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Nobelovu cenu za fyziku (2016) udelili za výskum zmien
v skupenstvách látok
Švédska kráľovská akadémia vied udelila cenu za fyziku trojici vedcov za pochopenie topologických vlastností hmoty a ich zmien. Nobelovu cenu za fyziku
tento rok získali britskí vedci pôsobiaci v USA David Thouless, Duncan Haldane
a Michael Kosterlitz, a to za teoretické objavy topologických fázových posunov a topologických fáz hmoty. Oznámil to 4. októbra 2016 v Štokholme
Karolínsky inštitút, informovala agentúra AP.
Thouless (82) je emeritným profesorom na Washingtonskej univerzite. Haldane (65) je profesorom fyziky na Princetonskej univerzite v štáte New Jersey.
Kosterlitz (73) je profesorom fyziky na Brownovej univerzite v meste Providence
v štáte Rhode Island.
Foto: www.nobelprize.org

http://www.aktuality.sk/clanok/378387/nobelova-cena-za-fyziku-2016/

SPRÁVY Z ÚPV SR
Formujeme budúcnosť duševného vlastníctva

v práve Európskej únie vo vzťahu k danej oblasti a ponúknuť
prierezový pohľad na problematiku duševného vlastníctva
vo všetkých jeho hlavných predmetoch v kontexte optimálneho nastavenia a využívania systému ochrany duševného
vlastníctva z hľadiska zvyšovania konkurencieschopnosti,
zvlášť malých a stredných podnikov a podpory kultúrnej diverzity. Výzvy, ktoré prináša Stratégia jednotného digitálneho
trhu osobitne pre oblasť autorského práva a práv súvisiacich
s autorským právom a zásadná diskusia o budúcnosti uplatňovania zásady teritoriality v práve duševného vlastníctva,
budú tiež predmetom expertnej rozpravy.

Odborná konferencia Formujeme budúcnosť duševného vlastníctva v rámci predsedníctva Slovenskej republiky
v rade EÚ sa uskutoční od 7. – 9. novembra 2016, v Bratislave. Konferenciu organizuje Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Konferencia sa koná pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.
Medzinárodná konferencia je zameraná na oblasť duševného vlastníctva, jeho právnej regulácie, ochrany a vymožiteľnosti. Cieľom konferencie je prostredníctvom moderovaných
panelových diskusií pomenovať aktuálne vývojové trendy

Viac info na: http://www.upv.sk/sk_pres/index_sk.html
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Výstava: Ján Bobek – Výber z tvorby
Vo vstupných priestoroch Úradu priemyselného vlastníctva SR je od 11. októbra 2016 sprístupnená výstava Ján
Bobek – Výber z tvorby.
Ján Bobek (1943) sa vo svojej tvorbe venuje interiérovým
tepaným plastikám, zbieraniu a spracovávaniu samorastov,
kresbe a maľbe tušom, kolážam, grafikám aj optickému umeniu (Op Art). Jeho kresby, maľby a kombinované techniky sú
kreslenou metaforou, ale i štipľavou satirou.
Autor je členom štúdia neprofesionálnych výtvarníkov pri
Okresnom osvetovom stredisku vo Zvolene. Dlhoročné výtvarné snaženie tohto výtvarníka bolo už viackrát predstavené na verejnosti na kolektívnych, ale i autorských výstavách.
Jeho aktívna činnosť a prezentácia amatérskeho výtvarného
hnutia bola niekoľkokrát ocenená.
Na výstavu Výber z tvorby, ktorá predstavuje drevené samorasty a obrazy vytvorené kombinovanými technikami, vás
srdečne pozývame.

Foto: archív ÚPV SR

Stretnutie so zástupcami
Úradu priemyselného vlastníctva ČR

lasti týkajúce výmeny skúseností a poznatkov vyplývajúcich
z praxe úradov v zápisnom konaní, sporových a odvolacích
konaniach. Tento rok bola súčasťou programu aj aktuálna
téma implementácie tzv. známkového balíčka, konkrétne
predstavenie prác na obidvoch úradoch, a rokovanie o výzvach a otvorených otázkach súvisiacich s transpozíciou
Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2015/24636/EU.

Na pôde úradu sa 29. septembra 2016 uskutočnilo tradičné stretnutie odborných pracovníkov OZD, OLPMV,
I. a II. inštancie ÚPV SR so zástupcami z ÚPV ČR. Na stretnutí prebehli neformálne diskusie zo známkovo-právnej ob-

Konferencia Transfer technológií na Slovensku
a v zahraničí 2016

V aktuálnom štvrtom ročníku sa inováciou s najväčším
potenciálom uplatnenia v praxi stal probiotický prípravok, ktorý by mal byť využitý ako základ nových humánnych
aj veterinárnych výživových doplnkov (Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach).
V kategórii Najlepšie realizovaný transfer technológií
získal ocenenie špecializovaný nákupný vozík, vďaka ktorému je možné sledovať správanie sa spotrebiteľa (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre).
Za aktívnu propagáciu témy transferu technológií na
Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (STU) a početné inovatívne projekty, ale predovšetkým prístup k tomuto
procesu ocenila porota Petra Peciara zo Strojníckej fakulty
STU. Konkrétne išlo o technológiu multifunkčného granulátora, ktorý má svoje potenciálne využitie napríklad na briketovanie v poľnohospodárstve alebo pri výrobe súčiastok
v elektrotechnickom či automobilovom priemysle.

Centrum vedecko-technických informácií SR v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR zorganizovalo šiesty ročník konferencie Transfer technológií na
Slovensku a v zahraničí 2016, ktorá sa uskutočnila v dňoch
6. – 7. októbra 2016 v Centre vedecko-technických informácií v Bratislave. Súčasťou konferencie bol odborný seminár pre pracovníkov z oblasti transferu technológií a manažmentu vedy a výskumu, ktorý prebehol 7. októbra 2016. Za
Úrad priemyselného vlastníctva SR sa prihovoril podpredseda úradu Ing. Elemír Murček a prednášku na tému Príprava
a preukázanie vynálezu prezentovala Ing. Jana Rešutíková.
V rámci konferencie bola otvorená panelová sekcia so
súťažou o Najpútavejší plagát konferencie a boli vyhlásení víťazi súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2016, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie o práci vedeckých
a akademických pracovníkov a podporiť prenos výsledkov
ich výskumu do praxe.

Viac info na: http://www.cvtisr.sk/aktuality/odovzdali-smecenu-za-transfer-technologii-2016.html?page_id=17068
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15. kontaktné stretnutie expertov
týkajúce sa dizajnov v Alicante

- aktuálnych informácií z EUIPO o projektoch Konvergentného programu (fáza 2),
- predstavenia elektronického nástroja DesignClass, určeného na zatrieďovanie dizajnov a vyhľadávanie určení výrobkov,
- aktuálnych informácií o vývoji praxe a judikatúry v oblasti
dizajnov,
- výsledkov ekonomických a právnych štúdií zameraných na
dizajny prezentované Európskou komisiou,
- aktualizácie smerníc (Update Guidelines) – predstavenie
najdôležitejších zmien v dokumente,
- prvé skúsenosti s implementáciou projektu CP 6.

Tento rok sa 15. kontaktné stretnutie expertov Úradu
Európskej únie pre duševné vlastníctvo a expertov jednotlivých národných úradov členských štátov Európskeho spoločenstva týkajúce sa dizajnov konalo 6. – 7. októbra 2016
v Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo v Alicante v Španielskom kráľovstve. Za Úrad priemyslového
vlastníctva SR sa zúčastnili Ing. Karol Klavec a Ing. František
Šramota.
V rámci stretnutia boli prezentované a diskutované odborné témy, ktoré sa týkali:
- prehľadu o stave projektov v rámci Kooperačného fondu,

https://twitter.com/EU_IPO/status/783991025484324864

Foto: archív EUIPO

Seminár Ochrana priemyselného vlastníctva

ktorý sa uskutočnil v dňoch 5. – 7. októbra 2016 v hoteli
Sorea Trigan Štrbské Pleso. Za ÚPV SR sa zúčastnila
Ing. Ľudmila Hladká s prednáškou na tému: Zmeny Vykonávacieho predpisu k PCT, stručný prehľad o systéme ePCT
a jeho výhody z pohľadu prihlasovateľa.

Slovenská komora patentových zástupcov v spolupráci
s Úradom priemyselného vlastníctva SR zorganizovali
XII. ročník seminára Ochrana priemyselného vlastníctva,

Obhajoby záverečných prác
kurzu Duševné vlastníctvo

Štúdium prebehlo v štyroch moduloch A, B, C a D. Po vykonaní deviatich skúšok ukončili absolventi vzdelávanie vypracovaním a verejnou obhajobou záverečnej písomnej práce.
Členmi odbornej komisie boli: Ing. Edita Litváková, Ing. Mária
Fajnorová, JUDr. Ingrid Maruniaková, Ing. Ingrid Brezňanová
a Ing. Lukrécia Marčoková.
Tohtoročnými absolventmi inštitútu Duševného vlastníctva
sa stali: RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD., Mgr. Linda Žuffová,
JUDr. Lucia Rybanská, Ing. Milan Kodrík a Mgr. Simona Kozáková.

Na Úrade priemyselného vlastníctva SR sa 5. októbra 2016 uskutočnili obhajoby záverečných prác účastníkov
vzdelávacieho programu Duševné vlastníctvo. Vzdelávací program je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu SR a realizuje ho Inštitút Duševného vlastníctva na Úrade priemyselného vlastníctva SR
v Banskej Bystrici. Priebeh kurzu organizačne zabezpečuje
Ing. Helena Gentileová z ÚPV SR.

Viac info na: https://www.indprop.gov.sk/?kurz-dusevne-vlastnictvo

Zľava: Mgr. Simona Kozáková, Ing. Milan Kodrík, JUDr. Lucia
Rybanská, Mgr. Linda Žuffová a RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD.

Zľava: Ing. Helena Gentileová, Ing. Edita Litváková,
Ing. Mária Fajnorová, JUDr. Ingrid Maruniaková,
Ing. Ingrid Brezňanová a Ing. Lukrécia Marčoková

Foto: archív ÚPV SR
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Noc výskumníkov je paralelne organizovaná v 33 štátoch
Európy a hlavnou snahou komisie je priblížiť verejnosti výskumníkov ako „obyčajných“ ľudí s neobyčajným povolaním.
Vysvetliť, čo ich priviedlo k povolaniu výskumníka, čo ich motivuje k neustálemu bádaniu, aké otázky si najčastejšie kladú, k čomu ich práca priviedla a kde je možné výsledky ich
výskumu uplatniť v bežnom živote.

Európska
noc výskumníkov 2016
Výročný desiaty ročník festivalu vedy na Slovensku – Európska noc výskumníkov 2016 – sa uskutočnil 30. septembra 2016 v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach, Poprade a Tatranskej Lomnici.
FESTIVAL VEDY Európska noc výskumníkov je projekt
podporovaný novým rámcovým programom Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií – Horizont 2020.

Zástupcovia Úradu priemyselného vlastníctva SR sa
spolupodieľali na projekte v Banskej Bystrici a Košiciach.
Viac info na: http://www.nocvyskumnikov.sk/

Foto: archív ÚPV SR

Septembrová spolupráca ÚPV SR
s partnermi úradu
Úrad priemyselného vlastníctva SR intenzívne spolupracuje so svojimi partnerskými organizáciami v rámci siete
Innoinfo (informačno-poradenské miesta úradu pre inovácie).
V septembri sa konali viaceré akcie zamerané na zvyšovanie povedomia najmä malých a stredných podnikov v oblasti
ochrany duševného vlastníctva, či už vo forme prednášok,
konzultácií alebo dňa otvorených dverí. Prehĺbila sa vzájomná spolupráca s partnermi úradu a zástupcovia ÚPV SR
poskytli začínajúcim i etablovaným firmám individuálne poradenstvo zohľadňujúce rozloženie trhov a obchodné a výrobné aktivity subjektov v zahraničí.
Foto: archív ÚPV SR

Spolupráca Úradu priemyselného vlastníctva SR v rámci siete INNOINFO
č.

Termín

Miesto

Akcia

Partner

1

9. september 2016

Univerzitný vedecký park UNIZA v Žiline

Konzultačný deň ÚPV SR

Žilinská univerzita v Žiline Centrum pre transfer technológií https://www.uniza.sk/

2

13. september 2016

Banskobystrická regionálna komora
SOPK

Deň otvorených dverí ÚPV SR

Banskobystrická regionálna komora SOPK

http://bb.sopk.sk/
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21. september 2016

Hotel SATEL***, Poprad

Pracovný seminár: Partnerská dohoda
SR 2014 – 2020 (Ochrana duševného
vlastníctva podniku)

Regionálne poradenské a informačné centrum (RPIC)
Poprad

http://www.rpicpp.sk/
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22. september 2016

BUSINESS CENTRUM ZOCHOVA,
Bratislava

Seminár a konzultácie: Základy ochrany BIC Bratislava, spol. s. r. o.
duševného vlastníctva pre nové produkty

http://www.een.sk/
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28. september 2016

Trenčianska regionálna komora SOPK,
Trenčín

Deň ochrany priemyselného vlastníctva

Trenčianska regionálna komora SOPK

http://tn.sopk.sk/
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29. september 2016

BC Kerametal, Bratislavská regionálna
komora SOPK

Seminár a konzultačný deň: Ochrana
duševného vlastníctva firmy

Bratislavská regionálna komora SOPK

http://ba.sopk.sk/
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Spoločné oznámenie 1 (IP Translator)
V súvislosti s novou právnou úpravou na úrovni Európskej
únie dňa 24. septembra 2016 vstupuje do platnosti aktualizovaná verzia dokumentu Spoločné oznámenie 1 (IP Translator) v 1.3.

SPRÁVY ZO SVETA
Druhý ročník Medzinárodnej výstavy technických
noviniek, patentov a vynálezov
INVENT ARENA 2018
sa uskutoční v dňoch 20. – 22. júna 2018
Hlavným cieľom bude rovnako ako tento rok osloviť zástupcov škôl, firiem, výskumných a obchodných organizácií,
ako aj investorov hľadajúcich zaujímavé inovatívne riešenia,
ktoré možno uplatniť v praxi.
Na výstave INVENT ARENA budú prezentované technické
novinky, vynálezy, patenty a nové technológie v rovnakých
kategóriách ako tento rok.

Najlepšie exponáty v jednotlivých kategóriách budú ocenené zlatou, striebornou a bronzovou medailou. Pre absolútneho víťaza je pripravená Grand Prix.
Viac info na: www.inventarena.cz

Predstavenie Slovenska na pôde
Svetovej organizácie duševného vlastníctva

Počas podujatia, ktoré predstavilo slovenské inovácie a kreativitu, bol prezentovaný prvý prototyp lietajúceho auta (AeroMobil), vystúpil Slovenský ľudový umelecký kolektív a zároveň sa konala výstava diel umelca Jána Zoričáka.
Kombinácia high-tech, profesionálneho stvárnenia tradičnej slovenskej kultúry, moderného dizajnu a vynikajúceho
slovenského jedla, vína a piva zaznamenala medzi zúčastnenými delegátmi, pozvanými hosťami, ako aj predstaviteľmi
WIPO obrovský úspech.

Dňa 4. októbra 2016 sa na pôde Svetovej organizácie
duševného vlastníctva (WIPO) uskutočnilo na základe
spolupráce Úradu priemyselného vlastníctva SR, Ministerstva kultúry SR a Stálej misie SR pri OSN historicky
prvé slovenské podujatie pod názvom Lietajúce vynálezy,
zachovanie kultúrneho dedičstva a umenie v skle. Išlo
o jedno z podujatí, ktoré sa už tradične konajú pri príležitosti
Valného zhromaždenia členských štátov WIPO, tentokrát
aj pod hlavičkou slovenského predsedníctva v Rade EÚ.

Viac info na:
https://www.flickr.com/photos/wipo/albums/72157673213989642
https://vimeo.com/185638110/6438390b64

Foto: archív WIPO
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Ochranná známka EÚ – zverejnenie návrhu
vykonávacieho nariadenia
Európska komisia zverejnila dňa 4. októbra 2016 návrh
vykonávacieho nariadenia, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania niektorých ustanovení nariadenia
Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Európskej únie.
Do 1. novembra 2016 majú zainteresované subjekty možnosť zaslať Európskej komisii komentáre k návrhu.

Návrh vykonávacieho nariadenia je dostupný tu:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/
ares20165749866_en

THE ECONOMIC COST OF
IPR INFRINGEMENT IN THE
PHARMACEUTICAL INDUSTRY

Falošné lieky stoja farmaceutický sektor EÚ
10,2 miliárd € ročne
Európske stredisko pre sledovanie porušovania práv
duševného vlastníctva (pod vedením EUIPO) zverejnilo
29. septembra 2016 tlačovú správu o falošných liekoch vo
farmaceutickom sektore. V správe sa uvádza, že v dôsledku falšovania liečiv dochádza na trhu každoročne k stratám
4,4 % (10 mld. €) z celkového objemu tržieb. Táto skutočnosť sa odráža aj v strate 37 700 pracovných miest vo farmaceutickom odvetví EÚ, pretože zamestnávatelia zamestnávajú menej ľudí ako v prípade, keby k falšovaniu nedochádzalo.

4XDQWLȴFDWLRQRILQIULQJHPHQWLQ0DQXIDFWXUHRISKDUPDFHXWLFDO
SUHSDUDWLRQV 1$&(

Viac info na: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/resources/
research-and-studies/ip_infringement/study9/pharmaceutical_sector_en.pdf

September 2016
Foto: archív EUIPO

Nový zmluvný štát PCT

cembra 2016 a neskôr. Kambodža je tiež viazaná hlavou II.
PCT, preto bude aj automaticky zvoleným štátom v medzinárodných priháškach v prípade konanania podľa hlavy II. PCT.
V súlade s článkom 64(5) PCT vyhlásila, že nie je viazaná
článkom 59 PCT.

Dňa 8. septembra 2016 Kambodža (KH) uložila ratifikačné listiny o prístupe k PCT a stala sa tak jej 151. zmluvným
štátom. Zmluva nadobudne platnosť 8. decembra 2016, čo
znamená, že bude automaticky designovaným štátom vo
všetkých medzinárodných prihláškach podaných dňa 8. de-

Viac info na: http://www.wipo.int/pct/en/highlights/

MONITORING

Výber článkov týkajúcich sa duševného vlastníctva a ÚPV SR uverejnených
v slovenských tlačených a elektronických médiách v septembri a októbri 2016
Šikovný vynález pohoršil spoločnosť: Ženy so zipsom
na odeve považovali za vulgárne!
Aby si naši predkovia mohli zapnúť alebo rozopnúť odev, mali
k dispozícii rôzne spony, gombíky, háčiky, šnurovačky. Zaujímavé
je, že napríklad gombíky boli známe už v roku 2600 pred n. l., no
v Európe sa používali až od 13. storočia. Chcelo to však niečo viac.
V prvopočiatkoch zipsu má prsty Elias Howe. Áno, je to ten
pán, ktorý vynašiel šijací stroj. V roku 1851 získal patent na
„automatické nepretržité zapínadlo“.

Toto je spôsob, ako sa postaviť k tradícii invenčne
Špecializuje sa na dizajn písma, teraz si skúsil trochu programovania a stvoril virálny hit. Jeho online aplikácia vyrobí
portrét, akoby ho nakreslil klasik Ľudovít Fulla. Ondrej Jób
urobil online aplikáciu, ktorá vám vytvorí jedinečný portrét
v štýle Fullových kresieb. Stačí zadať svoje meno, algoritmus
ho preráta a na základe šesťdesiatich parametrov poskladá
váš portrét. Každý je originál.

Cas.sk 11. 10. 2016

https://dennikn.sk/575012/toto-je-sposob-ako-sa-postavit-k-tradicii-invencne/

Dennikn.sk 4. 10. 2016

http://zivot.cas.sk/clanok/33872/sikovny-vynalez-pohorsil-spolocnost-zeny-so-zipsom-na-odeve-povazovali-za-vulgarne

Odzvonilo papučiam. V New Yorku vymysleli blokovací
systém pre čelné sklo
Americká firma Ideas That Stick považuje celý systém využívajúci blokovacie zariadenia na kolesá za archaický, neefektívny a zbytočne zdĺhavý. Prišla preto s nápadom nahradiť
ťažkopádne papuče systémom pripevneným na čelné sklo
automobilu. Vynález nazvaný Barnacle sa na sklo pripevní pomocou dvoch prísaviek aktivovaných vzduchovým čerpadlom.

Colníci zachytili v Brodskom ďalšiu zásielku falzifikátov hračiek
Po krátkom čase zachytili colníci z Brodského opäť zásielku
falzifikátov hračiek. Smerovala z Číny do Poľska a obsahovala 20.000 kusov rôznych hračiek. Škoda, ktorá by vznikla ich
predajom, bola vyčíslená na takmer 170.000 eur.
Pravda.sk 6. 10. 2016

Sme.sk 4. 10. 2016

http://www.info.sk/sprava/121364/colnici-zachytili-v-brodskom-dalsiu-zasielku-falzifikatov-hraciek/

http://auto.sme.sk/c/20329408/odzvonilo-papuciam-v-new-yorku-vymysleli-blokovaci-system-pre-celne-sklo.html#ixzz4MC0chINu
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Patentové vojny
Carl Duisberg nevstúpil do histórie ako známy vynálezca.
Vstúpil do nej ako veľký organizátor a vodca. Jeho meno
je už v dnešnej dobe zabudnuté. Počas jeho života sa však
skloňovalo s rovnakou úctou ako mená Rockefeller alebo Rothschild.

Škoda 105/120 oslavuje jubileum 40 rokov
Písal sa september 1976, keď bol československej verejnosti
po prvýkrát predstavený nový model domácej automobilky
Škoda 105/120. Nástupca modelu Škoda 100/110 vznikal
v komplikovaných časoch. Zahraničné automobilky už v drvivej väčšine upúšťali od koncepcie všetkého vzadu, (hnaná
zadná náprava, ako aj motor umiestnený vzadu). Samotná
Škodovka pracovala už v tých časoch na vozidle s modernejšou koncepciou a motorom vpredu.

Tyzden.sk 2. 10. 2016
http://www.tyzden.sk/casopis/34771/patentove-vojny/

Zilinak.sk 21. 9. 2016
https://www.zilinak.sk/prispevky/4724/skoda-105120-oslavuje-jubileum-40-rokov

Nikola Tesla sníval o dronoch už v roku 1898
Nikola Tesla sníval o dronoch už v roku 1898. Nikola Tesla
veril, že prístroje prinesú koniec vojnám. Geniálny vynálezca sršal množstvom nápadov. Jedným z nich bola aj vízia
smrteľných robotov, ktoré by boli také nebezpečné, že už len
riziko ich použitia by nastolilo mier.

Vedci majú novú metódu na liečbu leukémie
Nová metóda pomôže lekárom odhadnúť, ako budú pacienti
s chronickou lymfocytovou leukémiou reagovať na najmodernejšiu liečbu. Odborníci z Masarykovej univerzity a Fakultnej
nemocnice Brno na ňu získali český patent.

Zaujimavosti.net 26. 9. 2016
http://zaujimavosti.net/blog/archiv/technologie/nikola-tesla-snival-dronoch-uz-roku-1898/

Pravda.sk 19. 9. 2016
http://vat.pravda.sk/clovek/clanok/405437-vedci-maju-novu-metodu-na-liecbu-leukemie/

Baťovci: klan, ktorý prerástol región
Rodinný podnik vyrábajúci obuv sa nebál inovácií a expandoval do sveta. Nevyhol sa však neúspechom a tragédiám.
Značku Baťa pozná snáď každý Slovák či Čech. Legendárne
meno si však našlo svoju cestu aj do zahraničia. Klan Baťovcov vybudoval z pôvodne obuvníckej firmy impérium ohromných rozmerov. Značka v najsilnejších rokoch zasahovala do
35 odvetví, ktoré obsahovali napríklad aj dopravu či finančné
služby. Podnikateľský um Baťovcov spôsobil, že firma je stále
známou po celom svete.

Po bryndzi či oštiepku chceme, aby bola ďalšia naša
pochúťka chránená Európskou Úniou
Bryndza, oštiepok alebo parenica. To je len časť slovenských
pochúťok, ktorým sa dostalo mimoriadnej pocty. Chráni ich
Európska únia. Slováci však už niekoľko mesiacov lobujú za
ďalšiu vstupenku do tohto elitného klubu. Tentoraz pre Liptovské droby.

HNonline.sk 25. 9. 2016

http://www.tvnoviny.sk/domace/1841278_po-bryndzi-ci-ostiepku-chceme-aby-bola-dalsia-nasa-pochutka-chranena-europskou-uniou

TVnoviny.sk 18. 9. 2016

http://finweb.hnonline.sk/ekonomika/828561-batovci-klan-ktory-prerastol-region

Ford patentoval kuriózne skladacie vozidlo
Ford hľadá nový priestor na svetových trhoch. Aspoň to naznačuje jeho nový patent na štvorkolesové skladacie vozidlo.
Informáciu priniesol patentyogi.com. Jeho cena by sa teoreticky mohla pohybovať niekde medzi bicyklom a bežným autom. Určené by bolo pre trhy v rozvojových krajinách a hodilo
by sa aj do veľkých čínskych miest. Spĺňalo by iba základné
požiadavky na transport, malo by minimálnu hmotnosť a minimálny počet dielov.
Sme.sk 23. 9. 2016
http://auto.sme.sk/c/20283505/ford-patentoval-kuriozne-skladacievozidlo.html#ixzz4LLLjSMqJ

Foto: www.jiunlimited.com

Colníci v Brodskom zadržali pokémonov
Colníci v Brodskom pri dovoze tovaru odhalili takmer 10 000
falošných hračiek. Odhadovaná škoda týchto falzifikátov bola
vyčíslená na 100 000 eur. Colníci v Brodskom skontrolovali
zásielku plnú hračiek, ktorá bola dovezená z Číny. Určená
bola na poľský trh. Pri kontrole tovaru vzniklo podozrenie
z porušovania práva duševného vlastníctva ochranných známok Pokémon Pikachu, Minecraft, Disney Frozen, Smiley
atď. Colníci preto zadržali 5 760 príveskov na kľúče, 2 750 plyšových hračiek a 900 plastových bábik.
Finacnasprava.sk 21. 9. 2016
https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_pokemoni-na

Info.sk 21. 9. 2016
http://www.info.sk/sprava/118802/colnici-v-brodskom-zhabali-takmer-10-000-falosnych-hraciek/

7

E-zine ÚPV SR číslo 10

Z obsahu časopisu Duševné vlastníctvo 3/2016
Časopis Duševné vlastníctvo vyšiel 4. októbra 2016 v elektronickej verzii. Objednávky môžu záujemcovia posielať cez
formulár na objednavka-casopisu-dusevne-vlastnictvo.
- Dizajn automobilov zo Slovenska
Schmidt, M.
Napriek tomu, že Slovensko je v súčasnosti automobilovou veľmocou v počte kusov vyrobených automobilov
na jedného obyvateľa, zabúda sa na veľký počet slovenských automobilových dizajnérov, ktorí väčšinou odchádzajú za svojím uplatnením do zahraničia. V ich počte
a úspešnosti sme tiež na prvom mieste. Hoci slovo dizajnér bolo v minulosti nahradené slovom karosár, návrhár
alebo priemyselný výtvarník, tvorba ľudí, ktorí pracovali
na projektoch motorových vozidiel doma, vo firmách alebo podnikoch, položila základy slovenskej dizajnérskej
školy v oblasti tvarovania automobilov. Pri pohľade na
dnešné Bugatti, škodovky, volkswageny a mercedesy by
sme preto nemali zabúdať práve na tých, ktorí v rámci
vtedajších možností urobili pre automobilový dizajn na
našom území maximum.
- Otvorené vzdelávanie
Bednárik, R.
Vzdelanie možno považovať za úroveň poznania, ku ktorému vzdelávací proces smeruje. Pri širšom vymedzení
pojmu vzdelávací proces sem možno okrem tradičného
základného, stredoškolského a vysokoškolského vzdelávacieho procesu zaradiť tiež individuálne vzdelávanie,
či už na účely zvyšovania kvalifikácie, alebo zo záujmu
o určitú problematiku. Otvorené vzdelávanie z hľadiska
obsahového vymedzenia zahŕňa množinu zdrojov, nástrojov a postupov smerujúcich k otvorenému prístupu
k vzdelaniu a zlepšeniu efektivity pri realizovaní aktivít
v danej oblasti. Otvorené vzdelávanie ako koncept, resp.
smerovanie spája vedomosti ako základnú súčasť vzdelávacieho procesu s technológiami 21. storočia s cieľom
vytvoriť fond voľne zdieľaných vzdelávacích zdrojov. Sú-

časťou otvoreného vzdelávania sú otvorené vzdelávacie
zdroje umožňujúce isté spôsoby šírenia a spracovania
materiálu na účely jeho širšieho a efektívnejšieho využitia. Uvedené by malo smerovať k postupnému rozvoju
vzdelávacích procesov, ktoré sú spôsobilé vhodnejšie reagovať na meniace sa potreby študujúcich.

KTO VIE, ODPOVIE
Dátum Svetového dňa fotografie, 19. august, pripomína oficiálny vynález fotografie. Prvú stálu dodnes zachovanú fotografiu
s názvom Pohľad z okna v Le Gras vytvoril heliografiou francúz Joseph Nicéphore Niépce (1765 – 1833). Viete, v ktorom roku to
bolo? - pýtali sme sa vás v minulom vydaní nášho elektronického periodika. Správa odpoveď je: V roku 1826.
Za správnu odpoveď posielame malý darček pani Andrei Vankovej z Banskej Bystrice.

Súťažná otázka č. 10
Október sa niesol v znamení udeľovania Nobelových cien. Viete, komu udelil 3. októbra 2016 švédsky Karolínsky inštitút prvú
tohtoročnú Nobelovu cenu?
Odpoveď pošlite na adresu e-zine@indprop.gov.sk. V predmete správy uveďte „e-zine_otázka_10“. Vyžrebovanému autorovi
správnej odpovede pošleme malý darček. Tešíme sa na vaše e-maily.
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