdci zo
Zjavenia sv. Jána, súčasťou nového
typu informačnej apokalypsy.
Sme

5. 11. 2011

http://komentare.sme.sk/c/6126273/svet-v-bezdrotovej-horucke.html

V Grécku veria len Coca-Cole
Praha – Hodnota gréckych firiem
padá s tamojšou ekonomikou. Aj
preto sa poradie najvýznamnejších
gréckych firiem výrazne pomiešalo.
Kým v minulosti vládli helénskej
republike lodné spoločnosti či banky,
teraz sa na najvyššiu pozíciu dostala
Coca-Cola Hellenic Bottling. Hodnota
spoločnosti, ktorá sa zaoberá výrobou, predajom a distribúciou nealkoholických nápojov, v tomto roku
dosiahla päť miliárd eur. V medziročnom porovnaní sa tak znížila
o 1,8 miliardy eur.
Hospodárske noviny
4. 11. 2011
http://hn.hnonline.sk/2-53505370-k10000_detail-8e

Hospodárske noviny
9. 11. 2011
http://hn.hnonline.sk/2-53572350-k10000_detail-33

Auto.sme.LIVE: Čínske brzdy
vo Fabii skončili v plameňoch
Bratislava – Na slovenský a český trh
nelegálne prenikli čínske falzifikáty
brzdových doštičiek pre Fabiu a Oc-
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ČASOPIS DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO / KTO VIE, ODPOVIE

Z obsahu štvrtého tohtoročného čísla časopisu
Duševné vlastníctvo, ktoré je už v distribúcii
JUDr. Zuzana Adamová, PhD.: Editoriál – Fenomén tvorby práva
Ing. Emil Žatkuliak: 49. zasadanie
Valného zhromaždenia WIPO
26. 9. – 5. 10. 2011 Ženeva

Trendy vo vývoji počtu podaných prihlášok priemyselných práv v rámci
Svetovej organizácie duševného
vlastníctva (WIPO). Nový rozpočet
organizácie. Prehľad jej aktivít od
ostatného zasadania Valného zhromaždenia a prijaté závery. Stretnutie
slovenskej delegácie s vrcholovým
vedením WIPO.
JUDr. Tomáš Klinka: Chránené zemepisné označenie, chránené označenie pôvodu vs. ochranná známka, ochranná známka Spoločen-

stva (styčné body na úrovni registrácie)
Aplikácia kolíznych ustanovení nariadení č. 510/2006 (poľnohospodárske
výrobky a potraviny), č. 110/2008 (liehoviny) a č. 479/2008 (vína) v konaní
o prihláške ochrannej známky. Nesúlad medzi smernicou č. 2008/95/ES
a nariadením č. 207/2009 na jednej
strane a skôr uvedenými nariadeniami na strane druhej. Dôsledky rozsudku Súdneho dvora Európskej únie
vo veci Cognac C-4/2010, C-27/10.
Verejnoprávna ochrana zemepisných
označení a označení pôvodu v prieskume absolútnych dôvodov zamietnutia zápisu ochrannej známky. Súvisiaca prax Úradu pre harmonizáciu
vnútorného trhu. Význam špecifikácií
chránených zemepisných označení

a označení pôvodu vo vzťahu k zoznamu tovarov a služieb prihlasovanej
ochrannej známky.
JUDr. Jozef Brázdil: Netradičné
ochranné známky v Európskej únii
– 2. časť
Ochranné známy tvorené farbou
a kombináciou farieb. Podmienky pre
ochranné známky tvorené farbou
stanovené Súdnym dvorom. Požiadavky na grafické znázornenie farieb. Posúdenie rozlišovacej spôsobilosti farieb a ich kombinácií. Verejný
záujem príliš neobmedzovať dostupnosť farebných označení.
Aktuálne z autorského práva

KTO VIE, ODPOVIE
Na súťažnú otázku z minulého čísla e-mailového časopisu E-zine ÚPV SR – Ktorý vynálezca je považovaný za tvorcu vysávača?, prvý správne odpovedal Leopold Dadej z Břeclavi (Herbert Cecil Booth).

Súťažná otázka č. 12
Mikuláš Gregor (1902 – 1979). Rodák z Čeľoviec pri Trebišove založil v roku 1942 na Slovenskej vysokej škole technickej
Katedru anorganickej technológie a v roku 1953 Ústav anorganickej chémie SAV, ktorého bol externým riaditeľom. Jeho zásluhou sa rozvíjal výskum a využitie netradičných domácich nerudných surovín ako bentonit, kaolín, dolomit a piesky. Napísal
vyše 200 štúdií a rozpráv, bol autorom viacerých monografických prác i spoluautorom publikácie Bentonit a jeho využitie
(Bratislava 1969). Bol členom viacerých zahraničných vedeckých spoločností a patentovali mu niekoľko vynálezov.

Koľko vynálezov patentovali M. Gregorovi?
a) 3

b) 5

c) 6

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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