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SPRÁVY Z ÚPV SR

20. ročník ocenenia Vedec roka SR

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied 
a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností tento rok vyhlásili jubi-
lejný 20. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mla-
dých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2016.

Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť naj-
významnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky 
vo vede a výskume na Slovensku. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo 
dňa 16. mája 2017 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Ocenenia 
sa udeľovali v piatich kategóriách: Vedec roka SR, Vedkyňa roka SR, Osobnosť 
roka v oblasti technológií, Osobnosť roka v programoch EÚ a Mladá osobnosť 
vedy.

Slovenským vedcom roka 2016 sa stal Pavel Povinec z Katedry jadrovej fyziky a biofyziky Fakulty 
matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Ocenenie dostal za významný prí-
nos a dosiahnuté výsledky v oblasti vývoja ultrasenzitívnych urýchľovačových a rádiometrických analytic-
kých metód a ich využitie vo výskume zriedkavých jadrových procesov a environmentálnej rádioaktivity. 

http://vedanadosah.cvtisr.sk/laureati-20-rocnika-ocenenia-vedec-roka-sr
http://www.quark.sk/20-rocnik-ocenenia-vedec-roka-sr/
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Ukončenie modulu C vzdelávacieho programu
Duševné vlastníctvo

V piatok 26. mája 2017 sa v Úrade priemyselného vlas-
tníctva SR uskutočnili záverečné skúšky v module C vzde-
lávacieho programu Duševné vlastníctvo.

Skúšajúcimi boli PhDr. Ľubomír Kucka a Ing. Martin Ze-
leňák. Modul C tematicky zameraný na informácie z oblasti 
duševného vlastníctva úspešne ukončilo 24 účastníkov.

Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacie-
ho programu absolventom slávnostne odovzdal predse-
da ÚPV SR JUDr. Richard Messinger a lektori modulu 
PhDr. Ľubomír Kucka a Ing. Martin Zeleňák.

Vzdelávací program Duševné vlastníctvo pokračuje od je-
sene 2017 modulom D, ktorý je zameraný na právo priemy-
selného vlastníctva.

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

Modul C úspešne ukončilo 24 účastníkov.

Sprava: Ing. Helena Gentileová, JUDr. Richard Messinger,
PhDr. Ľubomír Kucka a Ing. Martin Zeleňák pri slávnostnom
odovzdávaní osvedčení

http://vedanadosah.cvtisr.sk/laureati-20-rocnika-ocenenia-vedec-roka-sr
http://www.quark.sk/20-rocnik-ocenenia-vedec-roka-sr/
http://vedanadosah.cvtisr.sk
http://vedanadosah.cvtisr.sk
http://vedanadosah.cvtisr.sk
http://vedanadosah.cvtisr.sk
https://www.indprop.gov.sk/?kurz-dusevne-vlastnictvo
https://tech.sme.sk/c/20534437/vedcom-roka-je-jadrovy-fyzik-pavel-povinec-takuto-karieru-odporuca.html#axzz4hJVQ6MBF
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Medzinárodný strojársky veľtrh 2017

Na výstavisku Agrokomplex Nitra sa v dňoch 23. – 26. 
mája 2017 uskutočnil 24. Medzinárodný strojársky veľtrh. 
Zástupcovia Úradu priemyselného vlastníctva SR prezen-
tovali činnosť a služby úradu v spoločnom stánku so Sloven-
skou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA). Pos-
kytovali aj bezplatné poradenstvo v rámci pripravovaného 
projektu inovujme.sk. Nový národný projekt Slovenskej ino-

vačnej a energetickej agentúry má za cieľ prispieť k zvýšeniu 
inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky aj prostredníc-
tvom poradenských služieb pre podnikateľov.

Viac info na: http://www.siea.sk/inovujme-sk/
http://dennik.hnonline.sk/pr-clanky/964343-chcete-ziskat-na-
skok-pred-konkurenciou-inovujte

Inovatívny čin roka 2016 pozná víťazov

Presnejšie, rýchlejšie, produktívnejšie a fl exibilnejšie. Ta-
kéto riešenia umožňujú výrobky, postupy a služby, ktoré 
získali ocenenia Inovatívny čin roka 2016. Zástupcovia ví-
ťazných spoločností si ceny v súťaži, ktorú vyhlásilo Mini-
sterstvo hospodárstva SR, prevzali 23. mája 2017 počas 
Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre. Ocenenia 
víťazom odovzdal štátny tajomník Rastislav Chovanec. Cie-
ľom súťaže je povzbudiť podnikateľské subjekty i fyzické 
osoby k inovatívnym aktivitám a zviditeľniť riešenia, ktoré sú 
výnimočné. V 10. ročníku súťaže sa o titul Inovatívny čin roka 
uchádzalo v troch kategóriách 31 spoločností.

Súťažná kategória: „Výrobková inovácia“
1. miesto: PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., Elektrónovo lúčový 

zvárací komplex „PZ EBW TWIN AUTOMATIC SYSTEM IG“
2. miesto: EVPÚ, a. s., Viacsystémový menič pre napájanie 

chladiarenských kontajnerov
3. miesto: VUKI, a. s., Ekologický impregnant NAB/UV-1K 

pre kombinované vytvrdzovanie elektrickým prúdom a UV 
žiarením

Súťažná kategória: „Technologická inovácia“
1. miesto: SOVA Digital, a. s. a Strojnícka fakulta, Sloven-

skej technickej univerzity, Digitálne dvojča
2. miesto: SAGA, Invertorové riadenie tavenia skla
3. miesto: BIONT, a. s., Produkčný terč určený pre diag-

nostiku onkologických ochorení

Súťažná kategória: „Inovácia služby“
1. miesto: Volkswagen Slovakia, Management autobusových

liniek
2. miesto: KPS A-Z, s. r. o., Produktový balík služieb ECO 

& ENERGY INNOVATION
3. miesto: PROROZVOJ, s. r. o., Webový portál E-PRO

Viac info na:
https://www.siea.sk/inovativny-cin-roka-2016/
https://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-13930/inovativny-cin-ro-
ka-2016-pozna-vitazov/
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http://www.siea.sk/inovujme-sk/
http://dennik.hnonline.sk/pr-clanky/964343-chcete-ziskat-na-skok-pred-konkurenciou-inovujte
http://dennik.hnonline.sk/pr-clanky/964343-chcete-ziskat-na-skok-pred-konkurenciou-inovujte
http://dennik.hnonline.sk/pr-clanky/964343-chcete-ziskat-na-skok-pred-konkurenciou-inovujte
https://www.siea.sk/inovativny-cin-roka-2016/
https://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-13930/inovativny-cin-ro-ka-2016-pozna-vitazov/
https://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-13930/inovativny-cin-ro-ka-2016-pozna-vitazov/
https://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-13930/inovativny-cin-ro-ka-2016-pozna-vitazov/
http://www.siea.sk
http://www.siea.sk
http://www.siea.sk
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SPRÁVY ZO SVETA

Ocenenie za spoluprácu pre ÚPV SR

Štátna vedecká knižnica v Košiciach udelila pri príleži-
tosti 70. výročia svojho vzniku (1947 – 2017) Úradu prie-
myselného vlastníctva SR, ako výraz vďaky za dlhoročnú 
spoluprácu v oblasti priemyselného vlastníctva pri poskyto-
vaní komplexných knižnično-informačných služieb v oblasti 
patentových a známkových informácií pamätný list.

Na slávnostnom stretnutí, ktoré sa konalo 22. mája 2017 
v priestoroch knižnice, ho za ÚPV SR prebrala z rúk riaditeľa 
ŠVK Košice JUDr. Jána Gašpara Mgr. Gabriela Píšová.

Zúčastneným sa prihovorili Dr. h. c. Ing. Rudolf Schuster, 
PhD., MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, JUDr. Zdenko Trebu-
ľa a riaditeľ knižnice JUDr. Ján Gašpar.

Viac info na: https://www.svkk.sk

Vyhlásenie súťaže
Národná cena za dizajn 2017

Slovenské centrum dizajnu v spolu-
práci s Ministerstvom kultúry SR vy-
pisuje nový, v poradí už 14. ročník
súťaže Národná cena za dizajn. 
Prihlasovanie diel do súťaže bude pre-

biehať v termíne 1. júna – 17. júla 2017 prostredníctvom on-
line formulára.

Súťaž je v roku 2017 zameraná na produktový dizajn a je 
určená pre profesionálnych produktových dizajnérov, študen-

tov produktového dizajnu a súvisiacich odborných disciplín, 
iných odborníkov pracujúcich v oblasti produktového dizaj-
nu a výrobcov a klientov v oblasti produktového dizajnu. 
O získanie ocenenia sa možno uchádzať v kategóriách: pro-
fesionálny dizajn, študentský dizajn a dizajn s pridanou 
hodnotou.

Súťaž bude defi nitívne vyhodnotená 31. júla 2017. Diela 
fi nalistov budú prezentované na výstave v podkroví Sloven-
ského múzea dizajnu v Hurbanových kasárňach v Bratislave 
v mesiacoch september – november 2017. Slávnostné vy-
hlásenie výsledkov sa uskutoční na začiatku októbra 2017.

Viac info na: http://www.sdc.sk/?ncd

Správa Európskej komisie o uplatňovaní
nariadenia č. 608/2013 o presadzovaní práv
duševného vlastníctva colnými orgánmi
na hraniciach

Európska komisia prijala dňa 15. mája 2017 správu, kto-
rá hodnotí uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 608/2013 z 12. júna 2013 o presadzovaní 
práv duševného vlastníctva colnými orgánmi. Správa, ktorá 
bola predložená Európskemu parlamentu a Rade, informuje 
o uplatňovaní nariadenia č. 608/2013 členskými štátmi počas 
trojročného obdobia - od 1. januára 2014 do decembra 2016.

Viac info na: https://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/
images/novinky/2017/06/1_SK_ACT_part1_v2-1.pdf
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MONITORING
Výber článkov týkajúcich sa duševného vlastníctva a ÚPV SR uverejnených
v slovenských tlačených a elektronických médiách v máji a júni 2017.

Falling Walls Lab Slovakia

Cieľom podujatia Falling Walls Lab je podporiť vedecké 
a podnikateľské inovatívne vízie a iniciovať a rozvíjať výmenu 
nápadov, inšpirácií a poznatkov medzi mladými výskumníkmi 
a profesionálmi z rôznych oblastí. Podujatie Falling Walls Lab 
sa v posledných rokoch konalo na 45-tich prestížnych akade-
mických inštitúciách, medzi ktoré patria napríklad ETH Zu-
rich (Švajčiarsko), The Yale University (USA) či King Abdullah 
University of Science and Technology (Saudská Arábia). Po-
dujatie Falling Walls Lab organizuje nadácia Falling Walls 
Foundation. V roku 2017 sa medzi prestížnych organizátorov 
Falling Walls Lab zaradí aj Univerzita Komenského v Brati-
slave spolu so štyrmi prestížnymi slovenskými univerzitami 
(Slovenská technická univerzita, Žilinská Univerzita, Technic-
ká univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach), Slovenskou akadémiou vied a Slovenskou 
organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity.

Podujatie Falling Walls Lab Slovakia sa uskutoční 29. sep-
tembra 2017 v Moyzesovej sieni. Falling Walls Lab Slovakia 
je zároveň sprievodným podujatím Európskej noci výskum-
níkov.

Online prihlasovanie je otvorené do 10. septembra 2017 
na stránke FWL: http://www.falling-walls.com/lab/apply.

Viac info na: http://uniba.sk/projekty/fwl/

Európsky vynálezca roka 2017

Európsky patentový úrad (EPO) vyhlásil v rámci tohto-
ročných oceňovaní Európsky vynálezca roka aj tzv. „cenu 
verejnosti“. Rastlinné plastové fľaše, špongia na ropné 
škvrny alebo energeticky úsporný rotačný kompresor? Ktorý 
z týchto vynálezov z kategórie malých a stredných podnikov je

najdôležitejší pre spoločnosť? Záujemcovia, ktorí chceli podpo-
riť svojho favorita, mohli hlasovať cez stránku www.epo.org. 
Víťazi budú vyhlásení na slávnostnej ceremónii 15. júna 2017.

Viac info na: http://www.epo.org/learning-events/european-
-inventor/popular-prize.html

České zázraky

Televízny cyklus z dielne Českej televízie je zameraný na 
tému o českých objavoch a vynálezoch a ich význam pre 
celý svet. Sedem dokumentárnych polhodinových cyklov 
„České zázraky“ prináša príbehy českých vedcov a ich fe-
nomenálnych myšlienok, ktoré zásadne zmenili životy ľudí 
na celom svete k lepšiemu.

Viac info na: http://www.ceskatelevize.cz/porady/110915-
97618-ceske-zazraky/10443-otestujte-sve-znalosti-ces-
kych-zazraku/

Patent na sádzací stroj monotyp má 130 rokov
Americký vynálezca Tolbert Lanston si dal pred 130 rokmi 
7. júna 1887 patentovať sádzací tlačiarenský stroj. Jeho pa-
tentovaný sádzací stroj pozostával z dvoch častí. V jednej sa 
na diernu pásku prostredníctvom klávesnice zaznamenávali 
písmená a znaky. Dierna páska riadila druhý stroj, ktorý auto-
maticky radil jednotlivé písmové znaky. Celý systém je známy 
pod pojmom monotype (monotyp).

Teraz.sk 7. 6. 2017 
https://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/historia-patent-na-sadzaci-stroj-
-mon/35136-clanok.html

Prešovskí študenti vytvorili repelent proti kliešťom,
ktorý ocenili aj vo svete. Ochráni aj vás!
Majú iba 17 rokov, no už teraz sa môžu pochváliť obrov-
ským úspechom. Prešovskí stredoškoláci Samuel Smoter 
a Miriam Feretová si z Los Angeles doniesli domov úspechy 
z najväčšej a najprestížnejšej celosvetovej súťaže mladých 
vedcov Intel ISEF 2017, o čom sme vás informovali ešte ten-
to týždeň. Mladí gymnazisti sa nielenže dostali do sveta, ale 
dokonca sa stretli aj s nobelistami a pomenovali po nich as-
teroidy. Pozornosť si však zaslúži aj ich unikátny vynález, za 
ktorý si túto poctu zaslúžili.

Dobrenoviny.sk 4. 6. 2017 
http://www.dobrenoviny.sk/c/102227/presovski-studenti-vytvorili-repelent-kto-
ry-ocenili-aj-vo-svete-mozete-sa-nim-ochranit-aj-vy-

http://www.falling-walls.com/lab/apply
http://uniba.sk/projekty/fwl/
http://www.epo.org
http://www.epo.org/learning-events/european-inventor/popular-prize.html
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11091597618-ceske-zazraky/10443-otestujte-sve-znalosti-ceskych-zazraku/
https://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/historia-patent-na-sadzaci-stroj--mon/35136-clanok.html
https://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/historia-patent-na-sadzaci-stroj--mon/35136-clanok.html
http://www.dobrenoviny.sk/c/102227/presovski-studenti-vytvorili-repelent-ktory-ocenili-aj-vo-svete-mozete-sa-nim-ochranit-aj-vy-
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Taliansko chcelo chrániť domáce produkty, avšak
rozhádalo výrobcov
Namiesto zjednotenia talianskeho potravinárskeho priemys-
lu proti spoločnému nepriateľovi, návrh kabinetu na certifi kát 
Made in Italy priniesol len horkosť a rozkol. Ministerstvo pred-
stavilo svoj projekt koncom minulého roka a v marci odštar-
tovalo konzultácie s výrobcami potravín. Logo garantujúce 
taliansky pôvod by umožnilo vývozcom získať ročne tržby vo 
výške približne 60 miliárd eur, o ktoré ich pripravia zahranič-
né napodobeniny talianskych produktov. Uviedla to lobistická 
organizácia talianskych výrobcov potravín, Federalimentare.

Teraz.sk 3. 6. 2017
http://www.teraz.sk/ekonomika/taliansko-chcelo-chranit-domace-produk-
ty/263368-clanok.html

Distribútor slovenskej Májky sa bráni proti žalobe Hamé
Spoločnosť CBA Nuget, ktorá do Česka dováža mäsové 
výrobky značiek Májka, Pali a Morca Della od slovenského 
výrobcu Tatrakon, podala odvolanie proti predbežnému opa-
treniu vydanému Mestským súdom v Prahe. Súd vydal opat-
renie na základe žaloby českej fi rmy Hamé, podľa ktorej sa 
do Česka nesmú dovážať produkty označené jej ochrannými 
známkami.

Teraz.sk 1. 6. 2017 
https://www.teraz.sk/ekonomika/priemysel-distributor-slovenskej-maj-
k/262845-clanok.html

Nová toaleta nepotrebuje vodu. Odpad prefi ltruje a spáli
Podľa odhadov 2,5 miliardy ľudí vo svete nemá prístup k riad-
nemu hygienickému zariadeniu. Nadácia Billa Gatesa už dáv-
nejšie hľadá riešenie na hygienické problémy a fi nancovala 
už rôzne inovácie toaliet. Ako súčasť iniciatívy Reinvent the 
Toilet Challenge nadácia vyčlenila granty vo výške 400 000 
dolárov pre osem univerzít na vytvorenie bezpečných, ceno-
vo dostupných a hygienických toaliet bez vody. Najsľubnejšie 
inovácie boli nedávno predstavené na veľtrhu v Seattli. Ďalší 
projekt, ktorý získal od Nadácie Billa a Melindy Gatesovcov 
710 000 dolárov takmer pred piatimi rokmi, je od výskumní-
kov z Cranfi eldskej univerzity. Tí vyvinuli nanomembránové 
WC, ktoré nepotrebuje vodu.

Pcrevue.sk 1. 6. 2017 
https://www.pcrevue.sk/a/Nova-toaleta-nepotrebuje-vodu--Odpad-prefi ltruje-
-a-spali

Mexičan ide vyrábať toaletný papier značky Trump
Reklama ho uvádza heslami „mäkkosť bez hraníc“ a „toto je 
múr, za ktorý zaplatíme“. Mexický podnikateľ, ktorého urazili 
výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa na adresu 
Mexičanov, využil možné opomenutie amerického magnáta 
v oblasti ochranných známok. Mexický inštitút priemyselného 
vlastníctva udelil Trumpovej spoločnosti ochranné známky 
v takých sektoroch, ako sú stavebníctvo, hotely, cestovný 
ruch, nehnuteľnosti či fi nančné služby. Spoločnosť The Trump 
Organization sa však nezaťažovala získaním ochrannej znám
ky pre takú vec, ako je toaletný papier, informovala dnes tla-
čová agentúra AP.

Teraz.sk 31. 5. 2017 
https://www.teraz.sk/magazin/mexican-ide-vyrabat-toaletny-papier/262895-
-clanok.html

J. Kirschner: Autori a interpreti hudby chcú reformu
autorského práva
Slovenská speváčka vo svojom vystúpení spresnila, že dneš-
ná doba je zložitá najmä pre mladých, začínajúcich autorov. 
Európski autori a umelci požadujú od inštitúcií viac ochrany 
a zlepšenie ich postavenia vo vzťahu s veľkými sprostredko-
vateľmi internetových dát, ako sú Google, Facebook alebo

YouTube, a tiež s platformami zameranými na šírenie hudby. 
Takáto legislatíva by bola krok správnym smerom, potvrdila 
slovenská speváčka a autorka piesní Jana Kirscher na podu-
jatí „Meet the Autors“ v Bruseli.

Dobrenoviny.sk 30. 5. 2017 
http://www.dobrenoviny.sk/c/102053/j-kirschner-autori-a-interpreti-hudby-
-chcu-reformu-autorskeho-prava

Slovenská študentka vymyslela lampu, ktorá nás
zachráni v núdzi. Funguje na olivový olej
Študenti Slovenskej technickej univerzity už nie raz ukázali 
svoj talent. Zaradila sa k nim aj Nina Protušová, ktorá vy-
myslela koncept núdzovej lampy, ktorá by dokázala nahradiť 
baterky i sviečky. Pri horení nezapácha, pri masívnom výpa-
de elektrického prúdu nahradí svetlo i teplo a je ekologická. 
Lampa s názvom O-live je výtvorom študentky z Fakulty ar-
chitektúry STU v Bratislave Niny Protušovej. V skratke ide 
o olejovú lampu, ktorá funguje na olivový olej, informoval web 
Veda na dosah. Zatiaľ však ide len o koncept, na ktorom chce 
šikovná študentka pracovať po dokončení semestra.

Dobrenoviny.sk 30. 5. 2017 
http://www.dobrenoviny.sk/c/101926/slovenska-studentka-vymyslela-lampu-
-ktora-nas-zachrani-v-nudzi-funguje-na-olivovy-olej?utm_medium=socia-
l&utm_campaign=postplanner&utm_source=facebook.com

Dvojka odvysiela unikátny, 52-dielny, slovenský animo-
vaný večerníček
RTVS potvrdzuje svoj status bezkonkurenčne najlepšej slo-
venskej televízie. Dôkazom je aj 52-dielny animovaný se-
riál o vynálezoch 20. storočia s názvom Mať tak o koliesko 
viac, ktorý si budú môcť pozrieť diváci Dvojky. Jeho autormi 
sú Ivan a Dávid Popovičovci, pričom Ivan Popovič je azda 
najväčšia žijúca legenda slovenskej animácie. Každý diel sa 
bude zameriavať na jeden vynález, napríklad automobil, pa-
dák alebo guľôčkové pero.

Kinema.sk 29. 5. 2017 
http://www.kinema.sk/novinka/16424/dvojka-odvysiela-unikatny-52-dielny-slo-
vensky-animovany-vecernicek.htm

EuroGas v arbitráži so Slovenskom: Čelíme pokusu
o patentový podvod
Spoločnosť EuroGas, ktorá je v arbitráži so Slovenskom 
o údajne nelegálne odobratej licencie na ťažbu mastenca 
v Gemerskej Polome, tvrdí, že čelila pokusu o patentový pod-
vod. Pre TASR to uviedol predseda predstavenstva EuroGas 
Wolfgang Rauball. Dcérska spoločnosť EuroGasu Rozmin 
podala v roku 2014 na Úrad priemyselného vlastníctva (ÚPV) 
žiadosť o výmaz úžitkového vzoru „Zakladanie vyťažených 
banských priestorov“, ktorý si v roku 2011 zaregistroval pred-
seda Hlavného banského úradu (HBÚ) Peter Kúkelčík a Pe-
ter Čorej. „Túto žiadosť sme podali, pretože patent udelili 
na základe dokumentov odcudzených spoločnosti Rozmin,“ 
zdôraznil Rauball.

Teraz.sk 26. 5. 2017
https://www.teraz.sk/ekonomika/eurogas-chce-v-arbitrazi-vytiahnut-
-po/261856-clanok.html

Samsung si patentoval inteligentné hodinky s kamerou
uprostred ciferníka
Juhokórejská spoločnosť si na patentovom a známkovom 
úrade USA (USPTO) nechala patentovať inteligentné hodin-
ky, ktoré zaujmú hneď dvomi prvkami. Jedným je ohybný dis-
plej na náramku hodiniek a  druhou zaujímavosťou je kamera 
(fotoaparát) v strede ciferníka. 

Zive.sk 26. 5. 2017
http://www.zive.sk/clanok/125408/samsung-si-patentoval-inteligentne-hodin-
ky-s-kamerou-uprostred-cifernika
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Jednoduchý vynález môže zachraňovať životy. Použili
by ste ho vo svojom aute aj vy?
Mobilné telefóny sú pre mnohých vodičov nebezpečným lá-
kadlom a ich zvoneniu, či pípaniu dokáže odolať málokto. 
Nissan vo Veľkej Británii sa pustil do boja rušivých vplyvoch 
mobilných telefónov. Jednoduchým receptom z 19-teho sto-
ročia vytvára v interiéri priestor, ktorý blokuje signál mobil-
ného telefónu. Zariadenie Nissan Signal Shield zabudovala 
automobilka do lakťovej opierky Nissanu Juke, pričom pri 
konštrukci opierky použila jednoduchý princíp Faradayovej 
klietky, takmer dvesto rokov starý vynález, ktorý na blokova-
nie elektromagnetického poľa puzdro zhotovené z vodiaceho 
materiálu.

Pluska.sk 23. 5. 2017
http://www.pluska.sk/auto/video-jednoduchy-vynalez-moze-zachranovat-zivo-
ty-pouzili-ste-ho-vo-svojom-aute-aj-vy.html

Súdny dvor EÚ: Predaj prístrojov upravených
k pirátskemu príjmu je nezákonný
Predajcovia zariadení určených k prehrávaniu multimediál-
nych obsahov nesmú ponúkať prístroje umožňujúce nele-
gálny prístup k obsahom na internete. Tak rozhodol Súdny 
dvor Európskej únie v nedávnom verdikte v spore holandskej 
nadácie Stichting Brein (ktorá chráni záujmy nositeľov autor-
ských práv) a podnikateľa Jacka Frederika Wullemse. Ten na 
svojom webe Filmspeler.nl predával multimediálne prehrá-
vače s predinštalovanými opensourcovými doplnkami (tzv. 
add-ons). Tie dokázali jednoducho prehrávať streamovaný 
obsah z pirátskych zdrojov.

Pcrevue.sk 23. 5. 2017
https://www.pcrevue.sk/a/Sudny-dvor-EU--predaj-pristrojov-upravenych-k-pi-
ratskemu-prijmu-je-nezakonny

Európska komisia rieši autorské práva. Internetové
vyhľadávače by mali platiť za redakčný obsah
Ochrana autorských práv sa má podľa návrhu poslancov EP 
týkať aj tlačových agentúr. Osoh z pripravovanej smernice 
Európskej komisie o autorských právach by v súlade s poz-
meňovacím návrhom, ktorý na prerokovanie predložili piati 
europoslanci, mali mať aj tlačové agentúry. O ich návrhu in-
formovala v uplynulých dňoch rada Európskej aliancie tlačo-
vých agentúr (EANA).

Hnonline.sk 22. 5. 2017
http://strategie.hnonline.sk/media/964497-europska-komisia-riesi-autorske-
-prava-internetove-vyhladavace-by-mali-platit-za-redakcny-obsah

Videli sme AeroMobil 4.0, ktorý si objednali už desiatky
záujemcov
Jeden zo slovenských technologických unikátov – lietajúce 
auto AeroMobil, sa približuje sériovej výrobe. Síce len malej, 
má byť vyrobených 500 kusov, no výrobca už teraz získava 
predobjednávky na prvé kusy tohto unikátu. Po Monaku ver-
zia 4.0 dorazila aj na Slovensko, kde sme si ju mali možnosť 
prezrieť aj my. Ak by ste na AeroMobile hľadali zadný ná-
razník, tak tu je. Táto časť sa počas jazdy vysunie a vyklopí 
a slúži ako nárazník. Počas letu je v horizontálnej polohe. 
Aj toto je zjavne jeden z 12 patentov, o ktoré spoločnosť 
požiadala v poslednom čase. Okrem toho má na konte aj 
12 ochranných známok.

Dennikn.sk 21. 5. 2017
http://techbox.dennikn.sk/slovensky-aeromobil-4-0-si-objednali-desiatky-za-
ujemcov/

Vypršal posledný patent ohľadom hudobného
formátu MP3
Nemecký Fraunhoferov inštitút pre integrované obvody ozná-
mil ukončenie licenčného programu pre hudobný formát MP3. 
Posledným známym patentom, ktoré sa formátu týkali, totiž 
v apríli vypršala platnosť. Ukončenie vydávania licencií nabra-
lo platnosť 23. apríla 2017, od tohto dátumu sa tak na jeho vy-
užívanie nevzťahujú licenčné poplatky. Ako však upozorňu-
je web Mac Observer, nejde o defi nitívny koniec formátu. 
Súčasnými zariadeniami je naďalej podporovaný a používa-
telia nebudú mať problémy s jeho prehrávaním.

Zive.sk 16. 5. 2017 
http://www.zive.sk/clanok/125097/format-mp3-formalne-konci-prestali-sa-ude-
lovat-licencie

Dron môže vymazať všetky míny sveta do desiatich rokov
Míny. Každoročne majú na svedomí životy nevinných. Manu-
álne odstraňovanie je náročné a životu nebezpečné. Predpo-
kladá sa, že po celom svete ich je roztrúsených viac ako 110 
miliónov. Dvaja bratia si však povedali dosť a na ich odstrá-
nenie plánujú využívať špeciálny dron.

Startitup.sk 15. 5. 2017 
https://www.startitup.sk/dron-moze-vymazat-vsetky-miny-sveta-desiatich-rokov/

Nie je syr ako syr. O rozdieloch medzi dvomi
svetoznámymi talianskymi syrmi.
Napriek názvu a pôvodu rozdiely medzi Parmigiano Reggia-
no a Grana Padano sú minimálne a týkajú sa hlavne proce-
sov výroby a dozrievania. V skutočnosti, ako sme povedali, 
sú to veľmi podobné syry, a to tak pre pracovné techniky, 
ako aj pre chuť. Oba sú chránené označením pôvodu, majú 
rovnaký tvar a hmotnosť, v rozmedzí od 24 do 40 kilogramov, 
dokonca aj textúra je podobná, jemne granulovaná s frak-
túrou vločiek.

Dennikn.sk 15. 5. 2017 
https://dennikn.sk/blog/nie-je-syr-ako-syr/

Stupavská kyslá kapusta získala chránené označenie
pôvodu
Stupavská kyslá kapusta, takzvané “Stupavské zelé“, získala 
vo štvrtok od Európskej komisie chránené označenie pôvodu 
(CHOP). Znamená to, že kvalita a vlastnosti daného výrobku 
sú výlučne viazané na osobité zemepisné prostredie a všetky 
etapy výroby sa realizovali vo vymedzenej zemepisnej ob-
lasti.

Pravda.sk 11. 5. 2017 
https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/429145-stupavska-kysla-kapusta-
-ziskala-chranene-oznacenie-povodu/

Teraz.sk 11. 5. 2017 
http://www.teraz.sk/ekonomika/agro-europska-unia-potvrdila-zele/259148-cla-
nok.html

Slovák spája poctivé remeslo a moderný dizajn.
Jeho originálne stojany chránia životné prostredie.
Svoju vášeň našiel v remesle. Slovák Róbert Lencsés sa roz-
hodol spájať tradičné s moderným a záľubu našiel vo vyrá-
baní unikátnych drevených stojanov. K drevu predtým nemal 
žiadny vzťah. Všetko však zmenil jeho kamarát, ktorý prišiel 
s nápadom vyrábať drevené výrobky na CNC fréze. Róbert 
z Hornej Kráľovej v okrese Šaľa si vďaka tomu zakrátko na-
šiel skvelú záľubu, ktorej sa venuje s plným nasadením a ra-
dosťou. Z dreva vyrába stojany pre produkty od Apple. Spája 
tak tradíciu a remeslo s hypermodernými výrobkami. Produk-
ty pôsobia pod značkou Wood Stuffs a lacné stojany z Číny 
sa im v ničom nemôžu rovnať.

Dobrenoviny.sk 11. 5. 2017 
http://www.dobrenoviny.sk/c/100414/slovak-spaja-poctive-remeslo-a-moder-
ny-dizajn-jeho-originalne-stojany-chrania-zivotne-prostredie
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KTO VIE, ODPOVIE
Dňa 26. apríla nadobudol účinnosť Dohovor o zriadení Svetovej organizácie duševného vlastníctva (tento deň sa stal aj 

Svetovým dňom duševného vlastníctva). – Viete, pred koľkými rokmi to bolo? Správna odpoveď je: pred 46 rokmi.

Za správnu odpoveď posielame malý darček pani Petre Jankovičovej z Bečova.

Súťažná otázka č. 6

Slovenským vedcom roka 2016 sa stal Pavel Povinec z Katedry jadrovej fyziky a biofyziky Fakulty matematiky, fyziky a informa-
tiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Viete, kto vyhral v kategórii Vedkyňa roka SR?

Odpoveď pošlite na adresu e-zine@indprop.gov.sk. V predmete správy uveďte „e-zine_otázka_6“.
Vyžrebovanému autorovi správnej odpovede pošleme malý darček. Tešíme sa na vaše e-maily.

Časopis Duševné vlastníctvo 2/2017
Časopis Duševné vlastníctvo 2/2017 vyjde v júli 2017 pri príležitosti 20. výročia vydania prvého čísla časopisu v tlačenej verzii.

Objednávky môžu záujemcovia posielať cez formulár na objednavka-casopisu-dusevne-vlastnictvo.

E-zine ÚPV SR číslo 6

Mladá Slovenka sa o autá príliš nezaujíma, no svetové
dizajnové štúdiá sa o jej návrhy idú pobiť
Pyšní môžeme byť napríklad na ateliér dizajnu na bratislav-
skej Vysokej škole výtvarných umení. Mnoho Slovákov v na-
šej krajine o ňom netuší, pritom vo svete má vskutku zvučné 
meno. Jednou zo študentiek dopravného dizajnu je aj Žofi a 
Šutá. Tá má už v pomerne mladom veku za sebou niekoľko 

hodnotných skúseností. Mladej Slovenke sa podarilo dostať 
do nemeckého Daimleru, kde pracovala v dizajnovom štúdiu 
značky Mercedes.

Startitup.sk 11. 5. 2017 
https://www.startitup.sk/mlada-slovenka-sa-o-auta-prilis-nezaujima-no-sveto-
ve-dizajnove-studia-sa-o-jej-navrhy-idu-pobit/

12. jún 1997
deň prvého vydania časopisu Duševného vlastníctvo
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