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V noci z 26. na 27. marca. 2016 sme si nastavili hodiny o hodinu vpred a vhupli sme rovnými nohami do letného času.
Autori stránky „Nepotrebujeme letný čas“ však posun času označujú za pozostatok zo začiatku dvadsiateho storočia,
ktorý už dnes nemá žiadne opodstatnenie. Pôvodne bol posun času spôsobom, ako ušetriť denné svetlo počas letných mesiacov. S myšlienkou prišiel po prvý raz George Vernon Hudson
a ujala sa vo viacerých štátoch počas 20. storočia. Autor však nepočítal
s negatívnymi účinkami týchto zmien. Zavedenie letného času napríklad zvýšilo priemernú spotrebu elektriny, pohonných hmôt a ceny energií. Okrem toho majú zmeny času negatívne účinky aj na zdravie ľudí.
Prechod znižuje kvalitu spánku, spôsobuje zvýšené množstvo infarktov
a deprersií. V mnohých krajinách sa preto letný čas vôbec nepoužíva
a 14 % krajín v 21. storočí ho používať prestalo. Napriek všetkým negatívnym vplyvom a tomu, že sme na prípravu E-zinu mali o hodinu menej,
sme azda stihli zachytiť všetky dôležité udalosti, ktoré sa vo svete duševného vlastníctva udiali.

SPRÁVY Z ÚPV SR
Konferencia Duševné vlastníctvo na Slovensku XVI
– Od nápadu k patentu
Program konferencie je rozdelený na dva tematické bloky:
patentová ochrana na Slovensku a v zahraničí a patentová
ochrana v praxi. Účasť na konferencii je bezplatná, záujemcovia sa môžu registrovať na webovom sídle úradu.

Pri príležitosti Svetového dňa duševného vlastníctva sa
26. apríla 2016 uskutoční v Úrade priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici konferencia Duševné vlastníctvo
na Slovensku XVI. Cieľom konferencie je zvýšiť povedomie
o význame právnej ochrany technických riešení v národnom,
ale aj medzinárodnom kontexte. Konferencia bude zameraná
na platnú legislatívu, spory, vymožiteľnosť a tiež na význam
ochrany z pohľadu majiteľov patentov a jej využitie v konkurenčnom prostredí.

Dotazníkový prieskum – Služby a produkty ÚPV SR
obsah a adresnosť. Dotazník je anonymný, všetky poskytnuté údaje sa využijú iba na spracovanie analýzy služieb
a produktov a koncepcie ich ďalšieho rozvoja. Dotazník je
dostupný na https://www.survio.com/survey/d/K1K6F0S6R9P8M0B9T a možno ho vyplniť do 30. apríla 2016.

Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejnil na svojom webovom sídle nový dotazník, zameraný na služby a produkty poskytované úradom. Hodnotenia od
respondentov by mali zlepšiť ich obsah

Foto: www.jiunlimited.com
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Coneco, Racioenergia, Voda 2016
V termíne od 6. 4 – 9. 4. 2016 sa v Bratislave uskutočnil
37. ročník veľtrhu CONECO, 26. ročník veľtrhu RACIOENERGIA a 3. ročník výstavy VODA. Tieto veľtrhy každoročne prinášajú nové trendy v oblasti stavebníctva i architektúry.
Veľtrhy CONECO ̶ RACIOENERGIA ̶ PASÍVNE DOMY ̶
DREVODOMY ̶ VODA 2016 zahŕňali päť projektov: Podpora
zatepľovania rodinných domov, Stavajte PASÍVNE DOMY ̶
DREVODOMY na Slovensku, STAVEBNÉ OTVORY aktuálne,
VODA, využitie a ochrana, a Zelená domácnostiam.
Pod jednou strechou sa zhromaždilo všetko potrebné na
stavbu a rekonštrukciu – od stavebných materiálov cez okná,
dvere, strechy, podlahy, klimatizácie, elektroinštalácie, garážové brány až po zariadenie do záhrady. Ponuku dopĺňali

nové materiály, ktoré zabezpečia úsporu energie, inteligentné elektroinštalácie, ale aj bohatý sprievodný program plný
rád a odporúčaní. Špecializovaná sekcia s názvom VODA
pre zmenu predstavila riešenia zamerané na udržateľný rozvoj, protipovodňové opatrenia či podporu v oblasti vodného
hospodárstva.
Zástupcovia ÚPV SR poskytovali vystavovateľom informácie o možnostiach priemyselnoprávnej ochrany.
Foto: archív ÚPV SR

Stretnutie predstaviteľov ÚPV SR a SKPZ

ÚPV SR informoval zástupcov SKPZ o aktuálnom stave
projektu ES ÚPV a zároveň prebehla diskusia o niektorých
funkcionalitách portálu UPVS. Zástupcovia SKPZ poskytli
úradu praktický pohľad na podávanie cez UPVS takpovediac
z opačnej strany.
Na stretnutí zarezonovala aj téma týkajúca sa legislatívnych zmien, ktoré pripravuje ÚPV SR v roku 2016 – konkrétne novela patentového zákona. Diskusia prebehla, tak ako
vždy, v konštruktívnom duchu a všetci zúčastnení sa zhodli na
tom, že v dobre rozbehnutej korektnej spolupráci majú záujem pokračovať aj v budúcnosti.

V sídle ÚPV SR v Banskej Bystrici sa 5. 4. 2016 uskutočnilo
stretnutie predstaviteľov Úradu priemyselného vlastníctva
SR na čele s predsedom Ľubošom Knothom a Slovenskej
komory patentových zástupcov (SKPZ) na čele s podpredsedom komory Martinom Žovicom.
Stretnutie, ktoré už má niekoľkoročnú tradíciu, sa uskutočnilo opäť po roku a boli na ňom prerokované viaceré témy
spoločného záujmu.

propagovať inovačné aktivity, povzbudiť podnikateľské subjekty i fyzické osoby k podnikateľským aktivitám a zvýšiť
informovanosť verejnosti o aktivitách v oblasti inovácií, boli
organizátormi už 22. ročníka súťaže o cenu za inovácie
Krištáľový Merkúr 2015.
Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo 31. marca 2016 v Cikkerovej sále historickej radnice
mesta Banská Bystrica v rámci verejnej časti zasadnutia Valného zhromaždenia BBRK SOPK. Slávnostného odovzdávania sa za Úrad priemyselného vlastníctva SR zúčastnil
predseda Mgr. Ľuboš Knoth, ktorý pri tejto príležitosti vyzdvihol najmä aktívnu spoluprácu BBRK SOPK a ÚPV SR
pri podpore inovačných aktivít v slovenskom podnikateľskom
prostredí.
Organizátori udelili ocenenia nasledujúcim spoločnostiam:
- Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť,
Jelšava za Nová generácia troskotvorných zmesí SOM 70.
- ADRIAN GROUP s.r.o. za Riadiaci systém MULTI-RAD.
- EIBEN s.r.o. za Zavedenie výroby zvlášť hlbokých výliskov metódou Follow spinning.

Krištáľový Merkúr 2015 ̶ cena za inovácie
Banskobystrická regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (BBRK SOPK) a Úrad
priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, s cieľom

Foto: archív ÚPV SR
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Spolupráca ÚPV SR s Prešovskou regionálnou
komorou, RPIC Prešov a RPIC Poprad na rok 2016
Zástupcovia ÚPV SR sa v utorok 22. 3. 2016 stretli s predstaviteľmi Prešovskej regionálnej komory, Regionálneho poradenského a informačného centra Prešov a Regionálneho
poradenského a informačného centra Poprad.
Na stretnutí s riaditeľkou Ing. Helenou Virčíkovou a Ing.
Františkom Kupčihom v Prešovskej regionálnálnej komore
SOPK bola predbežne dohodnutá spolupráca po pristúpení
Regionálnej SOPK do siete partnerských organizácií v rámci
innoinfo.
Na rokovaní v Regionálnom poradenskom a informačnom centre Prešov sa zúčastnil Ing. Rastislav Tkáč, s ktorým boli dohodnuté konkrétne formy spolupráce v tomto roku. V máji 2016 sa bude v priestoroch ÚPV SR organizovať
praktický seminár zameraný na vykonávanie rešerší. Do konca roka chce úrad v každej zo svojich partnerských organizácií
v rámci Innoinfo uskutočniť deň otvorených dverí alebo seminár na tému ochrana DV.

Foto: archív ÚPV SR

Spolupráca na rok 2016 bola dohodnutá aj s Ing. Petrom Litavcom, CSc., z Regionálneho poradenského a informačného centra Poprad.

Ochranné zemepisné označenie pre liptovské
droby
Ochranné zemepisné označenie má dnes desiatka slovenských potravín, napríklad Slovenská bryndza, Vinohradnícka oblasť Tokaj, Skalický trdelník, Skalický rubín atď. (pozri tiež http://www.upv.sk/?specifikacie-op-zo).

Foto: archív ÚPV SR

Zástupcovia ÚPV SR sa 18. 3. 2016 v rámci individuálnej
formy poradenstva ̶ prediagnostiky priemyselných práv ̶
zúčastnili na stretnutí so zástupcami občianskeho združenia Liptovské droby, ktoré chce na túto pochúťku získať
ochranné zemepisné označenie.
Liptovské droby sú jedným z najznámejších tradičných
a stále obľúbených jedál na severe Slovenska. Základnými
surovinami na prípravu sú zemiaky, vajcia, múka, cesnak,
majoránka, čierne korenie, tuk a takto získaná zmes sa plní
do čriev.
Zástupcovia združenia chcú najprv vyzbierať tradičné recepty z Liptova, z ktorých sa vyberie ten najlepší. Očakávajú,
že celý proces konania o zápise zemepisného označenia by
mohol trvať približne dva roky.

SPRÁVY ZO SVETA
Zmena názvu Úradu pre harmonizáciu
vnútorného trhu

Do pozornosti dávame najmä nasledujúce zmeny:
Zmena názvu OHIM
Z doterajšieho Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu
(známky a vzory) sa dňom 23. marca 2016 stáva Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (angl. European Union
Intellectual Property Office, EUIPO).
Ochranná známka Spoločenstva = Ochranná známka
Európskej únie
Dňom 23. marca 2016 sa všetky platné ochranné známky Spoločenstva stávajú automaticky ochrannými známkami
Európskej únie (angl. European Union Trade Mark, EUTM)
a prihlášky ochranných známok Spoločenstva sa stávajú
prihláškami ochranných známok Európskej únie. Súvisiaca
tlačová správa OHIM-u z 24. decembra 2015 je dostupná na
webovom sídle OHIM-u.

Dňa 23. marca 2016
nadobudlo účinnosť
n a ri a d e n i e
(E Ú )
2015/2424 v oblasti
jednotného právneho
titulu EÚ ̶ ochrannej
známky Spoločenstva. Nadobudnutie účinnosti nariadenia
so sebou prináša zmeny, ktoré sa výrazne dotýkajú samotného Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM), ako
aj všetkých zainteresovaných subjektov.

Foto: www.euipo.europa.eu
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Implementácia projektu CP6 Konvergentného
programu ̶ grafické vyobrazenie dizajnov

razení (čiastkové pohľady na výrobok, zväčšené pohľady na
výrobok, pohľady na prierez výrobku, pohľady na rozložený
výrobok, vyobrazenia výrobku pozostávajúce z viacerých
snímok, vyobrazenia na otvorený a zatvorený výrobok, kombinácie rôznych typov vyobrazení – fotografie v kombinácii
s výkresmi).
Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)
stanovil termíny zverejnenia a implementácie spoločného
postupu pri posudzovaní grafických vyobrazení dizajnov do
praxe za jednotlivé národné úrady. Úrad priemyselného
vlastníctva Slovenskej republiky výsledky projektu CP6
Konvergentného programu zverejní a implementuje k 15. 4.
2016.

Projektom CP6 Konvergentného programu bude vymedzený spoločný postup v oblasti grafického vyobrazenia dizajnov. Ten zabezpečí, že dizajny (resp. vyobrazenia dizajnov) budú zobrazované jasne, bez rušivých elementov, iných
objektov, príslušenstva, dekorácií a podobne, teda tak, aby
boli presne identifikovateľné všetky detaily a časti dizajnov.
Rovnako bude stanovené jasné používanie „disclaimeru“ (vylúčenia z ochrany, napr. použitím prerušovaných čiar, ohraničenia, zafarbenia a tieňovania alebo rozmazania častí dizajnov, ktoré nemajú byť chránené) a rôznych typov vyob-

Japonsko pristúpilo k Dohovoru
o patentovom práve a k Singapurskému
dohovoru o práve ochrannej známky

lo zmluvnou stranou Dohovoru o patentovom práve a tiež
zmluvnou stranou Singapurského dohovoru o práve ochrannej známky. Obe tieto medzinárodné zmluvy vo vzťahu
k Japonsku vstúpia do platnosti 11. júna 2016. Bližšie informácie (v anglickom jazyku) sú k dispozícii na webovom sídle
japonského ministerstva hospodárstva, obchodu a priemyslu.

Medzinárodný úrad Svetovej organizácie
duševného vlastníctva (WIPO) ako depozitár
medzinárodných zmlúv v oblasti duševného vlastníctva informuje, že Japonsko sa sta-

Vymožiteľnosť práv duševného vlastníctva
v krajinách mimo EÚ – dotazníkový prieskum

(DG TRADE) využije výsledky prieskumu pri vytváraní každoročnej správy o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva
v tretích krajinách. Minuloročná správa je dostupná na webovom sídle Európskej komisie (DG TRADE).

V spolupráci s Európskou komisiou (DG TRADE) a Európskym strediskom pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva dávame do pozornosti dotazník zameraný na
otázky vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva v krajinách mimo EÚ. Dotazník je dostupný na webovom sídle
Európskej siete ochranných známok a dizajnov a možno ho
vyplniť do 31. mája 2016.
Cieľom dotazníkového prieskumu je stanoviť priority na
zlepšenie vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva
v krajinách mimo EÚ. Je preto dôležité, aby sa ho zúčastnili
aj držitelia práv duševného vlastníctva z EÚ, ktorí sú aktívni aj
v krajinách mimo EÚ (tzv. tretích krajinách). Európska komisia

V roku 2014 Európska komisia prijala
Stratégiu pre vymožiteľnosť práv duševného vlastníctva v tretích krajinách, ktorá je
dostupná na webovom
sídle Európskej komisie (DG TRADE).

MONITORING

Výber článkov týkajúcich sa duševného vlastníctva a ÚPV SR uverejnených
v slovenských tlačených a elektronických médiách v marci a apríli 2016
Slovenský dizajn, ktorý prežije aj desaťročia
Vytvoriť nábytok, ktorý je funkčný, kvalitný, dobre vyzerá a po
roku nevyjde z módy, je veľkou výzvou každého dizajnéra.
To sa však už dlhé roky darí plniť Ivanovi Čobejovi, ktorý nedávno v rámci výstavy na medzinárodnom veľtrhu nábytku
v Nitre získal Cenu Fóra dizajnu 2016.

Inaque.sk 5. 4. 2016
http://www.inaque.sk/clanky/seriousness/spolocnost/otazniky_nad_bahylovymi_vrtulnikmi

Ceny Krištáľový Merkúr za inovácie získali tento rok tri
firmy, dve sú z nášho regiónu
Slovenské magnezitové závody Jelšava a spoločnosti Adrian
Group Banská Bystrica a Eiben Vlkanová získali v týchto
dňoch prestížnu cenu Krištáľový Merkúr za najlepšie inovatívne riešenia.
Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo v rámci verejnej časti zasadnutia Valného zhromaždenia
Banskobystrickej regionálnej komory SOPK. Ako pre TASR
uviedla riaditeľka komory Marína Spírová, jelšavský závod získal ocenenie za novú generáciu troskotvorných zmesí SOM
70, spoločnosť Adrian Group za riadiaci systém MULTI-RAD
a firma Eiben za zavedenie výroby zvlášť hlbokých výliskov

Hospodárske noviny 7. 4. 2016
http://style.hnonline.sk/byvanie/595078-slovensky-dizajn-ktory-prezije-aj-desatrocia

Otázniky nad Bahýľovými vrtuľníkmi
Keďže nie je úplne jasné, ktorý z raných pokusov možno považovať za skutočný vrtuľník, kandidátov na jeho vynálezcu
je viacero. Jedným z nich je aj Ján Bahýľ (1856 – 1916). Pred
niekoľkými týždňami sme si pripomenuli sto rokov od jeho
úmrtia.
4

E-zine ÚPV SR číslo 4
metódou Follow spinning.
Tento rok sa konal už 22. ročník tejto súťaže, ktorá bola vyhlásená v štyroch kategóriách. Keďže firmy prihlásili len päť
výrobkov, porota, pozostávajúca z členov Predstavenstva
Banskobystrickej regionálnej komory SOPK, zástupcov Technickej univerzity vo Zvolene a Úradu priemyselného vlastníctva SR, nakoniec neudeľovala ceny podľa kategórií, ale
podľa najvyššieho počtu získaných bodov. Cena Krištáľový
Merkúr je udeľovaná ako symbol obchodu a zisku pod garanciou predsedu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
a predsedu Úradu priemyselného vlastníctva SR.

Zive.sk 1. 4. 2016
http://www.zive.sk/clanok/113569/europoslanci-chcu-zakazat-internet-na-jeden-den-v-roku?utm_source=aktuality.sk&utm_medium=zona-hp&utm_content=box-tech-hp&utm_campaign=cross#

Vymysleli bundu, ktorá naviguje cyklistov na cestách
Po Volve sa do bezpečnosti cyklistov na cestách pustila operátor Vodafone. Vymysleli bundu, ktorá vás naviguje a ochráni na cestách. Najprv si v aplikácii zvolíte vašu trasu. Bunda
obsahuje špeciálne vrecko, do ktorého vložíte svoj smartfón
a ten uploaduje zvolenú trasu do špeciálneho zariadenia bundy. Svetlá na rukávoch ukazujú smer jazdy, zatiaľ čo svetlá
na chrbte upozornia vodičov kam idete. Podľa prieskumov až
40 % cyklistov v Holandsku používa mobil počas jazdy. Bunda tomuto zabraňuje, čím opäť zväčšuje bezpečnosť.

Nasabystrica.sk 5. 4. 2016
http://nasabystrica.sme.sk/c/20131913/ceny-kristalovy-merkur-za-inovacie-ziskali-tento-rok-tri-firmy-dve-su-z-nasho-regionu.html

Nové pravidlá správy národnej domény .sk sú na svete
Komisia pre správu národnej domény .sk dnes schválila nové
znenie Pravidiel poskytovania domény najvyššej úrovne. Zásadnou zmenou, ktorá vstúpi do platnosti od januára 2017,
bude poskytovanie nového spôsobu riešenia sporov, tzv.
ADR (z anglickej verzie názvu Alternatívne riešenie sporov).
Organizáciou, ktorá bude zastrešovať a koordinovať expertov rozhodujúcich spory, bude slovenský subjekt. Týmto subjektom bude EISi (European Information Society Institute),
ktorý už v minulosti poskytoval rozhodcovské konanie v relevantnej oblasti, t. j. v oblasti duševného vlastníctva. Na tomto
úspechu sa podieľal aj ÚPV SR.

Hospodárske noviny 31. 3. 2016
http://strategie.hnonline.sk/spravy/marketing/vymysleli-bundu-ktora-naviguje-cyklistov-na-cestach

Slovenské priemyselné inovácie zaujali aj v Nemecku
Unikátny systém, ktorý prispieva k bezpečnejšej jazde autom, alebo inteligentná kontrola, ktorá zvyšuje efektívnosť
veľkovýroby v priemysle – to sú riešenia mladých slovenských
špecialistov, ktoré zaujali nielen na domácom, ale aj zahraničných trhoch.
Zive.sk 31.3.2016
http://www.zive.sk/clanok/113477/slovenske-priemyselne-inovacie-zaujali-aj-

sk-nic.sk 4. 4. 2016

-v-nemecku

https://sk-nic.sk/main.jsp

Sláva sýtených nápojov vyšumela
Hasenie smädu kolou a sladkými sýtenými nápojmi stráca
v posledných rokoch na svojej popularite. Najväčší svetoví producenti ako Coca-Cola a Pepsi už nejaký čas bojujú
o priazeň spotrebiteľov a tento rok to nebudú mať o nič jednoduchšie. Podľa posledných údajov totiž vlani klesol záujem
v USA o sýtené nápoje o 1,2 percenta. Je to ešte viac ako
v roku 2014, keď producenti zaznamenali pokles o 0,9 percenta.

Prvoaprílové žarty ovládli internet. Takto si vystrelili
niektoré značky
Prvý apríl je už tradične dňom bláznov a zo svojich zákazníkov si vystrelili aj niektoré značky. Pozrite sa, ako v tento deň
komunikovali so zákazníkmi.
Hospodárske noviny 4. 4. 2016
http://strategie.hnonline.sk/spravy/marketing/prvoaprilove-zarty-ovladli-internet-takto-si-vystrelili-niektore-znacky

Hospodárske noviny 31. 3. 2016
Slovenské lietajúce auto sa dostáva na nový level. Stavia
sa ďalší prototyp
Toto je projekt, ktorý robí Slovensku vo svete obrovskú reklamu a písali o ňom redakcie ako CNN, Guardian či Reuters.
Navyše zaujal odborníkov a vedcov a možno raz spôsobí, že
tu budeme vyrábať skutočné lietajúce autá. Exkluzívne vám
prinášame informáciu, že AeroMobil aktuálne vytvára nový
model svojho lietajúceho auta, na ktorom budú pracovať
rôzni svetoví inžinieri a ľudia z praxe. Z „malého startupu“ sa
tak stáva svetová firma.

http://dennik.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy/594711-slava-sytenych-napojov-vysumela
http://dennik.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy/594703-cukor-dobieha-coca-colu-a-pepsi

Registrácia patentovej prihlášky na ÚPV SR
Akadémia ozbrojených síl (AOS) podala dňa 16. 3. 2016 na
Úrade priemyselného vlastníctva SR žiadosť o udelenie patentu na vynález s názvom „Systém kompenzácie Dopplerovej frekvencie pre spracovanie rádiolokačných signálov s vnútroimpulzovou fázovou moduláciou“ pôvodcov
doc. Ing. Zdeňka Matoušeka, PhD., doc. Ing. Jána Ochodnického, PhD., a Ing. Mariána Babjaka, PhD. (katedra elektroniky). Patentová prihláška bola zaregistrovaná pod číslom
PP 32-2016, zároveň AOS požiadala o vykonanie úplného
prieskumu.

Hospodárske noviny 3. 4. 2016
http://style.hnonline.sk/auto-moto/594894-slovenske-lietajuce-auto-sa-dostava-na-novy-level-stavia-sa-dalsi-prototyp

Europoslanci chcú zakázať internet. Na jeden deň v roku
Internetové pripojenie v jeden špecifický deň vraj bráni v riešení skutočných problémov ľudí.
Jeden deň v roku sa budeme musieť zaobísť bez prístupu na
internet. Vyplýva to z novej európskej legislatívy, o ktorej práve rokujú europoslanci. Podľa zatiaľ neschváleného návrhu
by Deň bez internetu padol vždy na 1. apríl. Ak europoslanci
nové nariadenie schvália, automaticky bude platné pre všetky členské štáty EÚ. Schvaľovanie národnými parlamentmi
už nebude potrebné. Návrh nariadenia zahŕňa prechodné
obdobie dva roky. Po prvý raz by sa tak 1. apríl bez internetu
mohol v Európskej únii konať v roku 2018.

Aos.sk 30. 3. 2016
http://www.aos.sk/?stranky=aktuality16/patent_KtE.php

Vynález, ktorý všetci používame, slávi 110 rokov: Slovák
z Liptova spôsobil svetovú revolúciu
Lipták Eduard Penkala bol géniom, ktorému pripisujeme viac
ako 70 vynálezov. Spomedzi nich vyniká najmä jeden, ktorý
dobyl a zmodernizoval celý svet. Paradoxne, väčšina Slovákov nevie, že vynález je spojený s našou krajinou.

5

E-zine ÚPV SR číslo 4
Nový čas 28. 3. 2016

Domény .sk bude možné registovať až na 10 rokov
Doménovým špekulantom sa na Slovensku bude ťažšie
dýchať. Správca národnej domény .sk, SK-NIC, a. s., chce
novými pravidlami tvrdo zasiahnuť voči špekulantom s doménami. Hlavným nástrojom je výrazná zmena životného cyklu
domén .sk, a to najmä odstránenie neplatených a zbytočných
stavov a nevhodných cyklení bez zaplatenia a možnosť registrovať si doménu až na 10 rokov.

http://www.cas.sk/clanok/379870/kazdy-ho-uz-drzal-v-ruke-jeden-z-najpouzivanejsich-predmetov-na-svete-vymyslel-slovak/

Topky.sk 27. 3. 2016

http://www.topky.sk/cl/10/1535731/Vynalez--ktory-vsetci-pouzivame--slavi-110-rokov--Slovak-z-Liptova-sposobil-svetovu-revoluciu

Národná „.sk“ doména: pribudnú prekážky pre
špekulantov
Podvodníkom s atraktívnymi názvami internetových stránok
sa skomplikuje biznis.
Chystané zmeny pravidiel pre poskytovanie domén so slovenskou koncovkou .sk počítajú s bojom proti špekulantom,
ktorí si v praxi lacno zaregistrujú populárne názvy a následne pýtajú od záujemcov vysoké sumy za ich odpredaj. Informoval o tom správca národnej domény SK-Nic v správe pre
médiá.

Podnikajte.sk 21. 3 . 2016
https://www.podnikajte.sk/manazment-marketing/c/2619/category/informacne-technologie/article/domeny-sk-registracia-10-rokov.xhtml

Zetor oslavuje sedemdesiatku
Po druhej svetovej vojne sa synonymom pre československý traktor stala značka Zetor. Prvé tri traktory zo Zbrojovky
Brno si prevzali zákazníci pred 70 rokmi, presne 15. marca
1946. Na rozšírenie výrobného programu sa Zbrojovka, ktorej areál aj výrobné zariadenia boli ťažko poškodené vojnou,
chystala už od oslobodenia. Prvý prototyp traktora bol dokončený 14. novembra 1945, teda päť mesiacov pred malou
slávnosťou, pri ktorej dostali brnianske traktory nielen svojich
majiteľov, ale aj meno. Vzniklo spojením slova „Zet“, teda
označenia používaného brnianskou továrňou už dlhé roky,
a druhej slabiky slova traktor. Ochranná známka Zetor potom bola zaregistrovaná v auguste 1946.

Zive.sk 22. 3. 2016
http://www.zive.sk/clanok/113298/narodna-sk-domena-pribudnu-prekazky-pre-spekulantov

SDEÚ: Winnetou je len jeden
Všeobecný súd Európskej únie vyhovel žalobe, ktorú podalo vydavateľstvo Karl-May proti rozhodnutiu Úradu pre
ochranné známky Únie vyhlasujúcemu ochrannú známku
Spoločenstva WINNETOU za neplatnú. Ide o rozsudok vo
veci T-501/13 Karl-May-Verlag GmbH/ÚHVT. Súd uviedol, že
úrad nemal vyhovieť návrhu na vyhlásenie neplatnosti, ktorý
podala Constantin Film, bez toho, aby samostatne posúdil,
či má označenie Winnetou opisný charakter vzhľadom na
dotknuté výrobky a služby.

Hospodárske noviny 15. 3. 2016
http://finweb.hnonline.sk/spravy-zo-sveta-financii/593873-zetor-oslavuje-sedemdesiatku

Najpravo.sk 21. 3. 2016
http://www.najpravo.sk/clanky/sdeu-winnetou-je-len-jeden.html?print=1

Výber článkov z pripravovaného dvojčísla 1-2/2016:
- 23. marca 2016 nadobudlo účinnosť nariadenie (EÚ) 2015/2424 (Mgr. Jitka
Mikuličová)
- Některé poznatky z praxe oceňování nehmotného majetku (Ing. Karel ČADA, Ph.D.)
- Sté výročie úmrtia Jána Bahýľa, držiteľa 17-tich patentov (Ing. Elena Bobeková, PhD.)
Časopis Duševné vlastníctvo vyjde začiatkom júna 2016 ako dvojčíslo v tlačenej verzii pri príležitosti 20. výročia svojho vzniku.
Objednávky môžu záujemcovia posielať cez formulár na objednavka-casopisu-dusevne-vlastnictvo.

KTO VIE, ODPOVIE
V predchádzajúcom čísle sme sa pri príležitosti stého výročia úmrtia Jána Bahýľa venovali jeho vynálezcovskej činnosti
a v súvislosti s ňou sme vám položili nasledujúcu otázku: – Viete, aký vynález zostrojili ako prvý na Slovensku v rokoch 1895 –
1897 s A. Marschallom? - pýtali sme sa vás v minulom vydaní nášho elektronického periodika. Správa odpoveď je prvý automobil
s benzínovým motorom a akumulátorom na Slovensku.
Za správnu odpoveď posielame malý darček pánovi Michalovi Bartkovi z Banskej Bystrice.
Súťažná otázka č. 4
Eduard Penkala bol géniom, ktorému sa pripisuje viac ako 70 vynálezov. Spomedzi nich vyniká najmä jeden, ktorý dobyl a zmodernizoval celý svet. Viete,
v ktorom roku vytvoril rodák z Liptovského Mikuláša prvé mechanické pero?

Odpoveď pošlite na adresu e-zine@indprop.gov.sk. V predmete správy uveďte „e-zine_otázka_4“. Vylosovanému autorovi
správnej odpovede pošleme malý darček. Tešíme sa na vaše e-maily.
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