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ných označení a Vykonávací predpis k Ženevskému aktu Lisabonskej
dohody o ochrane označení pôvodu a zemepisných označení. Medzinárodná ochrana podľa revidovaného Lisabonského systému sa už bude
vzťahovať nielen na označenia pôvodu výrobkov, ale aj na zemepisné označenia. Bližšie informácie
z diplomatickej konferencie, na ktorej sa zúčastnil aj zástupca Úradu
priemyselného vlastníctva SR, vám
prinesieme v treťom tohtoročnom vydaní časopisu Duševné vlastníctvo.

Foto: www.wipo.int

Diplomatická konferencia
v Ženeve
V dňoch 11. – 21. mája sa na diplomatickej konferencii v Ženeve stretlo
viac ako 400 delegátov zo 113 členských
štátov WIPO vrátane všetkých 28 štátov
Lisabonskej únie, ako aj 26 medzivládnych a mimovládnych organizácií s cie-

ľom revidovať ustanovenia Lisabonskej
dohody o ochrane označení pôvodu a ich
medzinárodnom zápise a jej Vykonávacieho predpisu. Diplomatická konferencia
prijala Ženevský akt Lisabonskej dohody
o ochrane označení pôvodu a zemepis-

Medzinárodný strojársky veľtrh
v Nitre
Ani na tohtoročnom 22. ročníku strojárskeho veľtrhu nemohli chýbať zástupcovia Úradu priemyselného vlastníctva SR. V stánku, ktorý pre úrad zabezpečilo Ministerstvo hospodárstva SR, boli záujemcom k dispozícii experti z odboru známok a dizajnov, patentového odboru, ako aj pracovníci Informačného
centra ÚPV SR. Poskytovali konzultácie
na tému ochrany duševného vlastníctva,
najmä priemyselnoprávnej ochrany. Podujatie s vysokou účasťou slovenských
vystavovateľov a návštevníkov so záujmom o technické novinky využil úrad na
propagáciu svojich služieb.
Práve propagácia služieb a orientácia
na klienta prináša po niekoľkých rokoch
trpezlivej práce veľmi dobré výsledky;
tvoriví jednotlivci a podnikatelia začali
úrad vyhľadávať a na veľtrhu v Nitre sa
pred stánkom ÚPV SR dokonca tvoril
rad záujemcov o informácie.
Foto: archív ÚPV SR
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V ženevskom sídle WIPO sa 26. – 29.
mája konalo v poradí ôsme zasadanie
pracovnej skupiny Zmluvy o patentovej
spolupráci (PCT). Experti z jednotlivých
krajín sa zaoberali niektorými otázkami
týkajúcimi sa zmien v konaní o medzinárodných prihláškach podaných podľa
PCT. Súčasťou zasadania pracovnej skupiny PCT bolo rokovanie Výboru pre

technickú spoluprácu (CTC). Zaoberal
sa žiadosťou krajín V4 o vymenovanie
Vyšehradského patentového inštitútu
za medzinárodnú rešeršnú a prieskumovú autoritu podľa PCT. O prijatých zmenách a záveroch zasadania pracovnej
skupiny PCT a CTC budeme podrobnejšie informovať v septembrovom vydaní
časopisu Duševné vlastníctvo.

Foto: archív ÚPV SR

Farebná kocka láka zvedavcov
Vo vstupných priestoroch ÚPV SR je
od konca apríla inštalovaná veľká farebná kocka. Svojimi farbami a nemalými
rozmermi s výškou približne 1,8 m už

niekoľko týždňov láka okoloidúcich, ako
magnet priťahuje pohľady zvedavcov
z radov klientov úradu alebo účastníkov
školení.

Foto: www.wipo.int

Zasadanie pracovnej skupiny PCT

Čo skrýva alebo, naopak, čo odhalí?
– úplne bežné veci z našich domácností
a geniálne vynálezy zároveň.
Projekt tejto zaujímavo spracovanej
mobilnej výstavy s názvom Duševné
vlastníctvo v kocke bol realizovaný s finančnou podporou WIPO. Prioritne je
určený stredoškolskej mládeži, dokáže
však zaujať všetky vekové kategórie. Do
konca jesene bude objekt súčasťou
vstupnej haly ÚPV SR, následne bude
inštalovaný vo vybraných inštitúciách.
Prípadným záujemcom o inštaláciu
oznamujeme, že objekt si vyžaduje dostatočný priestor, pripojenie do elektrickej
siete a priebežné monitorovanie.
Viac informácií poskytne Mgr. Adriána
Mesiariková z odboru podpory klientom
(adriana.mesiarikova@indprop.gov.sk).

MONITORING

Výber článkov týkajúcich sa duševného vlastníctva a ÚPV SR uverejnených
v slovenských tlačených a elektronických médiách v máji 2015
Európskym značkám tento rok
nevyšiel
Rebríček 100 najhodnotnejších značiek
sveta Brandz Top 100 zverejnili WPP
a Millward Brown už desiatykrát. A tentoraz priniesol aj prekvapenia. „Zaujímavý
je pokles v kategórii luxusného tovaru,“
hovorí Chaloupek.
http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/europskym-znackam-tento-rok-nevysiel-779045

Google chcel patentovať čudné
plyšáky
Kontroverzné hračky mali udržiavať očný kontakt s ľuďmi. Následne by im plni-

li priania. Je to jeden z najšialenejších patentov internetového giganta. Oslovíte
plyšového medvedíka v rohu miestnosti,
on k vám otočí hlavu, usmeje sa a vypočuje vašu prosbu s odhodlaním splniť ju
v rámci svojich možností. Plyšovými hračkami, ktoré by udržiavali očný kontakt
s používateľmi v ich príbytkoch, sa Google podľa patentovej prihlášky zaoberal
na začiatku roku 2012. V experimentálnom oddelení skúmali koncept, ktorý by
technológie dostal do každodenného života – informuje BBC.
http://tech.sme.sk/c/7823465/google-chcel-patentovat-cudne-plysaky.html#ixzz3bEHgdcPt
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Študovali tanky, aby skonštruovali
jedinečný terénny elektromobil
Aktuálny príbeh seriálu Úspešní Slováci
je o trojici mladých konštruktérov, vysokoškolákov z Trenčína, ktorým sa podarilo
skonštruovať malé terénne vozidlo s elektrickým pohonom.
Podobá sa štvorkolke, ale namiesto kolies má pásy podobné tým, na akých jazdia tanky. Nápad vznikol na pôde Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
a „tankový“ podvozok sa na malom elektromobile neobjavil náhodou. Všetci traja konštruktéri, Daniel Siekela, Dominik
Malec a Miroslav Bartoš, sú študentmi fakulty špeciálnej techniky a špeciálna tech-
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nika je už roky rokúce krycím názvom
pre vojenskú techniku. Princíp a výhody
tankových pásov tunajší študenti poznajú veľmi dobre.
http://zurnal.pravda.sk/spolocnost/clanok/355849-studovali-tanky-aby-skonstruovali-jedinecny-terenny-elektromobil/

bol odhalený na nemeckom trhu. Mobilné zariadenie spolu s klávesnicou je prepojené prostredníctvom Bluetooth a je
akousi „náhradou“ za obyčajný papier, ktorý reťazce pokladajú na tácku. Oproti papierom, ktoré sa zvyčajne zamastili a boli jednorazové, sa dá KFC Tray Typer
vďaka svojej odolnosti použiť aj viackrát.
http://medialne.etrend.sk/marketing/mastne-prsty-a-

Nový seriál: Robotickou rukou hýbe
len sila myšlienok
Robotické rameno, ktoré sa ovláda myšlienkou, umožnilo ochrnutému mužovi
Erikovi Sortovi si konečne naplno vychutnať pitie piva svojím vlastným tempom. Protéza, kontrolovaná mozgovými
implantátmi, nie je žiadna novinka.
http://www.etrend.sk/technologie/roboticka-ruka-ovladana-myslienkami.html?utm_source=etrend&utm_medium=hp&utm_campaign=listing

Fun rádiu patrí doména aj názov
Radio Bratislava. Zámer tají
Vznikne na trhu nové bratislavské rádio?
Názov pre stanicu, ktoré v sebe zahŕňa
meno hlavného mesta, si registrujú už
dva subjekty. Po spoločnosti Intersonic aj
Radio, a. s., ktoré prevádzkuje Fun rádio.
Držiteľ licencie na vysielanie Fun rádia
požiadal na Úrade priemyselného vlastníctva o registráciu ochrannej známky
v znení „Radio Bratislava“ 12. mája.
http://medialne.etrend.sk/radia/fun-radiu-patri-domena-aj-nazov-radio-bratislava-zamer-taji.html

POKEC opäť získal Superbrands
Aj tento rok potvrdil Pokec.sk svoje popredné miesto a silu značky na slovenskom trhu. Slovenskí spotrebitelia a nezávislí uznávaní experti ocenili Pokec.
sk už druhý rok po sebe titulom Slovak
Superbrands Award. Titul Superbrands
môžu získať len značky, ktoré majú vo
svojej oblasti výbornú povesť, tradíciu
a ktoré ľudia spájajú s hodnotami a pozitívnymi emóciami. Pokec.sk, líder na trhu
v komunitných weboch, získal Slovak Superbrands Award už v roku 2014. Svoje
postavenie potvrdil aj v súčasnom roku.
http://strategie.hnonline.sk/spravy/tlacove-spravy/
pokec-opat-ziskal-superbrands

Mastné prsty a chatovanie? KFC
vyriešil tento problém špeciálnou
táckou
Fastfoodový reťazec KFC vyriešil „svetový“ problém, ktorý má väčšina spotrebiteľov pri jedení svojich obľúbených hamburgerov či krídeliek. Smskovanie či chatovanie s priateľmi popri jedení bude odteraz jednoduchšie a na smartfóne neuvidíte ani jeden mastný fľak. Dopomôcť
má k tomu špeciálna podložka umiestnená priamo na tácke, ktorá funguje ako
externá klávesnica. KFC Tray Typer, ako
reťazec nazýva svoju špeciálnu tácku,

-chatovanie-kfc-vyriesil-tento-problem-specialnou-tackou.html

Podarilo sa vyrobiť čip takmer celý
iba z dreva
Žiadny kremík či grafén, ale celulózová
nanožilnatina z dreva. Čip je výkonom
na úrovni konvenčných čipov a je priateľsky k prírode. V súvislosti s výrobou
polovodičov a so zmenšovaním výrobného procesu sa hľadajú alternatívne materiály, ktoré by sa dali použiť na výrobu
čipov. Kremík sa pokúša nahradiť grafén,
no čo tak napríklad drevo? Tento ekologický materiál by mohol odľahčiť našu planétu o veľké množstvo e-odpadu.

Vedec vymyslel betón, ktorý sa sám
opraví
Betón je jedným z najviac používaných
materiálov na svete. Po určitom čase,
bez ohľadu na jeho výrobnú kvalitu, praská a jeho stav sa podstatne zhoršuje.
Holandský vedec prišiel na spôsob, akým
sa takéto cesty, chodníky či budovy opravia doslova samé. Mikrobiológ Hendrik Jonker premýšľal o tom, ako môže
ľudské telo liečiť kosti prostredníctvom
mineralizácie. Vtedy mu napadlo, že podobná metóda by mohla byť použitá aj
na „ozdravovanie“ betónových ciest či
budov. Jeho miešaním so špeciálnymi
baktériami, ktoré produkujú vápenec, zistil, že všetky trhliny, ktoré sa v betóne vytvorili, zmizli. Baktérie, Bacillus pseudofirmus alebo Sporosarcina pasteurii, sa
prirodzene vyskytujú vo vysoko položených alkalických jazerách blízko sopiek.
Sú schopné prežiť až dvesto rokov bez
kyslíka alebo jedla v zvláštnom hybernačnom stave. Aktivujú sa pri kontakte
s vodou. Ako zdroj potravy využívajú laktát vápenatý a následne produkujú vápenec - tým uzatvárajú praskliny.

Slovenský startup opäť zbiera cez
web desiatky tisíc dolárov
Vyrábajú v Číne, plánujú sklady v Hongkongu a lovia zákazníkov po celom svete. CulCharge dva roky po uvedení prvého výrobku rozbieha ďalšiu kampaň. Na
prvý pohľad nevyzerá firma, ktorej traja
kľúčoví pracovníci majú v kancelárii sklad,
ako výkladná skriňa a budúcnosť mladého podnikania na Slovensku. V skutočnosti ale CulCharge dáva prácu nepriamo desiatkam ľudí. No samotný tím je aj
dva roky po spustení predaja prvého produktu malý. Žemla aj Reviliak sa naučili
kupovať všetko na kľúč - vrátane výroby
svojich zariadení. Spoločnosť má dnes
kontrakty s dvomi továrňami v čínskom
Šenžene a do konca roka chce presunúť
väčšinu logistiky na subdodávateľa do
Hongkongu. Pri príprave kampane nového produktu však dvojica zakladateľov
rozdala zákazky slovenským dizajnérom
aj producentom videa.

http://www.etrend.sk/ekonomika/vedec-vymyslel-

http://tech.sme.sk/c/7827077/slovensky-startup-

-beton-ktory-sa-sam-opravi.html

-opat-zbiera-cez-web-desiatky-tisic-dolarov.html#i-

http://pc.zoznam.sk/novinka/podarilo-sa-vyrobit-cip-takmer-cely-iba-z-dreva#ixzz3bPc7NIsU

xzz3bPaQeUVO

Organizátori udeľovania slovenskej
„nobelovky“: Ukradli nám krídlo!
Slovenskú „nobelovku“, ktorú má doma
aj prezident Andrej Kiska, omylom odovzdávali na súťaži v thajskom boxe.
Nadreli sa, zvíťazili a čakali adekvátne
ocenenie. No slovenskí thajboxeri získali
nedávno navyše cenu, ktorá sa len tak
nevidí. Krištáľovú vázu s vygravírovaným nápisom súťaže Carnage Night. Nebolo by na tom nič zlé, keby nešlo o dokonalú kópiu prestížneho ocenenia Krištáľové krídlo, prezývaného slovenská nobelovka. Krídlo z ničoho nič priletelo na
športovú súťaž v Poltári a tvárilo sa, že
je niečo iné. Ochrannú známku naň vlastní organizátor Krištáľového krídla, za čo
platí nemalé prostriedky. Organizátorov
súťaže v thajskom boxe tento detail nezastavil a ocenenie odovzdali niekoľkým
športovcom.
http://www.pluska.sk/plus-7-dni/ludia/organizatori-udelovania-slovenskej-nobelovky-ukradli-nam-kridlo.html?utm_source=Pluska-2014&utm_medium=produkt-box&utm_campaign=vb2014
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KTO VIE, ODPOVIE
Vážení čitatelia, tvorcovia e-zinu pre vás pripravili sériu otázok z oblasti patentových a známkových informácií. Aj touto
formou sa pokúšame čitateľov zasvätiť do problematiky priemyselného vlastníctva.
Otázka z e-zinu č. 5 znela: V ktorých databázach dostupných prostredníctvom internetu môžu záujemcovia nájsť slovenské patentové dokumenty v PDF formáte?
Správna odpoveď znie: Espacenet a webregistre na www.upv.sk.
Vylosovaným výhercom správnej odpovede je pán Michal Lipták. Gratulujeme a posielame malý darček.
Vynálezy, technické riešenia, ochranné známky či dizajny sa dotýkajú rozličných oblastí nášho života, sú určené na
rôzne využitie či použitie. Na sprehľadnenie a zaradenie predmetov priemyselného vlastníctva do prislúchajúcej oblasti je
pre každý predmet priemyselného vlastníctva k dispozícii triednik alebo tzv. triedenie.

Súťažná otázka č. 6
Aké triedenie sa používa na klasifikáciu ochranných známok?

Odpoveď pošlite na adresu e-zine@indprop.gov.sk. V predmete správy uveďte „e-zine otazka 6“.
Suvenír ÚPV SR získa vylosovaný autor správnej odpovede. Tešíme sa na vaše e-maily.
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