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Trofeje pre víťazov Tour de France navrhol Slovák
Víťazov 103. ročníka cyklistickej súťaže Tour de France ocenili v nedeľu 24. júla 2016.
Najlepší z jednotlivých kategórií, teda celkový víťaz, najlepší v bodovacej súťaži, najlepší
pretekár do 25 rokov, ako aj najlepší vrchár, dostanú medzi iným aj krištáľovú trofej.
Jej dizajn navrhol Slovák Peter Olah pod vedením Jozefa Kabaňa, šéfdizajnéra Škody Auto, a vyrábajú ju už šiesty rok svetoznámi českí sklári.
Tri zo štyroch váz sú číre, jedna je zelená. Každá trofej je šesťdesiat centimetrov
vysoká a takmer šesť kilogramov ťažká. Jej hodnota sa blíži k 3700 eurám, pre víťaza
má však cenu takmer nevyčísliteľnú.
http://style.hnonline.sk/dizajn/795231-trofej-pre-vitazatour-de-france-vyrabaju-ceski-sklari-uz-sest-rokov
http://tdf.rtvs.sk/novinky/111299-trofej-pre-vitazov-navrhol-slovak

Foto: www.lidovky.cz

SPRÁVY Z ÚPV SR
ÚPV SR súčasťou predsedníctva SR v Rade EÚ
1. júla 2016 prebrala Slovenská republika od Holandského kráľovstva polročné predsedníctvo v Rade EÚ1. Program
historicky prvého slovenského predsedníctva2 je zameraný
na štyri prioritné okruhy: Hospodársky silná Európa, Moderný jednotný trh, Udržateľná migračná a azylová politika
a Globálne angažovaná Európa.

Členské krajiny EÚ budú počas slovenského predsedníctva na úrovni pracovnej skupiny diskutovať o priemyselnoprávnych aspektoch Stratégie pre jednotný trh3, pričom
v oblasti patentového práva bude predmetom diskusie zabezpečenie vzájomného fungovania budúcej jednotnej patentovej ochrany s národnými patentmi a národnými dodatkovými
ochrannými osvedčeniami, v oblasti malých a stredných podnikov (MSP) ich podpora pri získavaní, používaní a vymáhaní ich práv priemyselného vlastníctva a v širšom kontexte
sa bude diskutovať aj o opatreniach v oblasti vymožiteľnosti
práv duševného vlastníctva. Počas slovenského predsedníctva sa očakáva aj výstup Európskej komisie k aktuálnej a na
európskej scéne veľmi diskutovanej problematike vzťahu patentových práv a práv šľachtiteľov odrôd.

Predsedníctvo SR v Rade EÚ sa dotýka aj ÚPV SR a jeho
expertov, a to predovšetkým v spojitosti s prioritnou oblasťou Moderný jednotný trh.
Od 1. júla 2016 zasadnutiam pracovnej skupiny Rady EÚ
pre duševné vlastníctvo (časť priemyselné práva) predsedá p. Emil Žatkuliak, dlhoročný zamestnanec ÚPV SR,
ktorý v súčasnosti pôsobí na Stálom zastúpení SR pri EÚ
v Bruseli. Súčasťou jeho tímu sú počas rokovaní pracovnej
skupiny v pozícii podpredsedu pracovnej skupiny p. Tomáš
Klinka (riaditeľ odboru legislatívno-právneho a medzinárodných vzťahov, ÚPV SR) a v pozícii národného experta
p. Jitka Mikuličová (expert odboru legislatívno-právneho
a medzinárodných vzťahov, ÚPV SR).

Nemenej významná je úloha predsedníckej krajiny aj
v kontexte WIPO, kde v druhom polroku 2016 bude úlohou SR koordinácia členských krajín EÚ počas zasadnutí
niektorých výborov WIPO.

Medzi tradičné úlohy pracovnej skupiny patrí príprava
a koordinácia členských krajín EÚ pred zasadnutiami výborov Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO),
a to vrátane koordinácie členských krajín EÚ pred zasadnutím Valného zhromaždenia členských krajín WIPO, ktoré
sa tento rok uskutoční v dňoch 3. až 11. októbra 2016 v Ženeve.

V dňoch 7. až 9. novembra 2016 ÚPV SR v spolupráci
s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky organizuje v Bratislave medzinárodnú konferenciu Shaping the Future of [IP].
Význam duševného vlastníctva, a to nielen v európskom kontexte, potvrdzuje aj skutočnosť, že nad podujatím prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky, pán Andrej Kiska.

1 Oficiálna webová stránka predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ na www.eu2016.sk.
2 Program predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie, schválený uznesením vlády SR č. 267/2016, je dostupný na http://www.eu2016.sk/
data/documents/presidency-programme-sk-final2.pdf.
3 Dokument Európskej Komisie zo dňa 28. 10. 2015 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru
a výboru regiónov: Zlepšovanie jednotného trhu: viac príležitostí pre ľudí a podniky stelesňujúci plány Európskej komisie týkajúce sa modernizácie a plného využitia potenciálu jednotného trhu je dostupný na https://ec.europa.eu/growth/single-market/strategy_en. Pre oblasť priemyselných práv je ťažisková kapitola 3.3.
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Vzdelávací program Duševné vlastníctvo

Modul A – Základy práva duševného vlastníctva
a autorské právo,
Modul B – Tvorivosť – jej manažovanie, marketing
a ekonomika,
Modul C – Informácie v oblasti duševného vlastníctva.

Úrad priemyselného vlastníctva SR otvorí 22. septembra 2016 v rámci Inštitútu duševného vlastníctva ďalší
ročník špecializovaného štúdia v 4-modulovom vzdelávacom programe Duševné vlastníctvo akreditovanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

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

V školskom roku 2016/17 bude vzdelávanie prebiehať
v nasledovných moduloch:

Prihlášky je možné zasielať do 31. augusta 2016 na
adresu: Úrad priemyselného vlastníctva SR, Švermova 43,
974 04 Banská Bystrica

Nový blog Univerzitného technologického
inkubátora STU

aktivitami zameriava na podporu začínajúcich podnikateľov.
Novozaloženým firmám poskytuje výhodnejší prenájom za
nižšie ceny, ako sú bežné trhové ceny, a k tomu aj balíček
podporných služieb. Podpora je určená všetkým záujemcom,
ktorí ešte nemajú založenú firmu, ako aj podnikateľom, ktorí
si založili svoju firmu iba nedávno.

Od utorka 2. augusta 2016 je prístupný blog Univerzitného
technologického inkubátora STU, do ktorého svojimi článkami prispieva aj Úrad priemyselného vlastníctva SR.
Univerzitný technologický inkubátor je pracovisko Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktoré sa svojimi

Viac info na: http://www.inqb.sk/blog/

Prvé fórum o vyhľadávacích nástrojoch
pre ochranné známky a dizajny
V dňoch 29. júna až 1. júla 2016 sa v španielskom Alicante konalo prvé fórum týkajúce sa vyhľadávacích nástrojov pre ochranné známky a dizajny, ktorého sa zúčastnili
zástupkyne ÚPV SR, Ing. Helena Gentileová a Mgr. Lenka
Húsková.
Program Common Tools Maintenance Forum bol zameraný na využívanie vyhľadávacích nástrojov pre ochranné
známky a dizajny, na zhodnotenie doterajšieho využívania
nástrojov CESTO, SIMILARITY a TMview, oboznámenie sa
s novou verziou TMClass v 3.0 na praktické využitie nástroja RFCs umožňujúce podať žiadosť na zmenu vyhľadávacieho nástroja a výmenu praktických skúseností.
Foto: L. Húsková

SPRÁVY ZO SVETA
Nové členské štáty Svetovej obchodnej organizácie
Svetová organizácia duševného vlastníctva (ďalej
WIPO) oznámila, že Libéria (kód krajiny: LR) od 14. júla
2016 a Afganistan (kód krajiny: AF) od 29. júla 2016 sú novými zmluvnými štátmi Svetovej obchodnej organizácie
(ďalej WTO). Počet zmluvných štátov WTO stúpol na 164.
Na rozdiel od Afganistanu, Libéria je členským štátom Parížskeho dohovoru i Zmluvy o patentovej spolupráci (ďalej
PCT), a preto s uplatnením priority zo skoršej prihlášky podanej v Libérii nemali prihlasovatelia problém.
Avšak prístup Afganistanu do WTO umožňuje prihlasovateľom v súlade s pravidlom 4.10(a) PCT uplatniť prioritu
v medzinárodnej prihláške zo skoršej prihlášky podanej v Afganistane, čo predtým nebolo možné.
Viac info na: http://www.wipo.int/pct/en/newslett/2016/article_
0002.html
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Popularizačné filmy o duševnom vlastníctve

ktorú vynález môže mať, a vysvetľujú, ako vzniká a čo spĺňa
správna inovácia.

Úrad priemyselného vlastníctva ČR zverejnil na svojich
stránkach v rubrike pre mladých krátke popularizačné filmy
o duševnom vlastníctve: Zlý sen, Splnené prianie a Geniálny nápad. Upozorňujú populárnou formou na hodnotu,

Viac info na: http://www.upv.cz/cs/vzdelavani/rubrika-pro-mlade/odkazy.html

Foto: www.upv.cz

Albánsko a Gruzínsko súčasťou
TMview a Designview
Dňa 4. júla 2016 sprístupnilo albánske Generálne riaditeľstvo pre patenty a ochranné známky (GDPT) patriace
pod Ministerstvo pre ekonomický rozvoj, obchod a priemysel Albánska údaje o svojich ochranných známkach
a dizajnoch pre vyhľadávacie nástroje TMview a Designview
spravované Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo
(EUIPO). 7. júla 2016 tak urobilo aj Národné centrum duševného vlastníctva Gruzínska (NIPCG).

Foto: www.tmdn.org

Od spustenia TMview 13. apríla 2010 bolo v systéme vykonaných vyše 21,9 milióna vyhľadávaní používateľmi zo
151 rôznych krajín sveta, pričom najčastejšie je využívaný
v Španielsku, Nemecku a v Taliansku. Od sprístupnenia Designview 19. novembra 2012 tento systém umožnil viac ako
1,8 milióna vyhľadávaní subjektmi zo 143 rôznych krajín. Najčastejšie ho využívajú v Nemecku, v Španielsku a vo Veľkej
Británii.

Integrácia GDPT a NIPCG je výsledkom Programu medzinárodnej spolupráce EUIPO s jeho partnermi po celom svete.
Najnovšie rozšírenie databázy TMview zvýšilo počet participujúcich úradov na 56, v prípade Designview na 50 úradov.
Spolu s viac ako 12 000 ochrannými známkami z Albánska a 28 000 ochrannými známkami z Gruzínska aktuálne
TMview poskytuje informácie a prístup k 40 miliónom ochranných známok. S pridaním takmer 200 albánskych a 1800 gruzínskych dizajnov Designview poskytuje informácie a prístup
k približne 9,6 milióna dizajnov.

Viac info na www.tmdn.org

Konferencia: Kľúčové rozhodnutia
odvolacích senátov 2016
23. – 24. novembra 2016 sa v Európskom
patentovom úrade v Mníchove uskutoční
konferencia určená patentovým zástupcom,
sudcom a zamestnancom úradov s minimálne
troj- až štvorročnými skúsenosťami v oblasti
patentov. Registrácia účastníkov je možná do
15. septembra 2016.
Viac info na: https://www.epo.org/learning-events/events/conferences/boa2016.html
Foto: www.epo.org
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MONITORING

Výber článkov týkajúcich sa duševného vlastníctva a ÚPV SR uverejnených
v slovenských tlačených a elektronických médiách v júli a auguste 2016
Pocta bystrickému rodákovi s desiatkami patentov.
V centre mu odhalia pamätnú tabuľu
Vychovával generácie absolventov a bol medzinárodne
uznávaným odborníkom a vynálezcom. Karol Dillnberger
bude mať svoju pamätnú tabuľu na mieste, kde prežil detstvo
aj podnikateľské roky.

Amazon má patent na slúchadlá, ktoré počúvajú okolie
Spoločnosti Amazon bol pridelený patent na slúchadlá, ktoré
počúvajú špecifické slová a zvuky z okolia, aby mohli prestať
hrať, keď je to potrebné.
Zoznam.sk 3. 8. 2016
http://pc.zoznam.sk/novinka/amazon-ma-patent-na-sluchadla-ktore-pocuvajuokolie

Dnes24.sk 10. 8. 2016
http://bystrica.dnes24.sk/pocta-bystrickemu-rodakovi-s-desiatkami-patentov-v-centre-mu-odhalia-pamatnu-tabulu-246754

Mladý doktor vynašiel železnú rybku, ktorá dokáže
zachrániť životy
Kanadský doktor Christhoper Charles je autorom nápadu
takzvanej železnej rybky. Primäla ho k tomu návšteva Kambodže, kde spozoroval u miestnych detí zdravotný problém,
ktorým trpia aj ľudia po celom svete. Jeho rybka tak dokáže
pomôcť miliónom ľudí.

PRIESKUM: Slovensko sa v ochrane vlastníctva mierne
zlepšilo
Slovensko sa v ochrane vlastníctva mierne zlepšilo. Podľa
Medzinárodného Indexu vlastníckych práv 2016 (International Property Rights Index 2016) najlepšie chráni fyzické
a duševné vlastníctvo Fínsko, ktoré dosiahlo 8,38 bodu
z 10 možných. Slovensko sa umiestnilo na 39. mieste, keď
získalo 6 bodov. Informoval o tom Martin Lindák zo slovenskej Nadácie F. A. Hayeka.

Dobrenoviny.sk 27. 7. 2016
http://www.dobrenoviny.sk/c/76562/mlady-doktor-vynasiel-zeleznu-rybku-ktora-dokaze-zachranit-zivoty

Teraz.sk 9. 8. 2016

Československý vynález: geniální hadička uhasí auto
i atomovou elektrárnu
Nový hasící systém, jehož instalaci plánuje Dopravní podnik
hlavního města Prahy do požárem ohrožených autobusů, je
nesmírně účinný. Výbuch paliva při extrémním testu dokonce
otevřel motorový prostor. Přesto samohasicí systém požár
uhasil.

http://www.teraz.sk/slovensko/prieskum-slovensko-sa-vochrane-vlastn/
211221-clanok.html

Topánky posunuli na vyšší level. Slováci vytvorili
antistresové tenisky
Anabela a Tomáš Lamosovci majú dve deti a už dlhšie sa pohrávali s myšlienkou vytvoriť niečo, vďaka čomu môžu ľudia
odhaliť svoju kreatívnu dušu. Majú fungujúcu firmu zameranú
na predaj tesnení, no Anabela chcela niečo iné, a tak si našla
aktivitu, ako hovorí, z detských čias. Dvojica začala tvoriť tenisky na pomaľovanie.

Idnes.cz 26. 7. 2016
http://auto.idnes.cz/genialni-hadicka-vynalez-ceskoslovensko-haseni-pozar-pfl-/automoto.aspx?c=A160719_162100_tec_technika_rja

Ministri zodpovední za konkurencieschopnosť vyzývajú
na podporu novej generácie vedcov, predstavili
aj Bratislavskú deklaráciu mladých výskumníkov
Opatrenia na podporu mladých výskumníkov, zvýšenie ich
mobility či zastúpenie žien vo výskume a ďalšie investície
do výskumu, ktoré by viedli k zatraktívneniu vedeckej kariéry
a zlepšeniu inovatívneho prostredia. To boli hlavné témy neformálneho zasadnutia ministrov zodpovedných za konkurencieschopnosť (COMPET – časť výskum), ktoré sa uskutočnilo 19. júla 2016 v priestoroch bratislavskej Reduty.

Hospodárske noviny 8. 8. 2016
http://style.hnonline.sk/dizajn/805011-topanky-posunuli-na-vyssi-level-slovacivytvorili-antistresove-tenisky

Češky vymysleli náhradu za mikroténové vrecká.
Zmení ich vynález svet?
V čom si odnášate ovocie, zeleninu či pečivo vy? Pravdepodobne sú to plastové či mikroténové vrecká, ktoré potom buď
ešte párkrát využijete, alebo zahodíte. Dve české študentky
Hanu Němcovú a Terezu Dvořákovú to však hnevalo, a preto
sa rozhodli s tým aj niečo robiť.

EU2016.sk 19. 7. 2016
http://www.eu2016.sk/sk/tlacove-spravy/ministri-zodpovedni-za-konkurencieschopnost-vyzyvaju-na-podporu-novej-generacie-vedcov-predstavili-aj-bratislavsku-deklaraciu-mladych-vyskumnikov

Dobrenoviny.sk 5. 8. 2016
http://www.dobrenoviny.sk/c/77322/cesky-vymysleli-nahradu-za-mikrotenove-vrecka-zmeni-ich-vynalez-svet-

Skvelý vynález: Kapsula prežitia vás zachráni
pred povodňami a odolá aj tsunami!
Obrovská kapsula bola vyvinutá, aby chránila ľudí počas katastrof. Kapsula prežitia by mala odolať napríklad aj tsunami,
ochrániť počas zemetrasenia či hurikánu. Lenže, ak niekto
trpí klaustrofóbiou, má smolu.

Nový vynález má znamenať koniec oškretým dverám
Nemecká firma má vynález, ktorý vie zabrániť poškodeniu dverí vášho auta. V prvom aute sa má objaviť o 4 roky.
Poznáte to - prídete k autu na parkovisku a zistíte, že vám
niekto na dvere otlačil lak z tých svojich. Ľudia proste nie sú
vždy ohľaduplní a nie každé auto je Citroen C4 Cactus. Tento
problém už riešilo mnoho výrobcov a napríklad Ford prišiel
s takýmto riešením. Teraz však existuje ešte jedno.

Manmagazin.sk 17. 7. 2016
http://www.manmagazin.sk/skvely-vynalez-kapsula-prezitia-vas-zachrani-pred-povodnami-a-odola-aj-tsunami/

Autmix.sk 3. 8. 2016
http://automix.atlas.sk/novinky/871991/novy-vynalez-ma-znamenat-koniec-oskretym-dveram
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Slovenskí dizajnéri doslova čarujú.
Pozrite si niekoľko ocenených skvostov
Na Slovensku máme veľa šikovných dizajnérov, ktorí sa
s vervou pustia aj do neľahkých úloh a z obyčajnej krabičky
vytvoria hotové majstrovské dielo, z knihy spravia súčasť našej kultúry a z niekoľkých kusov polyesteru vytvoria detský
domček aj odkladací priestor na hračky.

vejšie. Zmena pravidiel vyplýva zo štvrtkového rozhodnutia
Súdneho dvora Európskej únie. Pri rozsudku použil súdny
dvor prirovnanie k online obchodu. Aj tam musia prevádzkovatelia portálov zabezpečiť, aby sa v ich online priestore
neporušovali práva duševného vlastníctva, vysvetlil Andrej
Králik (zastúpenie Európskej komisie na Slovensku). Rozhodnutie súdneho dvora je záväzné pre všetky krajiny únie.

Hospodárske noviny 14. 7. 2016

Sme.sk 7. 7. 2016

http://style.hnonline.sk/dizajn/793405-slovenski-dizajneri-doslova-caruju-pozrite-si-niekolko-ocenenych-skvostov

http://ekonomika.sme.sk/c/20209882/koniec-huga-miletica-falosnych-znaciek-bude-v-trzniciach-menej.html#ixzz4DnbKz53Y

Krajiny Vyšehradskej štvorky sú stále v skupine priemerných inovátorov
Európska komisia (EK) dnes zverejnila výsledky európskeho prehľadu výsledkov inovácie, regionálneho prehľadu výsledkov inovácie a prieskumu Innobarometer pre rok 2016.
Slovensko spolu so svojimi susedmi z krajín Vyšehradskej
štvorky patrí do kategórie priemerných inovátorov. K hlavným
zisteniam okrem iného patrí, že inovácia v EÚ dobieha Japonsko a USA, že Švédsko je opäť lídrom v inováciách a že
Lotyšsko sa stalo najrýchlejšie rastúcim inovátorom. Hlavné
zistenia troch zverejnených správ sú, že Švédsko je opäť
na čele inovácií v EÚ. Za ním v rebríčku inovatívnych lídrov
nasleduje Dánsko, Fínsko, Nemecko a Holandsko. Do ďalšej
skupiny silných inovátorov sa spomedzi nových členských
krajín EÚ dostalo len Slovinsko.

Čerpacia stanica, ktorá šetrí planétu.
Unikátny dizajn a kúsok histórie
Najväčší prevádzkovateľ čerpacích staníc na Slovensku
Slovnaft začal s výstavbou novej čerpacej stanice s unikátnym dizajnom. Plánovaná novinka na Prístavnej ulici bude
súčasťou modernej administratívno-obchodnej štvrte v blízkosti nákupného centra Eurovea, komplexu Panorama City
a lokality Mlynské Nivy.
Aktualne.sk 7. 7. 2016
http://aktualne.atlas.sk/ekonomika/firmy/cerpacia-stanica-ktora-setri-planetu-unikatny-dizajn-kusok-historie.html

Sedemmetrová veža vyčistí vzduch a spraví z neho
diamanty
Holandský dizajnér chce svojím vynálezom inšpirovať ľudí
k riešeniu otázky znečistenia vzduchu. Ide o sedemmetrovú vežu, ktorá zvrchu nasáva špinavý vzduch a následne
z bočných ventilov vypúšťa čistý. Čistička vzduchu funguje
na patentovanej iónovej technológii, ktorá sa v menšej miere
využíva aj v nemocniciach a laboratóriách. Kladne nabité ióny
sa vypustia do vzduchu, kde sa seba naviažu jemné častice
uhlíka. Záporne nabitá plocha ich potom pritiahne naspať do
veže, kde sa uhlík uskladní.

Teraz.sk 14. 7. 2016
http://www.teraz.sk/ekonomika/krajiny-vysehradskej-stvorky-su-stale/206881-clanok.html

Slovenská borovička vypadla z registra chránených
označení EÚ, Spišská v ňom ostala
Pre slovenských výrobcov je výhodnejšie mať na liehovinu
individuálnu ochrannú známku ako zápis v chránenom registri zemepisných označení EÚ. Niekoľko rokov boli dva nápoje, ktoré vyrába St. Nicolaus, v registri chránených zemepisných označení liehovín Európskej únie. Dnes už v ňom nie je
ani Demänovka bylinná horká, ani bylinný likér Demänovka.
Z registra, ktorý začiatkom júla aktualizovala Európska komisia, vypadlo aj ďalších sedem liehovín od slovenských producentov. Nefiguruje v ňom tak už napríklad Karpatské brandy
špeciál, ale ani Slovenská borovička, Bošácka slivovica či
vodka Laugarício.

Sme.sk 6. 7. 2016
http://tech.sme.sk/c/20209144/sedemmetrova-veza-vycisti-vzduch-a-spraviz-neho-diamanty.html#ixzz4Dnf7ZBeT

Dennikn.sk 12. 7. 2016
https://dennikn.sk/506112/slovenska-borovicka-vypadla-z-registra-chranenych-oznaceni-eu-spisska-v-nom-ostala/

Na výrobu hliníka si pred 130 rokmi podal patent Ch. Hall
Američan Charles Hall si pred 130 rokmi 9. júla 1886 nechal
patentovať spôsob výroby hliníka elektrolýzou oxidu hlinitého
rozpusteného v roztavenom kryolite sodnom. Hliník sa principiálne tou istou technológiou vyrába dodnes.
Teraz.sk 9. 7. 2016

Koniec Huga Miletiča? Falošných značiek bude v tržniciach
menej
Abidas, Nikke, Hike či Hugo Boos a Calvim Klaim. Vecí
s podobnými fejkovými nápismi sa predávajú tisíce. Falošné
kabelky, tričká, šiltovky či ponožky sa dajú nájsť takmer v každej slovenskej tržnici. Už čoskoro by sme na falošné značky
mohli v stánkoch naraziť len ojedinele alebo aspoň zriedka-
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http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/veda-a-technika-na-vyrobu-hlinika-si/28356-clanok.html

E-zine ÚPV SR číslo 8

Z obsahu dvojčísla časopisu
Duševné vlastníctvo 1 – 2/2016
Časopis Duševné vlastníctvo vyšiel v júni 2016 ako dvojčíslo v tlačenej verzii pri príležitosti začiatku 20. ročníka vydávania časopisu. Objednávky môžu záujemcovia posielať cez
formulár na objednavka-casopisu-dusevne-vlastnictvo.
- Sociálne siete a ochrana osobnosti
(Pavčík, J.)
Sociálne siete sú v súčasnosti jedným z najdynamickejšie
sa rozvíjajúcich fenoménov spoločnosti. Okrem zdieľania informácií a komunikácie s inými používateľmi však prinášajú
so sebou aj mnoho hrozieb. Nepochybne takou hrozbou je
aj zásah do osobnosti človeka. Osobnosť každého človeka
je individuálna, nezameniteľná a prejavuje sa v jeho charakteristických vlastnostiach. Osobnostné práva z nej vyplývajúce patria každej osobe bez rozdielu veku, pohlavia, rasy,
vierovyznania a pod. Tieto práva sa spájajú predovšetkým
s ochranou života a zdravia, cti, ľudskej dôstojnosti, súkromia
či prejavov osobnej povahy, akými sú podobizne a rôzne druhy záznamov. Autor sa vo svojom článku venuje kyberšikane, kyberprenasledovaniu, ochrane súkromia, cti a dôstojnosti fyzickej osoby, právu na súkromie. Rozoberá aj nedovolené používanie podobizní, zvukových a iných záznamov na
sociálnych sieťach, legislatívne aspekty ochrany osobnosti
a peňažné a nepeňažné zadosťučinenie.
- Svetový deň duševného vlastníctva (26. apríl)
(Bobeková, E.)
Svetová organizácia duševného vlastníctva vyhlásila tému
svetového dňa: Digital Creativity: Culture Reimagined, vo voľnom preklade Digitálna kreativita: nové možnosti vytvárania kultúry. Pracovníci Úradu priemyselného vlastníctva SR
a pozvaní hostia si Svetový deň duševného vlastníctva pripomenuli v utorok 26. apríla 2016 konferenciou Duševné vlastníctvo na Slovensku XVI a Dňom otvorených dverí v ÚPV SR.
Pozvanie do úradu prijali aj riaditeľ kancelárie prezidenta
v Banskej Bystrici Ing. Stanislav Líška, zástupca primátora
mesta Banská Bystrica Ing. Martin Turčan a nechýbali ani
predchádzajúci predsedovia ÚPV SR Ing. Darina Kyliánová
a Ing. Martin Hudoba, ako aj Ing. Beata Puobišová z občianskeho združenia Vedecká hračka. Hostí a účastníkov konferencie privítala v priestoroch ÚPV SR Mgr. Ivana Zajíčková,
hovorkyňa ÚPV SR. Účastníkom sa prihovoril predseda Úradu priemyselného vlastníctva Mgr. Ľuboš Knoth a zástupca
primátora mesta Banská Bystrica Ing. Martin Turčan. Hrou na
akordeón ukončil slávnostnú časť Tomáš Valíček z Akadémie
umení v Banskej Bystrici.

Nasledovala konferencia Duševné vlastníctvo na Slovensku XVI
s názvom Od nápadu k patentu, ktorá bola tento rok zameraná na právnu ochranu technických riešení v národnom, ale
aj medzinárodnom kontexte s dôrazom na platnú legislatívu, spory, vymožiteľnosť a tiež na význam ochrany z pohľadu majiteľov patentov. Prednášky boli radené do dvoch tematických okruhov: patentová ochrana na Slovensku a v zahraničí a patentová ochrana v praxi.
26. apríl bol v úrade aj Dňom otvorených dverí, keď úrad
návštevníkom otvoril aj svoje inak verejnosti neprístupné
priestory. Záujemcovia o oblasť priemyselného vlastníctva
mali možnosť oboznámiť sa s činnosťou úradu, absolvovať
prehliadku patentového archívu a študovne. Pre žiakov a študentov bola pripravená interaktívna výstava Vedecká hračka, výstava Duševné vlastníctvo v kocke a tiež reinštalácia
úspešnej výstavy Zábavní kalendář 1914, ktorú v priestoroch
úradu prezentuje Poštové múzeum.

KTO VIE, ODPOVIE
Počas trvania nášho predsedníctva v Rade EÚ sú vystavené v sídle Rady EÚ slovenské vynálezy symbolizujúce štyri živly
(voda, oheň, zem, vzduch). Viete, ktorý z vynálezov predstavuje zem? - pýtali sme sa vás v minulom vydaní nášho elektronického
periodika. Správa odpoveď je: ekologická kapsula Ecocapsule od štúdia Nice Architects.
Za správnu odpoveď posielame malý darček pani Jane Mihovej z Varína.
Súťažná otázka č. 8
Američan Charles Hall si pred 130 rokmi 9. júla 1886 nechal patentovať spôsob výroby hliníka elektrolýzou oxidu hlinitého
rozpusteného v roztavenom kryolite sodnom. Viete v ktorom roku sa podarilo hliník prvýkrát izolovať?
Odpoveď pošlite na adresu e-zine@indprop.gov.sk. V predmete správy uveďte „e-zine_otázka_8“. Vylosovanému autorovi
správnej odpovede pošleme malý darček. Tešíme sa na vaše e-maily.
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