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Po niekoľkých tisíckach rokov prišlo prvé plniace a mechanické pero, za ktorého vynálezom stál Slovák Eduard Penkala. O pár rokov neskôr bolo vynájdené Argentínčanom maďarského pôvodu Lászlóm Bíróm guľôčkové pero, ktoré sa s vylepšeniami
používa až dodnes. Pero, ako jedinečný vynález civilizácie, pravdepodobne tak skoro z nášho života nevymizne. Nezahubil ho ani rýchly vývoj smartfónov, tabletov
a počítačov. Práve naopak. Stylusy sa zdajú byť dokonalým spojením našej prirodzenosti a zároveň technického napredovania.
Viac info na: https://www.etrend.sk/technologie/pero-pomocka-ktora-je-tu-uz-tisicky-rokov-a-stale-sa-vyvija.html

SPRÁVY Z ÚPV SR
Ochrana priemyselného vlastníctva XIII
com, asistentom patentových zástupcov, advokátom, koncipientom a pracovníkom pôsobiacim v oblasti ochrany priemyselného vlastníctva. Seminár poskytne možnosť výmeny
informácií medzi účastníkmi, ako aj nadviazania nových kontaktov, ktoré môžu byť prospešné v ďalšej práci.

Slovenská komora patentových zástupcov v spolupráci
s Úradom priemyselného vlastníctva SR organizujú seminár
Ochrana priemyselného vlastníctva XIII, ktorý sa uskutoční v dňoch 11. - 13. októbra 2017 v Hoteli SOREA TRIGAN
Štrbské Pleso. Odborní garanti seminára sú Ing. Peter Hojčuš a JUDr. Ing. Vladimír Neuschl.

Záväznú prihlášku je potrebné zaslať najneskôr do
22. septembra 2017 na adresu SKPZ: Ružová dolina 6,
821 09 Bratislava, faxom na číslo: 02/53418092, alebo na
e-mail: info@skpz.sk.

Cieľom seminára je prostredníctvom vybraných tém prehĺbiť poznatky o ochrane priemyselného vlastníctva v praxi.
Tento seminár je určený predovšetkým patentovým zástup-

Nové certiﬁkáty pre aplikáciu
Online ﬁling
vanú aplikáciu Online filing na poslednú dostupnú verziu. V najbližších
dňoch bude súbor s aktualizáciou dostupný aj cez funkciu „Live update“,
ktorá zabezpečuje automatickú aktualizáciu aplikácie Online ﬁling.

Dňa 23. augusta 2017 boli pre aplikáciu Online ﬁling na elektronické
podávanie aktualizované certiﬁkáty na
strane prijímacieho servera. Z uvedeného dôvodu je nutná inštalácia verejných kľúčov z týchto certiﬁkátov aj
v aplikácii Online ﬁling. Súbor s aktualizáciou je dostupný na stiahnutie na
adrese úložiska ÚPV SR. Pred jeho
inštaláciou odporúčame mať aktualizo-

V prípade otázok alebo problémov
kontaktujte helpdesk.
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Foto: www.etrend.sk
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Agrokomplex 2017 – medzinárodná
poľnohospodárska a potravinárska výstava
Najlepšie slovenské potraviny ocenené ,,Značkou kvality“
mohli návštevníci ochutnať v pavilóne M1 a zároveň si mohli pozrieť ,,Farmárske trhy“ doplnené o možnosť zakúpenia
výrobkov farmárov. Tradičné slovenské produkty ponúkla výstava ,,COOP EXPO“.

V dňoch 17. - 20. augusta 2017 sa v priestoroch Agrokomplexu v Nitre uskutočnil 44. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy. Organizátorom
bol Agrokomplex národné výstavisko, štátny podnik.
Ťahákom výstavy bol interaktívny pavilón F s tohtoročnou
témou Cestujeme slovenským vidiekom, kde sa prezentovala
expozícia slovenského vidieka v minulosti a dnes. Nezaostala ani prezentácia chovu zvierat a ich hravých mláďat na
,,Národnej výstave hospodárskych zvierat“. Bohatý odborný program bol doplnený prezentáciou napr. sokoliarstva,
jazdami na koni pre návštevníkov, westernového jazdenia,
gulášových hodov, podkúvania koní a furmanských pretekov
v ťažkom ťahu.

Zástupcovia Úradu priemyselného vlastníctva SR prezentovali služby úradu v spoločnom stánku s Národným
poľnohospodárskym a potravinárskym centrom.
http://www.agrokomplex.sk/vystavy/agrokomplex-2017/

Foto: archív ÚPV SR

Mottom festivalu je „Made by Science – Vytvorené vedou”.
Každý deň využívame tisícky výsledkov vedy a inovácií,
počnúc ranným budíkom až po zhasnutie večernej lampy
bez toho, aby sme si to uvedomovali. Noc výskumníkov 2017
vám odhalí vedu vašej každodennej rutiny.
Na Slovensku sa bude aj tento rok konať už tradične posledný septembrový piatok - 29. septembra 2017. Minulý rok sa do festivalu vedy zapojilo viac ako 1 300 vedcov
a výskumníkov, skoro 55 000 žiakov a študentov a všetkých podujatí sa zúčastnilo dovedna viac ako 182 000 návštevníkov.

Európska noc výskumníkov 2017
11. ročník prestížneho festivalu vedy na Slovensku – Európska Noc výskumníkov 2017 sa uskutoční 29. septembra
2017 v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach, Poprade a Tatranskej Lomnici.

Viac info na: http://www.nocvyskumnikov.sk/

Foto: www.sap.com

SAP vyhlasuje súťaž pre vývojárov.
Ponúka ﬁnančnú odmenu aj podporu
rozvoja najlepších nápadov
Dobré nápady nepatria do zásuvky. Spoločnosť SAP vyhlasuje inovatívnu súťaž, ktorej víťazi majú okrem zaujímavej
odmeny aj veľkú šancu, že ich nápady pomôžu existujúcemu
biznisu. Záujemcovia si vyberú jedno zo zadaní, ktoré predstavujú reálne problémy skutočných ﬁriem a pokúsia sa ho
vyriešiť s využitím inovatívnej SAP Cloud Platform. Súťaž
InnovMatch je otvorená pre vývojárov, startupy, študentov
a ďalších tvorivých ľudí z regiónu strednej a východnej Európy.
Do samotnej súťaže sa môže zapojiť každý s odvážnou
myšlienkou a víziou, ako ju zmeniť na obchodné riešenie. Či
už ide o jedno zo zadaní od partnerov projektu alebo o vlastnú myšlienku, treba poslať prihlasovacie video s vysvetlením
riešenia alebo produktu. Všetky zadania sa nachádzajú na
webovej stránke innovmatch.com. Prihlasovať sa dá už od
1. augusta 2017.

Trojica najlepších si rozdelí 15-tisíc eur. Celkový víťaz
InnovMatch 2017 navštívi rýchlo rastúci systém startupov
a inovátorov, združený okolo SAP.io a TechStars v Berlíne.
Okrem ﬁnančnej odmeny dostanú najlepšie nápady možnosti
ﬁnancovania z technologického programu SAP.io a akcelerátora Techstars, ktoré sú partnermi súťaže. Všetky podrobnosti o InnovMatch nájdete na webovej stránke www.innovmatch.com.
Viac info na: https://www.startitup.sk/sap-vyhlasuje-sutaz-prevyvojarov-ponuka-ﬁnancnu-odmenu-aj-podporu-rozvoja-najlepsich-napadov/
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SPRÁVY ZO SVETA
Konferencia Aktuálne otázky patentového
a známkového práva

otázky patentového a známkového práva“. Vstup na konferenciu je bezplatný nielen pre študentov MUP, ale aj pre
verejnosť. Registrovať sa dá na: http://aplikace.mup.cz/konference/.

Katedra priemyselného vlastníctva a Ústav právnej ochrany duševného vlastníctva Metropolitnej univerzity Praha
v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva ČR usporadúva 13. októbra 2017 konferenciu na tému „Aktuálne

Viac info na: http://www.mup.cz/data/ﬁ les/171013-pv-aktualni-otazky-patentoveho-a-znamkoveho-prava.pdf

Rovnako ako vonkajšia časť bola rozdelená na rôzne odvetvia, tak aj samotná konferencia bola venovaná rôznym
technologickým oblastiam.
Viac info na:
https://www.pcrevue.sk/a/Future-Port-Prague-Festival-buducnosti-predstavi-technologie-ktore-menia-cele-oblasti
https://www.futureportprague.cz/festival/
http://www.czechcrunch.cz/2017/09/future-port-prague-2017-report/

Foto: www.futureportprague.cz

Future Port Prague
Pražská tržnica v Holešoviciach sa 7. septembra 2017
premenila na prístav budúcnosti. V tomto roku hostila prvý
ročník medzinárodného vizionárskeho festivalu Future Port
Prague, unikátnej udalosti, ktorú Česká republika ešte nezažila. Namiesto toho, aby sa sústredila na jednu oblasť,
predstavila prehľad všetkých hlavných moderných technológií, ktoré hýbu svetom a prinášajú odborníkov a inšpiráciu zo
zahraničia vrátane Slovenska.

Veľtrh EXPO 2017

Pod mottom „Energia – Good Idea Slovakia“ sa predstavila naša krajina počas Národného dňa Slovenskej republiky. V metropole Kazachstanu sa Slovensko prezentovalo
ako prameň nápadov v oblasti energie budúcnosti, miesto
s priaznivým prostredím na podnikanie a bohatstvom histórie, kultúrnych tradícií a prírodných krás. Súčasťou programu
boli aj bilaterálne stretnutia a obchodné fórum za účasti slovenských i kazašských podnikateľov.

Kazašské hlavné mesto Astana hostilo medzinárodnú výstavu EXPO 2017, kde sa prezentovalo viac ako 120 krajín
z celého sveta a viac ako dve desiatky medzinárodných organizácií v oblasti zelených energií.
Klimatické zmeny volajú po efektívnejších energetických
zdrojoch a inováciách. Preto bola hlavným cieľom podujatia demonštrácia úspechov v oblasti zelenej energie v rámci
celého sveta ako predpokladu trvalo udržateľného rozvoja,
zachovania prírodných zdrojov a udržania priemernej
kvality životného prostredia.
Slávnostné otvorenie EXPO
2017 sa uskutočnilo 9. júna
2017 a brány sa uzavreli
10. septembra 2017.
Štafetu v usporiadaní veľtrhu preberie od Kazachov
Dubaj, a práve tam sa v roku 2020 bude konať ďalšie
EXPO.

Viac info na: https://www.
aktuality.sk/clanok/516693/
veltrh-expo-2017-o-par-dni-konci-pozrite-si-to-najlepsie-z-neho/
http://www.mhsr.sk/top/
slovensko-sa-v-narodny-den-na-expo-2017-astana-predstavilo-energiou-a-prilezitostami
https://ekonomika.sme.
sk/c/20646771/slovensky-pavilon-na-expo-2017-astana-ziskal-ocenenie.html
Foto: www.ekonomika.sme.sk
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MONITORING

Výber článkov týkajúcich sa duševného vlastníctva a ÚPV SR uverejnených
v slovenských tlačených a elektronických médiách v auguste a septembri 2017.
Dánsky výrobca veterných turbín Vestas bude
spolupracovať s Teslou na novom projekte
Dánska spoločnosť Vestas sa špecializuje na výrobu a distribúciu veterných turbín do celého sveta. Založená bola už
v roku 1945 a v súčasnosti je to najväčšia spoločnosť na svete zaoberajúca sa výrobou veterných turbín. Cieľom nového
projektu spoločností Vestas a Tesla je vytvoriť energetické
úložiská hlavne pre prípady, keď sú veterné podmienky slabé
alebo dokonca nulové. Celkový projekt sa skladá z 10 menších projektov a spoločnosť Tesla je tak len jedna z viacerých
oslovených spoločností.

Startitup.sk 8. 9. 2017
https://www.startitup.sk/stu-volkswagen-slovakia-spustia-pilotny-projekt-noveho-bakalarskeho-studijneho-programu/

Nová éra dopravy je tu: Nahradia drony taxi služby?
Na scénu prichádzajú taxi drony, ktoré ťa do tvojej cieľovej
destinácie odvezú letecky, rýchlosťou 100 km/h a ešte k tomu
aj bezpilotne. Názov tohto prelomového kúsku techniky je
Ehang 184. Vyvinula ho čínska spoločnosť Ehang ako jedno
z možných riešení kolabujúcej dopravy. Zatiaľ čo Musk hľadá
riešenia v podzemnej doprave, títo čínski inovátori sa pozreli
na oblohu. Dron taxi bol predstavený na World Government
Summit Dubai a odvtedy sa nevie zbaviť publicity. Ide o prvý
dopravný prostriedok svojho druhu, ktorý práve lieta nad Dubajom.

Startitup.sk 10. 9. 2017
https://www.startitup.sk/dansky-vyrobca-veternych-turbin-vestas-bude-spolupracovat-s-teslou-na-novom-projekte/

Testarossa už nebude (len) Ferrari!
Všetko nasvedčuje tou, že svetoznámy producent športových automobilov Ferrari zrejme minimálne v Nemecku príde
o ochrannú známku Testarossa. Toto označenie chce totiž
používať aj výrobca hračiek z Bavorska. Talianska značka
z Maranella ťahala za kratší povraz v súdnom spore v nemeckom Düsseldorfe, ktorý sa týkal názvu Testarossa. Práve
tak je totiž označený jeden z najslávnejších modelov Ferrari.
Teraz však získal ochrannú známku aj výrobca hračiek Autec
AG.

Startitup.sk 8. 9. 2017
https://www.startitup.sk/nova-era-dopravy-je-tu-nahradia-drony-taxi-sluzby/

Ústavy SAV sa zmenia na verejné inštitúcie
Verejná výskumná inštitúcia bude osobitný typ právnickej
osoby. Ústavy Slovenskej akadémie vied (SAV) sa zmenia
na verejné inštitúcie, upraví sa aj ich ﬁnancovanie. Umožní to
zákon o verejnej výskumnej inštitúcii (VVI), ktorý dnes poslanci Národnej rady SR schválili. SAV v súčasnosti spravuje
majetok štátu, no ten má prejsť na VVI. Vedci tak budú môcť
tento majetok predať alebo inak zhodnocovať. Ak bude chcieť
SAV nakladať s prioritným majetkom do hodnoty 25 000 eur,
bude potrebný súhlas ministerstva ﬁnancií. Ak pôjde o prioritný majetok v hodnote nad 25 000 eur, bude sa vyžadovať
zároveň aj súhlas vlády. SAV napríklad nebude môcť darovať
trvalo nepotrebný majetok neziskovej organizácii.

Automagazin.sk 9. 9. 2017
http://www.automagazin.sk/testarossa-uz-nebude-len-ferrari-v-nemecku/

Nintendo musí zaplatit 220 milionů. V konzoli Wii ukradlo
patent
Soud v Texasu určil, že společnosti iLife Technologies musí
zaplatit odškodnění 10 milionů dolarů za nepovolené použití
patentu. Patent, který je předmětem sporu, se týká senzoru
na detekci pohybu. iLife s ním počítalo pro využití ve zdravotnictví, zatímco Nintendo jej použilo v ovladačích své konzole
Wii. A použilo jej nepovoleně. „31. srpna 2017 soudce v Texasu rozhodl, že herní systémy Wii a Wii U porušují patent, který patří iLife Technologies, a který popisoval, jak senzor zjistí,
jestli člověk spadl nebo ne,“ uvedlo Nintendo v prohlášení.
„Soud ﬁrmě určil zaplatit 10 milionů dolarů. Nintendo s tím zásadně nesouhlasí, protože žádný z patentů iLife neporušuje.

Zive.sk 7. 9. 2017
https://www.zive.sk/clanok/127426/ustavy-sav-sa-zmenia-na-verejne-institucie/

Slovenský startup eyerim získal investíciu 1,5 milióna eur
Ďalší slovenský startup získal investíciu nad milión eur. Je
ním e-shop s dizajnérskou optikou eyerim, do ktorého „nalial“ ešte v polovici augusta tohto roka medzinárodný venture
fond 3TS Capital Partners 1,575 milióna eur. Skupina, za
ktorou stojí prevažne investičný fond amerického technologického gigantu Cisco, dnes oﬁciálne oznámila uzatvorenie
svojho vstupu do slovenského startupu.

Blesk.cz 9. 9. 2017
https://www.blesk.cz/clanek/digital-pocitace-a-hry/492428/nintendo-musi-za-

Forbes.sk 7. 9. 2017

platit-220-milionu-v-konzoli-wii-ukradlo-patent.html

http://www.forbes.sk/slovensky-startup-eyerim-ziskal-investiciu-15-miliona-eur

STU a Volkswagen Slovakia spustia pilotný projekt
nového bakalárskeho študijného programu
V stredu 6. septembra sa podpisom zmlúv spečatila spolupráca na pilotnom projekte prvého profesijne orientovaného
bakalárskeho študijného programu Bakalár v automobilovom
priemysle. Ľubomír Šooš, dekan Strojníckej fakulty STU
v Bratislave, sa nedávno vyjadril na tému množstva nezamestnaných mladých na Slovensku. Za jeden z dôvodov považuje rozdiel medzi poskytnutým vzdelaním a skutočnými
potrebami v praxi. „Výsledkom je armáda nezamestnateľných absolventov v odbore, ktorý vyštudovali, na jednej strane a akútny nedostatok kvaliﬁkovaných profesií, ktoré potrebuje priemysel, na strane druhej. Urobme teda niečo, aby sa
to zmenilo. O tom je náš spoločný pilotný projekt,“ povedal
Šooš.

Nissan odhalil nový elektromobil. Má väčší dojazd
a len jeden pedál
Japonská automobilka Nissan Motor predstavila druhú generáciu svojho úspešného elektromobilu Leaf. Nissan Leaf
absolvoval svoj americký debut, konkrétne v Las Vegas. Vylepšený elektrický hatchback bude mať podľa spoločnosti
väčší dojazd, technológiu na automatické parkovanie a systém riadenia jedným pedálom. Podľa BBC však novinka stále
neprekoná dojazd elektromobilov Tesla Model 3 či elektromobilu Chevy Bolt automobilky General Motors.
Hnonline.sk 7. 9. 2017
http://auto.hnonline.sk/1022740-nissan-odhalil-novy-elektromobil-ma-vacsi-dojazd-a-len-jeden-pedal
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Pedálový odpadkový koš vymyslela psycholožka
Pedálový koš vymyslela americká psycholožka a specialistka
na podnikové řízení Lillian Gilbrethová, narozená roku 1878
a přezdívaná „matka moderního managementu“. Tento vynález byl součástí jejího širšího záměru uspořit ženám čas, jejž
by pak mohly věnovat placenému zaměstnání. Nakonec se
Lillian Gilbrethová dočkala uznání. Ve druhé polovině 20. století se stala první profesorkou technické Purdueovy univerzity, první ženou zvolenou do National academy of engineering
a po boku svého manžela je v učebnicích a vysokoškolských
skriptech uváděna jako průkopnice průmyslové psychologie.

predstavil svoje anti-smogové veže. Tu však jeho práca nekončí a prináša ďalšie riešenie v podobe bicykla, ktorý preﬁltruje vzduch priamo za jazdy. Čo bude nasledovať?
Startitup.sk 31. 8. 2017
https://www.startitup.sk/bicykle-ktore-ﬁltruju-vzduch-nie-su-vyplodom-fantazie-ale-skutocnostou/

Prim: Chceme přivést i mladou klientelu
O značku hodinek Prim se na českém trhu už více než
15 let vedou vleklé soudní spory, protože název Prim si osobuje jak společnost Elton hodinářská, tak ﬁrma MPM Quality.
Obě dvě ﬁrmy dnes na náramkové hodinky využívají značku
Prim, obě dvě mají na svých webových stránkách totožný
slogan „Jediný originál“ a obě dvě nabízejí mimo jiné i edici
Karel IV., to vše vede jen ke zmatení spotřebitele. K významné změně v probíhajících sporech, vede loňské rozhodnutí
Úřadu pro průmyslové vlastnictví, který na podzim zrušil frýdecko-místecké společnosti slovní ochrannou známku Prim,
kterou měla zapsanou na hodinky, mimo jiné i proto, že ji zakoupila v „nedobré víře“. Ostatní spory se i přesto táhnou dál.

Lidovky.cz 6. 9. 2017
http://relax.lidovky.cz/pedalovy-odpadkovy-kos-vymyslela-psycholozka-ﬂc-/
zajimavosti.aspx?c=A170905_092358_ln-zajimavosti_ape

#ZDAVUVEN: Z českého vynálezu udělal nový oﬁciální
sport oblíbený po celém světě
Šestadvacetiletý Jan Zeman se původně angažoval v motocyklových závodech, vadilo mu ale, že v tomto sportu je
těžké cokoliv změnit. Tak začal z původně brněnského vynálezu - Jetsurfu - budovat oﬁciální sport, který má dnes
i své vlastní mistrovství světa. Zkušenosti, které v této životní
etapě získal, se mu pak hodily, když poznal vynálezce Jetsurfu Martina Šulu. Díky speciálnímu surfu se spalovacím motorem, který má dnes doma i Justin Bieber nebo Vladimir Putin,
začal Honza rozvíjet zcela nový motosurfový sport.

Mediaguru.cz 30. 8. 2017
https://www.mediaguru.cz/2017/08/prim-chceme-privest-i-mladou-klientelu/

Úroda hrozna v Španielsku sľubuje mimoriadne víno
Zlé poveternostné podmienky ovplyvnili úrodu hrozna v celej
Európe, aj v krajinách, ktoré sú najväčšími rivalmi španielskych vinárov - v Taliansku a vo Francúzsku. Odhaduje sa,
že celková výroba vína v Európskej únii bude tento rok o 10 %
nižšia oproti minuloročným 148 miliónom hektolitrov. Výsledkom bude, že ceny vína z regiónov, ktoré majú ochranné
označenie pôvodu alebo zemepisné označenie, ako sú La
Rioja alebo Ribera del Duero, vyletia nahor po niekoľkých
rokoch stagnácie.

Seznam.cz 6. 9. 2017
https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/z-ceskeho-vynalezu-udelal-novy-oﬁcialni-sport-oblibeny-po-celem-svete-36365

Slovenský študent vyvinul Grow Box, v ktorom si bez
pôdy vypestuješ čokoľvek a kdekoľvek
Urobiť pestovanie bezproblémové a prístupné pre každého
sa rozhodol Ivan Šodor, študent z Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.
Ivanovi sa dokonca s ambicióznym projektom podarilo dostať
do Startup centra TUKE. Unikátny Grow Box je doplnkom,
ktorý ocení každý moderný človek. Vďaka inovatívnej technológii Grow Boxu si môže doma vypestovať bylinky či paradajky aj úplný botanický antitalent.

Sme.sk 26. 8. 2017
https://ekonomika.sme.sk/c/20635253/uroda-hrozna-v-spanielsku-slubuje-mimoriadne-vino.html

Googlu hrozí, že stratí ochrannú známku. Môže za to
jazykoveda
Internetový gigant Google rieši neobyčajný problém, ktorý
paradoxne spôsobuje sláva a úspešnosť jeho prehliadača.
Keď nejaký výrobok alebo služba získa takú popularitu, že
jeho/jej názov zovšeobecnie a stáva sa z neho zaužívané
slovné spojenie, ktoré sa používa v bežnej komunikácii, ﬁrme
hrozí, že príde o ochrannú známku.

Startitup.sk 5. 9. 2017
https://www.startitup.sk/slovensky-student-vyvinul-grow-box-v-ktorom-si-bez-pody-vypestujes-cokolvek-kdekolvek/

Před 180 lety předvedl Morse poprvé svůj telegraf
Americký vynálezce, sochař a malíř Samuel Finley Breese
Morse 4. září 1837 poprvé předvedl svůj telegraf a o měsíc
později ho přihlásil k patentování. V roce 1844 dokončil Morse s ﬁnančním přispěním amerického Kongresu telegrafní
linku spojující Washington se zhruba 60 kilometrů vzdáleným
městem Baltimore. Prvním odeslaným telegramem byl citát
z Bible „What hath God wrought“ (Co Bůh způsobil). Záhy
po uvedení linky do provozu se Morse dostal do série sporů
se svými konkurenty. Lítou právní bitvu ukončil až americký
Nejvyšší soud, jenž v roce 1854 potvrdil, že Morseův nárok
na vynález elektromagnetického telegrafu je platný.

Etrend.sk 25. 8. 2017
https://www.etrend.sk/ﬁrmy/googlu-hrozi-ze-strati-ochrannu-znamku-moze-za-to-jazykoveda.html

Za úspechom spoločnosti SPINEA vo svete stojí
slovenský vynález
Slovenský vynález nového unikátneho cykloidálneho reduktora stál pri vzniku modernej strojárenskej spoločnosti SPINEA, ktorá sa za vyše dvadsať rokov svojej existencie
úspešne etablovala na svetovom trhu. Je jediným európskym
výrobcom vysoko presných reduktorov a v tomto technologicky náročnom segmente konkuruje trom japonským ﬁrmám.

Itbiz.cz 4. 9. 2017
http://www.itbiz.cz/zpravicky/pred-180-lety-predvedl-morse-poprve-svuj-tele-

Sme.sk 24. 8. 2017

graf

https://tlacovespravy.sme.sk/c/20633175/za-uspechom-spolocnosti-spinea-

Bicykle, ktoré ﬁltrujú vzduch nie sú výplodom fantázie,
ale skutočnosťou
Veľkomestá v Číne sú v ranných špičkách z diaľky priam neviditeľné. Sú zahalené v opare smogu z výfukových plynov
automobilov. Dizajnér Daan Roosegaarde sa však rozhodol
tento problém riešiť. Momentálne je na turné v Číne, kde

-vo-svete-stoji-slovensky-vynalez.html

Na Islande už začali doručovať drony
V Reykjavíku už ľudia nemusia čakať 25 minút, kým im donášková služba prinesie jedlo z opačného konca mesta. Cez
kritický úsek so zlým spojením začali premávať drony. Ide
5
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o prvý komerčný systém v ostrej prevádzke, ktorý sa stal
súčasťou zastavaného prostredia. Prevádzku dronov zabezpečuje logistická ﬁrma Flytrex, prepravné služby využíva online predajca, ﬁrma AHA. Vhodné prostredie pre nasadenie
dronov vytvorilo miestne prostredie. Podľa magazínu Engadget namiesto doručovania jednotlivcom drony prekonávajú
náročnejšie úseky, čím ﬁrme šetria čas.

Pravda.sk 17. 8. 2017
https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/438549-cina-pocuvne-trumpa-prislubila-viac-chranit-dusevne-vlastnictvo/

Prežijú manuálne prevodovky? Nový patent Toyoty by
ich mohol zachrániť
Nový patent Toyoty by mohol zastaviť ústup manuálnych prevodoviek v nových autách. Nedávny patent s nič nehovoriacim označením „Controller For Vehicle And Control Method
For Vehicle“ skrýva elektronickú súčiastku v manuálnej prevodovke, ktorá dokáže v prípade potreby automaticky vyradiť
do neutrálu, alebo tiež dokáže zabrániť vodičovi v zaradení
nesprávneho prevodového stupňa.

Sme.sk 24. 8. 2017
https://tech.sme.sk/c/20633860/na-islande-uz-zacali-dorucovat-drony.html

Český vynález: květináče proti teroru. Běžnou zábranu
útočící kamion odsune, tato ho zastaví
Češi začali nabízet řešení, která můžou ochránit přeplněná
náměstí před teroristy za volantem. Jedním z nich je nenápadný truhlík ze speciálního druhu betonu, který by měl spolehlivě zastavit (a zničit) kamion rozjetý do davu. Běžné zábrany, které lidé znají například z vánočních trhů, totiž nemusí být vůbec účinné.

Zoznam.sk 15. 8. 2017
http://podkapotou.zoznam.sk/cl/1000611/1649581/Preziju-manualne-prevodovky--Novy-patent-Toyoty-by-ich-mohol-zachranit

Samojazdiace autá od Waymo možno dostanú
progresívnejšie nárazníky. Pomôžu pri kolízii
Pružiny a káble by tesne pred nárazom zmenili tvrdosť nárazníka či kapoty. Čo by to však znamenalo pre posádku vnútri, je
otázne. Spoločnosti Waymo bol udelený patent, ktorý opisuje
zmäkčujúce sa časti automobilu. Technológia by „zmäkčila“
niektoré časti auta - predovšetkým nárazníky, bočné panely
či kapotu pri náraze s chodcom, aby sa minimalizovali zranenia chodca, píše web The Verge. Firma Waymo vám možno
nič nehovorí, spoločnosť Google a jej samojazdiace autá už
však zrejme áno. Na konci minulého roka pre vývoj autonómnych vozidiel vytvoril Google samostatnú spoločnosť, ktorá
rovnako ako Google patrí pod materskú ﬁrmu Alphabet.

Lidovky.cz 18. 8. 2017
http://byznys.lidovky.cz/kvetinace-proti-teroru-beznou-zabranu-utocici-kamion-odsune-tato-ho-znici-1t7-/firmy-trhy.aspx?c=A170817_114330_firmy-trhy_pave

Za padělání zlatých cihel poslal soud do vězení pět lidí
Pět lidí poslal v červnu do vězení soud za výrobu a prodej
padělaných zlatých slitků. ČTK o tom dnes informoval mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav
Ibehej. Kriminalisté z Daňové kobry se případem zabývali
od roku 2015, škodu vyčíslili na více než jeden milion korun.
Odsouzení nabízeli k prodeji nebo zástavě slitky ze žlutého
kovu, které byly opatřeny ochrannou známkou renomované
švýcarské společnosti, sériovým číslem a „certiﬁkátem původu“. Slitky měly podobu zlatých cihliček a prodejci tvrdili, že
jde o zlatý kov o ryzosti 24 karátů a váze 250 gramů, který se
běžně prodává za 250.000 korun.

Zive.sk 14. 8. 2017
http://www.zive.sk/clanok/126936/samojazdiace-auta-od-waymo-mozno-dostanu-progresivnejsie-narazniky-pomozu-pri-kolizii

Európske štáty žalujú Čínu za falšovanie zemepisných
označení
Osem krajín EÚ obviňuje Peking zo zavádzania spotrebiteľov
o pôvode výrobkov. Podľa dokumentu z gréckeho ministerstva
hospodárstva sa Taliansko, Španielsko, Francúzsko, Grécko, Portugalsko, Nemecko, Maďarsko a Rumunsko dohodli,
že na Čínu spoločne podajú žalobu pre 25 ochranných známok v rozpore so zemepisnými označeniami EÚ. Pre spoločný postup sa rozhodli, aby si medzi sebou rozdelili náklady
na súdne trovy v Číne.

Ceskenoviny.cz 17. 8. 2017
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/za-padelani-zlatych-cihel-poslal-soud-do-vezeni-pet-lidi/1517041

Pripravuje Motorola smartfón s displejom, ktorý sa sám
opraví? Patent tomu nasvedčuje
Stretol sa s tým pravdepodobne každý z nás. Hoci bol displej
smartfónu chránený všemožnými technológiami proti nárazom a možno aj ďalším temperovaným sklom, aj tak po páde
na jeden malý kamienok okamžite popraskal. Máme však
dobrú správu – Motorola zjavne pracuje na riešení tohto problému. Nehovoríme pritom o „nerozbitnom“ plastovom displeji, aký nájdeme napríklad na smartfónoch Moto s prívlastkom Force. V uplynulých dňoch sa do pozornosti médií dostal patent opisujúci technológiu, ktorá by dokázala poškodenie displeja „do určitej miery zvrátiť“. Telefón by totiž rozpoznal, ktorá časť skla je poškodená a cielene ju zahrieval.

Euractiv.sk 14. 8. 2017
https://euractiv.sk/clanky/potravinarstvo/europske-staty-zaluju-cinu-za-falsovanie-zemepisnych-oznaceni/

Japonský startup stvoril revolučný materiál budúcnosti.
Vyrobil eko papier z kameňa
Časy písania na papier vyrobený zo stromov sú zrejme čoskoro za nami. Našu planétu totiž výrobou papiera, ktorá
je náročná na zdroje, neskutočne vyčerpávame. Japonský
startup povedal dosť a pustil sa do výroby revolučného a ekologického materiálu, ktorý môže zmeniť budúcnosť.

Zive.sk 17. 8. 2017
http://www.zive.sk/clanok/127019/pripravuje-motorola-smartfon-s-displejom-ktory-sa-sam-opravi-patent-tomu-nasvedcuje

Startitup.sk 14. 8. 2017
Čína počúvne Trumpa, prisľúbila viac chrániť duševné
vlastníctvo
Čína sa viac otvorí zahraničnému kapitálu a bude lepšie
chrániť duševné vlastníctvo. Pre investorov by malo byť jednoduchšie prevádzať z krajiny kapitálové výnosy vrátane ziskov a dividend. Uviedla to v stredu čínska vláda. Krajina tak
chce zabrániť ďalšiemu poklesu priamych zahraničných investícií, ktoré v prvom polroku klesli o 1,2 percenta na 485,42
miliardy jüanov.

https://www.startitup.sk/vracia-sa-doba-pisania-na-kamen-japonci-z-neho-vyrabaju-ekologicky-papier-buducnosti/

Telefón, s ktorým sa dovoláte na internet. Dielo dánskych
študentov prekvapí nielen svojou funkčnosťou
Vynález študentov Kodanského inštitútu interaktívneho dizajnu na prvý pohľad pripomína staré telefóny, ktoré sa používali ešte v čase, keď svet delila železná opona na dve polovice. Dnes je rok 2017 a internet, ktorého korene siahajú do
obdobia začiatku sedemdesiatych rokov, zmenil naše životy
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ry na kolečkách staly standardem. Otázka zní stále stejně.
Proč tak pozdě? Lidstvo dřív přistálo na Měsíci, než dostalo
nápad, že se ke kufrům dají přimontovat kolečka. Když šéfredaktor listu Washington Post Marty Baron letos v červnu na
konferenci ve Vídni vyřkl tuto větu, v sále to zašumělo. Někdo
se zasmál, jiní se sklonili k mobilním telefonům, aby na Googlu zjistili, jestli to je pravda. Pokud vás to zajímá, tak ano.

tak výrazne, že si to poriadne ani neuvedomujeme. Technika súčasnosti je v porovnaní s minulosťou niekde úplne inde
a nasledujúci kus modernej techniky skrz dizajn a funkčnosť
veľmi šikovne prepája obe tieto obdobia.
Refresher.sk 12. 8. 2017
https://refresher.sk/46057-Telefon-s-ktorym-sa-dovolate-na-internet-Dielo-danskych-studentov-prekvapi-nielen-svojou-funkcnostou

Ihned.cz 11. 8. 2017

Sociální sítě Miloše Čermáka: Jsou vynálezy, které
opravdu změnily svět. Třeba kolo. Nebo kolečka na kufru
Americký patent na kufr s kolečky v roce 1972 získal Bernard
Sadow. Trvalo dalších deset, či spíše dvacet let, než se kuf-

https://archiv.ihned.cz/c1-65842280-socialni-site-milose-cermaka-jsou-vynalezy-ktere-opravdu-zmenily-svet-treba-kolo-nebo-kolecka-na-kufru

Časopis Duševné vlastníctvo 3/2017
Časopis Duševné vlastníctvo 3/2017 vyjde v septembri 2017 v elektronickej verzii. Objednávky môžu záujemcovia posielať
cez formulár na objednavka-casopisu-dusevne-vlastnictvo.

Z obsahu časopisu Duševné vlastníctvo 3/2017:
verejného vykonania diela (v I. časti článku) a na zaužívanú
prax organizácií kolektívnej správy práv autorov (bude detailnejšie rozanalyzovaná v II. časti článku).

- Výber odmien za verejný prenos organizáciami kolektívnej správy práv autorov - možno hovoriť o kvázi
„patentových trolloch“ ? (I. časť)
(Surmová,S.)
Kedy ide o verejný prenos diela, resp. verejné vykonanie
diela, za ktoré je povinnosť uhradiť organizáciám odmenu?
Ako je možná taká vysoká miera nespokojnosti so sadzbami
jednotlivých spomínaných organizácií? Čo spôsobuje odlišnosti vo výške účtovaných sadzieb? Ide v prípade uvedených organizácií o zneužitie dominantného postavenia na
trhu? Na uvedené otázky sa aspoň čiastočne snažíme nájsť
odpoveď v článku, poukazujúc predovšetkým na judikatúru
Súdneho dvora EÚ k otázke verejného prenosu diela, resp.

- Systém ePCT - od papiera po elektronizáciu služieb
(Hladká, Ľ)
Stručné vysvetlenie dôvodov postupného prechodu konania o medzinárodnej prihláške v priebehu medzinárodnej
fázy z papierovej formy na elektronickú; predstavenie systému ePCT a jeho výhod pre všetkých užívateľov systému
PCT; pripravované rozširovanie služieb prostredníctvom
systému ePCT.

KTO VIE, ODPOVIE
Pivo Pilsner Urquell si tento rok pripomína 175. výročie. Práve Pilsner Urquell dalo meno celej pivnej kategórii, ktorá je označovaná ako Pils alebo Pilsner a je známa po celom svete. S rastúcou obľubou plzenského ležiaku sa začali objavovať jeho napodobeniny, preto si Meštiansky pivovar v Plzni nechal zaregistrovať ochrannú známku Pilsner Bier. Viete, v ktorom roku to bolo?
Správna odpoveď je: V roku 1859.
Za správnu odpoveď posielame malý darček pani Zuzane Košutovej z Bratislavy.
Súťažná otázka č. 9
Prvé perá, ak ich tak vôbec môžeme nazvať, boli v skutočnosti ihlice, ktoré sa namáčali do atramentu rastlinného pôvodu
a písalo sa nimi na zvitky papyrusu. Nasledovali rôzne duté steblá tráv až po brká z vtáčích pier. Po niekoľkých tisíckach rokov
prišlo prvé plniace a mechanické pero, za ktorého vynálezom stál Slovák Eduard Penkala. O pár rokov
kov neskôr
ko
kov
nesk
ne
nesk
skôr
ôr bolo
bol
olo
o vynájdené
vyyná
nájd
jden
jd
ené
ené
guľôčkové pero, ktoré sa s vylepšeniami používa až dodnes.
Viete, kto bol jeho vynálezcom?

Odpoveď pošlite na adresu e-zine@indprop.gov.sk. V predmete správy uveďte „e-zine_otázka_9“.
Vyžrebovanému autorovi správnej odpovede pošleme malý darček. Tešíme sa na vaše e-maily.
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