
Medzi strojármi v Nitre

Úrad priemyselného vlastníctva SR
má už tradične zastúpenie i na
Medzinárodnom strojárskom veľ-
trhu v Nitre. Výnimkou nebol ani 
17. ročník veľtrhu, ktorý sa konal 
25. – 28. mája 2010.

V stánku ÚPV SR bolo možné
dozvedieť sa bližšie informácie 
o možnostiach priemyselnopráv-
nej ochrany, ktorá pre podnikateľ-
ské subjekty znamená strategickú
výhodu, zvyšuje ich konkurencie-
schopnosť. Napokon, na veľtrhu išlo
práve o to, aby si výrobcovia mohli
porovnať výsledky vývoja, ktoré pre-
mietli do vystavovaných exponátov 
a ktorými chcú konkurovať na trhu,
prípadne na základe poznania sú-
časných trendov v strojárstve chcú 
v budúcnosti zlepšiť svoju pozíciu.

Experti ÚPV SR ponúkali záujem-
com bezplatne aj konzultačné 
a poradenské služby a rovnako 

i propagačné a informačné materiály
súvisiace s duševným vlastníctvom 
a jeho ochranou.
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Juhokórejskí vedci porovnávali zamorenie baktériami na šiestich predmetoch,
ktorých sa denne dotýka množstvo ľudí. Na držadle nákupného vozíka narátali
experti na jednom štvorcovom centimetri 1 100 jedincov baktérií tvoriacich kolónie,
čo je viac ako na kľučkách verejných toaliet. Na druhom mieste sa umiestnila ovlá-
dacia myš pri počítači v internetovej kaviarni, na ktorej sa udržalo 690 jednotiek
baktérií tvoriacich kolónie na štvorcový centimeter. Nasledovali držiaky v autobu-
soch s 380 jednotkami, kľučky na verejných umyvárňach (340) a tlačidlá vo výťa-
hoch (130).

– Dôvod, prečo je na držadlách nákupných vozíkov toľko baktérií, je porovnateľ-
ne väčšia plocha, na ktorú si ľudia položia ruky, – vysvetlil výsledky špecializovaného prieskumu jeden z expertov. 
– Napríklad na kľučkách verejných toaliet je baktérii menej, pretože umytie rúk mydlom odstráni takmer všetky baktérie. 

V našom a zároveň i vašom e-mailovom časopise E-zine ÚPV SR baktérie určite nie sú a spoľahlivý máme aj antivíruso-
vý systém, takže želáme vám ničím, resp. nikým nerušené čítanie...
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Ochrana priemyselných práv

Zástupcovia ÚPV SR, Lucia Lalí-
ková z útvaru vzťahov s verejnosťou
a vedúci oddelenia technickej podpo-
ry klientom Marián Michalovský, boli
20. mája 2010 v roli prednášajúcich
na seminári Ochrana priemyselných
práv, ktorý usporiadala Košická
regionálna komora SOPK. Okrem
možností priemyselnoprávnej ochra-
ny prezentovali aj najnovšie služby 
a produkty ÚPV SR. V následnej
diskusii rezonovala najmä téma
porušovania priemyselných práv 
a ich vymožiteľnosť. 

Účastníci seminára, podnikatelia 
z Košíc a Prešova, prejavili tiež záu-
jem o bezplatnú službu ÚPV SR –

prediagnostiku predmetov priemysel-
ných práv. 

Dlhoročné skúsenosti RK SOPK
Košice z práce s podnikateľmi sa 
rozhodol využiť aj ÚPV SR. Dňa 
24. mája 2010 došlo k podpísaniu
dohody o vzájomnej spolupráci 
v rámci informačno-poradenských
miest ÚPV SR pre inovácie – innoinfo.
Cieľom projektu innoinfo je systematic-
ká pomoc najmä malým a stredným
podnikom, podnikateľom a univerzi-
tám technického zamerania pri inovač-
ných aktivitách a zvýšenie povedomia
o priemyselnom vlastníctve.

RK SOPK Košice sa stala v poradí
15. innoinfo. 
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Revidované znenie 
strategického plánu

Strategický plán je jedným zo zák-
ladných dokumentov aj v ÚPV SR.
Ide o dokument, v ktorom si inštitúcia
vymedzí, čo chce dosiahnuť v naj-
bližších rokoch, berúc do úvahy ana-
lýzu súčasných podmienok rozvoja
inštitúcie, ktoré môžu ovplyvniť
dosiahnutie cieľov. Samozrejme, 

v dokumente sú naznačené aj opat-
renia nevyhnutné na to, aby sa maxi-
malizovala pravdepodobnosť úspechu.

S ohľadom na aktuálny vývoj 
v oblasti ochrany duševného vlas-
tníctva a vymožiteľnosti práv (aj 
v medzinárodnom meradle), ÚPV SR
aktualizoval svoj Strategický plán
na roky 2007 – 2011.

Dokument bol revidovaný naprík-

lad i vzhľadom na nutnosť plnenia
Inovačnej stratégie SR a Inovačnej
politiky SR (pôvodne Projekt inovač-
nej stratégie SR na roky 2007 – 2013). 

Pokiaľ ide o vymožiteľnosť, resp.
presadzovanie práv duševného
vlastníctva, v tejto oblasti dochádza 
i na Slovensku k iniciovaniu vytvore-
nia výboru alebo medzirezortnej
komisie, pričom nemalú úlohu má 
v tejto oblasti zohrávať aj ÚPV SR.

S bezdrôtovým internetom

ÚPV SR sprístupnil vo svojich pries-
toroch bezdrôtový internet (WiFi). Sig-
nálom sú pokryté vstupné priestory úra-
du vrátane študovne a kongresovej
sály. 

Bezdrôtový internet je možné využí-
vať v rámci mobilných elektronických
zariadení, ktoré majú podporu pre
WiFi. V podmienkach ÚPV SR ide
najmä o využiteľnosť na konferen-
ciách či seminároch organizovaných 
v úrade. Bezdrôtový internet nie je určený
na sťahovanie veľkých súborov.

Aj keď v súčasnosti je už do značnej
miery rozšírený mobilný internet, aj ten
bezdrôtový v priestoroch ÚPV SR si
určite nájde svojich priaznivcov. Veď
oproti mobilnému internetu má jednu
veľkú výhodu – je zadarmo.
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Prediagnostika 
ako prostriedok 
ekonomického rozvoja

Stratégia Európa 2020, ktorú na-
vrhla Európska komisia a nedávno ju
schválil Európsky parlament, sleduje
zabezpečenie trvalo udržateľného
ekonomického rastu a vyrovnanie sa 
s tromi aktuálnymi výzvami – globali-
záciou, demografickými i klimatickými
zmenami a spotrebou energií. Jed-
ným zo spôsobov, ako dosiahnuť tento
cieľ, sú inovácie. 

EK začala pred časom spolupraco-
vať s Európskym patentovým úradom
(EPÚ) v rámci kohéznej politiky na
podporu regionálneho rozvoja a inová-

cií. Do vzájomnej spolupráce boli zara-
dené tri projekty – prediagnostika
priemyselných práv, transfer techno-
lógií a reorganizácia PATLIB centier.

– Snahou Európskej komisie je
zahrnúť prediagnostiku priemyselných
práv do operačných programov na
podporu inovácií a regionálneho roz-
voja, – povedal analytik EK Pierre
Godin na stretnutí zástupcov národ-
ných patentových úradov zaintereso-
vaných do pilotného projektu EPÚ
zameraného na prediagnostiku. Pria-
mo v centre európskej integrácie v bel-
gickom Bruseli sa stretli 27. – 28. mája
2010 s cieľom vymeniť si skúsenosti 
z poskytovania uvedenej služby, zís-
kať nové poznatky predovšetkým 
z oblasti ochrany softvéru a zlepšiť
spôsob komunikácie s podnikateľským
prostredím.

Myšlienka podpory inovácií a kon-
kurencieschopnosti malých a stred-
ných podnikov (MSP) prostredníc-
tvom prediagnostiky vznikla v roku
2004 vo Francúzsku, kde doteraz
vypracovali už 4 000 hodnotiacich
správ. Aj vďaka tejto službe Národný
inštitút priemyselného vlastníctva so
sídlom v Paríži zaznamenal v prvých
piatich mesiacoch roka 2010 nárast

patentových prihlášok o neuveri-
teľných 25 %. Podiel na takomto
raste má však aj 50 %-né zníženie
prihlasovacích poplatkov pre MSP 
a individuálnych prihlasovateľov.

Zatiaľ sa do pilotného projektu
EPÚ zapojilo 13 národných úra-
dov, ktoré počas prvých dvoch rokov
vypracovali 218 hodnotiacich správ
pre MSP. 

Úrad priemyselného vlastníc-
tva SR patrí medzi najaktívnejšie 
v tejto oblasti. V priebehu vyše
dvoch rokov podrobil prediagnostike
62 prevažne inovatívnych sloven-
ských firiem.

Na programe bruselského stretnu-
tia sa preto nie náhodou podieľali tiež
zástupcovia ÚPV SR. Okrem pre-
zentácie výsledkov prediagnostiky
pripravili pre účastníkov aj prípa-
dovú štúdiu zameranú na ochranu
technických riešení z oblasti obran-
nej techniky. Predmetom štúdie bola
firma Vývoj Martin, a. s., ktorá stavila
na inovácie a úspešne sa tiež pokú-
ša o transfer technológií. Špecifikom
štúdie bolo navrhnúť firme postup pri
ochrane svojich riešení, ktoré si
vyžadujú utajenie. Nadväzne si účas-
tníci stretnutia mohli svoje navrhnuté
postupy porovnať s odporúčaniami

ÚPV SR. V reáli, krátko
po prediagnostike spo-
mínaná firma podala 
v ÚPV SR dve prihlášky
úžitkového vzoru 
a jednu prihlášku ochran-
nej známky. 

Ohlasy na prípa-
dovú štúdiu boli v Bru-
seli veľmi pozitívne, 
o čom napokon svedčí
aj pozvanie expertov
ÚPV SR na zaškolenie
chorvátskych kolegov 
v poskytovaní prediag-
nostiky.

SPRÁVY ZO SVETA
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Fórum inovácií 
Európskej únie a Ruska

Vo fínskom meste Lappeenranta
sa 25. – 27. mája 2010 uskutočnilo
historicky prvé Fórum inovácií EÚ a Ruska. 

Jeho dejiskom bola mestská radnica
a Lappeenranta University of Tech-
nology.

Na podujatí sa zúčastnilo vyše 500
predstaviteľov EÚ, Fínska a Ruska vrá-

tane odborníkov z oblasti priemyslu,
výskumu, obchodu a energetiky. 

Dominovali štyri témy:
– modernizácia priemyslu
– komercionalizácia ruských inovácií
– podpora energetickej účinnosti
– plán spolupráce na roky 

2010 – 2013

Hlavným cieľom fóra bola príprava
konkrétnych návrhov spolupráce 
v oblasti inovácií medzi EÚ a Rus-
kom.

SPRÁVY ZO SVETA
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V ústrety MSP

Vyše 60 zástupcov malých a stred-
ných podnikov prejavilo záujem 
o seminár, ktorý 26. mája 2010 
zorganizoval Úrad priemyselného
vlastníctva ČR (ÚPV ČR). Cieľom
seminára bolo posilniť povedomie 
o duševnom vlastníctve v MSP ko-
munite, bližšie jej predstaviť pros-
triedky ochrany predmetov duševné-
ho vlastníctva a zároveň získať nové
podnety pre ďalšiu spoluprácu.

So svojimi príspevkami vystúpili na
seminári podnikatelia z praxe i pra-
covníci ÚPV ČR, ktorí predstavili aj
služby úradu smerom k MSP. 

Spoluorganizátorom podujatia, kto-
ré sa konalo v rámci Európskeho
týždňa malých a stredných podni-
kov, bolo Technologické centrum AV ČR.

Elektronické slovníky 
pre strojový preklad 
patentových dokumentov 

Európsky patentový úrad v spolu-
práci so zmluvnými štátmi Európ-
skeho patentového dohovoru (EPD)
sprístupnil novinku – špecializované
elektronické slovníky pre strojový
preklad patentových dokumentov. 

Slovníky využívajú symboly Medzi-
národného patentového triedenia
(MPT) na určenie kontextu použitých
technických pojmov a jednotlivé časti
slovníkov zodpovedajú deleniu do
podtried podľa MPT. 

Programy sú vo formáte OLIF
(Open Lexicon Interchange Format)
a sú prevádzkované systémom
Systrans, prípadne iným systémom,
napríklad Language Weaver.

Viac informácií o technických
požiadavkách je dostupných na inter-

netovej adrese:
http://www.epo.org/patents/patent-
-information/raw-data/manuals.html 

V súčasnosti EPÚ ponúka elektronic-
ké slovníky v piatich jazykových pároch:
z angličtiny do jazyka nemeckého, fran-
cúzskeho, talianskeho, španielskeho,
portugalského a naopak.

Napríklad slovník jazykovej dvojice
en-pt/pt-en obsahuje 244-tisíc hesiel
a EPÚ ho ponúka za 1 930 eur. 

Najobsiahlejší zo slovníkov, s viac
ako jeden a pol miliónom hesiel, je
určený na preklad en-it/it-en a jeho
cena je 2 590 eur.

http://www.epo.org/patents/patent-information/raw-data/manuals.html
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Prehľad článkov týkajúcich sa duševného vlastníctva a ÚPV SR uverejnených
v slovenskej tlači v máji 2010

Eurofondy majú byť prístupnejšie
„malým“
Bratislava – Malé a stredné podniky
by sa mali ľahšie dostať k peniazom
z Európskej únie. Komisia minulý
piatok schválila nové pravidlá pre
čerpanie eurofondov. „Európska únia
zmiernila kritériá na čerpanie pros-
triedkov zo štrukturálnych fondov, 
a tak sa o ne viac subjektov môže
uchádzať,“ vysvetlil Tomáš Halán 
zo Zastúpenia Európskej komisie na
Slovensku.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
31. 5. 2010
http://hn.hnonline.sk/2-43936810-
-k10000_detail-ee

Slovenskí vinári od júna môžu
používať označenie Tokaj
Košice – Slovenskí výrobcovia tokaj-
ského vína budú môcť od júna opäť
používať označenie Tokaj. Návrat 
k pôvodnému pomenovaniu zná-
mych žltých vín umožnila zmena
zákona, od vlaňajška totiž mohli
výrobcovia uvádzať iba prídavné
meno tokajský či Tokajská vinohrad-
nícka oblasť. Vinári obnovenie
pôvodného názvu vítajú. „Názov
Tokaj je pre zahraničných odberate-
ľov zrozumiteľnejší ako tvary tokaj-
ský či tokajské, predaju v zahraničí
by to teda mohlo pomôcť,“ uviedol
jeden z vinohradníkov a výrobcov
vína Jaroslav Ostrožovič zo spoloč-
nosti J&J Ostrožovič. 

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
31. 5. 2010
http://hn.hnonline.sk/2-43936550-
-k10000_detail-53

Otvárajú novú univerzitu podnika-
nia
Bratislava, Žilina – V septembri otvo-
rí brány pre prvých študentov žilinská

Podnikateľská univerzita. Stojí za
ňou známy český ekonóm Milan
Zelený, ktorý pôsobí na Fordham
University v New Yorku, Ján Koštu-
riak zo Žilinskej univerzity a ďalší od-
borníci z praxe. Cieľom je naštarto-
vať nový systém vzdelávania podni-
kateľov. Má nadviazať na fenomén
baťovskej školy podnikania, ktorým
sa vo svete preslávilo bývalé Česko-
slovensko v 30. rokoch minulého sto-
ročia.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
31. 5. 2010

Cenu ministra za inovatívny čin roka
dostala VUKI Považská cementáreň
Firmy dostali inovatívneho Oscara
Bratislava – VUKI Považská cemen-
táreň, SLCP Consulting a VUJE
získali cenu ministra hospodárstva
Inovatívny čin roka 2009. Spoločnosť
zvíťazila aj v kategórii Výrobná ino-
vácia, a to za vyvinutie špeciálnych
káblov pre primárne okruhy jadro-
vých elektrární.
Ide o takzvané LOCA káble, ktoré
musia spĺňať náročné kritériá a dosa-
hovať životnosť až štyridsať rokov aj
v podmienkach ionizačného žiarenia.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
31. 5. 2010

Google sa dostal ľuďom pod kožu.
Veria mu
Zákazníkov nezaujíma aktuálne dia-
nie okolo firiem na Wall Street, ale to,
ako sú so značkou stotožnení
Bratislava – Spotrebitelia si najviac
vážia Google a Sony. Vyplýva to 
z prieskumu spoločnosti Reputation
Institute medzi zákazníkmi v 24 kraji-
nách. „Technológie jednoznačne
vládnu svetu,“ hovorí riaditeľ inštitútu
Charles Fombrun. Pri trojke, ktorou
je Walt Disney, sa v top 15 umiestni-

lo aj viacero európskych firiem,
napríklad BMW, Mercedes Benz,
Volkswagen, Ferrero, Nestlé či Ikea.
„Tieto firmy zarábajú na dôvere, pre-
tože sú súčasťou nášho každoden-
ného života,“ hodnotí Fombrun.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
26. 5. 2010
http://hn.hnonline.sk/2-43811900-
-k10000_detail-8a

Plagiátorku odsúdili, titul jej zostal
Bratislava – Šéfka Štátneho veteri-
nárneho ústavu v Dolnom Kubíne
Mária Kantíková si môže naďalej uží-
vať výhody svojho vysokoškolského
titulu. A to napriek tomu, že si pri jeho
získaní pomohla kopírovaním článku.
Plagiátorstvo potvrdil Krajský súd 
v Žiline. Ide o prvý právoplatný rozsu-
dok v takomto prípade.

S m e    26. 5. 2010
http://www.sme.sk/c/5392402/plagiatorku-
-odsudili-titul-jej-zostal.html

Umelá bunka začala patentovú
vojnu
Tvorca Synthie s umelou DNA na-
hneval nobelovkára
Bratislava – Život je majetkom všet-
kých. Dokonca aj v prípade, ak bude-
me raz schopní vytvárať ho na objed-
návku. To si myslia niektorí vedci,
ktorí reagujú na snahu Craiga
Ventera patentovať si postupy využi-
té pri jeho prelomovom výskume.
Minulý týždeň totiž v prestížnom
magazíne Science oznámil, že sa mu
podarilo vytvoriť Synthiu, prvú bakté-
riu s umelou DNA.
Dnes Venter ešte nedokáže vytvoriť
umelý organizmus. Už v blízkej
budúcnosti však môžu byť vedci
schopní vytvárať baktérie podľa po-
žiadaviek zákazníkov. V istom zmys-
le teda život na kľúč. Problémom

http://hn.hnonline.sk/2-43936810-k10000_detail-ee
http://hn.hnonline.sk/2-43936550-k10000_detail-53
http://hn.hnonline.sk/2-43811900-k10000_detail-8a
http://www.sme.sk/c/5392402/plagiatorku-odsudili-titul-jej-zostal.html
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teraz je, kto bude mať právo na také-
to pokusy. Ak sa totiž Venterovi poda-
rí patenty získať, mohol by nadobud-
núť monopol.

S m e    26. 5. 2010
http://veda.sme.sk/c/5392210/umela-bunka-
-zacala-patentovu-vojnu.html

Stvoriteľ webových stránok Timothy
Berners-Lee pre HN:
Je mi dobre aj bez miliárd
Napriek tomu, že mu ľudstvo vďačí
za vynájdenie stránok www, Timothy
Berners-Lee pôsobí skromne. Mohol
byť miliardárom, no ako tvrdí, jeho
vynález sa nedá spoplatňovať.
„Zabránili by sme tak vývoju,“ vysvet-
ľuje.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
21. 5. 2010
http://hn.hnonline.sk/2-43694740-
-k10000_detail-6f

Papierová reforma neoslovila žia-
kov ani školy
Učitelia sa cítia nedocenení a nemo-
tivovaní, študenti odchádzajú do
Česka
Bratislava – Papier znesie všetko,
hodnotia odborníci na školstvo refor-
my, ktoré v posledných rokoch pretla-
čili politici. Zmeny zákonov za
posledné štyri roky mali modernizo-
vať výučbu, žiakom dať nové učebni-
ce, učiteľov motivovať novým systé-
mom ohodnotenia. Komplexná kon-
trola mala roztriediť univerzity.
Aj keď sa vládne strany na zmenách
zhodli, do škôl sa dostal len zlomok.
Učitelia až príliš noviniek neprivítali.

S m e    21. 5. 2010
http://www.sme.sk/c/5385441/papierova-
-reforma-neoslovila-ziakov-ani-skoly.html

Firmy chcú prax získanú už počas
štúdia
Bratislava – Časy, keď sa manažérmi
stávali mladí ľudia bez praxe, sú
preč. Je to prirodzený vývoj a kríza
tento proces len urýchlila. Mladí
manažéri mali podľa hovorcu BMW

Milana Stupku u nás od revolúcie až
doteraz veľkú príležitosť, ktorá pri-
chádza raz za sto rokov. „Kolegovia 
v centrále v Nemecku nám závideli,
ako rýchlo sa dala urobiť profesionál-
na kariéra u nás, respektíve vo vý-
chodnej Európe. Vznikali tu množ-
stvá pozícií, na ktoré musíte na
Západe čakať oveľa dlhšie, keďže
tam je trh stabilizovaný,“ vysvetľuje.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
20. 5. 2010
http://hn.hnonline.sk/2-43660450-
-k10000_detail-89

Podnikatelia chcú zlepšiť pod-
mienky
Bratislava – Podnikatelia na Sloven-
sku pripravili takzvaný Wish List
2010, v ktorom definujú priority zlep-
šovania podnikateľského prostredia.
Dokument, ktorý zostavila Podnika-
teľská aliancia Slovenska (PAS)
spolu s členmi Americkej obchodnej
a priemyselnej komory, plánujú pred-
ložiť všetkým politickým stranám,
ktoré sa v júnových parlamentných
voľbách budú uchádzať o priazeň
voličov.

S m e    17. 5. 2010
http://ekonomika.sme.sk/c/5378356/podnika-
telia-na-slovensku-chcu-zlepsit-podmien-
ky.html

Taiwančania „vláčia“ Apple po
súdoch. Pre patenty
Výrobca smartphonov HTC zažaloval
firmu Steva Jobsa za krádež paten-
tov pre iPhony, iPody aj iPady
Bratislava – Taiwanské HTC vracia
úder. Výrobca „múdrych telefónov“
podal žalobu na Apple za krádež pia-
tich patentov, ktoré malo Apple
použiť v iPhonoch, iPodoch a najnov-
šie aj iPadoch. HTC teraz od Komisie
pre zahraničný obchod vo Washing-
tone, ktorá žalobu skúma, žiada, aby
sa tieto megaúspešné výrobky stiah-
li z amerického trhu.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
14. 5. 2010
http://hn.hnonline.sk/2-43505870-
-k10000_detail-12

Vražda alebo pokrok? Hovorme 
o výskume embryí
Na Slovensku je to tak: za vedecký
výskum na ľudských embryách stále
hrozí kriminál
Konečne je tu dobrá slovenská kniha
o téme, ktorá už dlhšie hýbe svetom
biológie, no ktorú naši zákonodarco-
via odsúdili do roly takmer protištát-
nej činnosti. Práca Petra Sýkoru 
o etických aspektoch využívania ľud-
ských embryí v medicíne.

Sme   13. 5. 2010
http://veda.sme.sk/c/5372635/vrazda-alebo-
-pokrok-hovorme-o-vyskume-embryi.html

Má Einstein pravdu? Ukáže to gra-
vitácia
Amerika s Európou chcú zistiť, či
jestvujú gravitačné vlny
Bratislava – Čas aj priestor možno
natiahnuť či stlačiť. Len rýchlosť
svetla je hranica, za ktorú sa nikdy
nedostaneme. Aj takto sa dá zjedno-
dušiť revolúcia, ktorú vo fyzike urobil
Albert Einstein. Jeho nový pohľad na
svet urobil z vesmíru ešte čudnejšie
divadlo, ako si mysleli generácie ved-
cov pred ním.
Naoko bláznivá teória však odolala
experimentálnym pokusom vyvrátiť
ju. Naopak, pokusy a pozorovania ju
potvrdzujú. Vedcov však trápi ešte
jeden dôsledok Einsteinových tvrde-
ní – gravitačné vlny. Ich jestvovanie
sa zrejme pokúsi dokázať spoločná
misia amerického Národného úradu
pre letectvo a vesmír NASA a Európ-
skej kozmickej agentúry ESA.

S m e    11. 5. 2010
http://veda.sme.sk/c/5368373/ma-einstein-
-pravdu-ukaze-to-gravitacia.html

Rebríček luxusných top značiek
ovládol „bavorák“
Bratislava – Značky ako BMW, Louis
Vuitton či Mercedes Benz by mali
vyjsť z krízy takmer bez ujmy.
Vyplýva to z prieskumu prestížneho
amerického magazínu Forbes.
Rebríček tridsiatich najluxusnejších
značiek na svete určil, koľko by doká-
zali zarobiť na minime investovaného

http://veda.sme.sk/c/5392210/umela-bunka-zacala-patentovu-vojnu.html
http://hn.hnonline.sk/2-43694740-k10000_detail-6f
http://www.sme.sk/c/5385441/papierova-reforma-neoslovila-ziakov-ani-skoly.html
http://hn.hnonline.sk/2-43660450-k10000_detail-89
http://ekonomika.sme.sk/c/5378356/podnikatelia-na-slovensku-chcu-zlepsit-podmienky.html
http://hn.hnonline.sk/2-43505870-k10000_detail-12
http://veda.sme.sk/c/5372635/vrazda-alebo-pokrok-hovorme-o-vyskume-embryi.html
http://veda.sme.sk/c/5368373/ma-einstein-pravdu-ukaze-to-gravitacia.html


kapitálu a ako by v priemere za tri
roky vedeli znásobiť hodnotu vlastnej
značky.
„Prečo sa luxusným značkám darí?
Pretože sa nemusia ospravedlňovať
za to, že zvyšujú ceny výrobkov.
Zákazníci inak chápu tovar, ak už
teraz vedia, že o pár týždňov môže
byť o štvrtinu lacnejší,“ hovoria tvor-
covia prieskumu.
Zlatú medailu od Forbesu získala
nemecká automobilka BMW.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
10. 5. 2010
http://hn.hnonline.sk/2-43329390-
-k10000_detail-f1

BMW, Vuitton či Gucci krízu pora-
zia (H o s p o d á r s k e  n o v i n y
10. 5. 2010)
http://hn.hnonline.sk/2-43329080-
-k10000_detail-05

Tugrul Akay, viceprezident pre Euró-
pu v Junior Chamber International,
pre HN:
Inovácie od mladých sú najmä 
z Ázie
Sieť Junior Chamber International –
JCI – vznikla už v roku 1910 v ame-
rickej Louisiane na podporu mladých
podnikateľov. Jej centrum je dodnes
v USA, európske sídlo má v Bruseli.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
10. 5. 2010
http://hn.hnonline.sk/2-43328930-
-k10000_detail-a6

Nová generácia: Ja robím dieru do
sveta
Keď začali, boli tínedžeri. Dnes sú 
v čele vlastných firiem, známych
doma aj v zahraničí
Narazil na problém, vyriešil ho a mal
v rukách nápad. Vtedy Ján Lunter –
23-ročný študent technickej univer-
zity v Paríži, dnes spoločnosť
Innovatrics, ktorej úspechy v biomet-
rii pozná celý svet. „Na začiatku člo-
vek objaví nejaký predmet, venuje sa
mu, prehlbuje myšlienku, až to pre-
rastie do rozmerov, dostatočných na
to, aby s tým začal podnikať,“ opisu-

je Ján svoju cestu do biznisu.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
6. 5. 2010
http://hn.hnonline.sk/2-43164850-
k10000_detail-bc

Ján Lunter: Učili sme sa za pocho-
du (H o s p o d á r s k e  n o v i n y
6. 5. 2010)
http://hn.hnonline.sk/2-43164790-
-k10000_detail-e1

Vysoké školy potrebujú personál-
ny audit. A čistky
Množiace sa diskusie o stave našich
vysokých škôl by mali viesť k defino-
vaniu smeru ich ďalšieho rozvoja. Na
určenie univerzitného statusu quo je
potrebné správne kvantifikovať 
a analyzovať vybrané ukazovatele
aktivít našich univerzít. Na druhej
strane sa však nesmie pozabudnúť
ani na Slovenskú akadémiu vied ako 
významného konzumenta verejných 

zdrojov, ktorá má dokonca vlastnú
kapitolu v štátnom rozpočte!

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
4. 5. 2010
http://hn.hnonline.sk/2-43107000-
k10000_detail-25

Firmy brzdia inovácie. Šetria
V minulom roku investovali spoloč-
nosti do rozširovania o desatinu
menej
Bratislava – Slovenské priemyselné
podniky výrazne znížili, niektoré
dokonca úplne pozastavili investova-
nie do nových technológií. „Investície
do nových technológií boli úplne zru-
šené,“ priznal aj Michal Sýkora,
hovorca spoločnosti PPS Group.
Podľa odborníkov sa to však výrazne
odrazí na ich konkurencieschopnosti.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
4. 5. 2010
http://hn.hnonline.sk/2-43106880-
-k10000_detail-a8

MONITORING

7

http://hn.hnonline.sk/2-43329390-k10000_detail-f1
http://hn.hnonline.sk/2-43329080-k10000_detail-05
http://hn.hnonline.sk/2-43328930-k10000_detail-a6
http://hn.hnonline.sk/2-43164850-k10000_detail-bc
http://hn.hnonline.sk/2-43164790-k10000_detail-e1
http://hn.hnonline.sk/2-43107000-k10000_detail-25
http://hn.hnonline.sk/2-43106880-k10000_detail-a8


VÝBER Z OBSAHU ČASOPISU DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO / OZNAMY

8

Výber z obsahu druhého tohtoročného čísla 
časopisu Duševné vlastníctvo, ktoré vyjde 
v druhej polovici júna

Prof. JUDr. Ján Švidroň: Editoriál –
Máme svoje priority ujasnené?

PhDr. Július Šípoš: Svetový deň
duševného vlastníctva. Inovácie
spájajú svet
Svetový deň duševného vlastníctva
(SDDV) v Úrade priemyselného
vlastníctva SR aj Dňom otvorených
dverí. Posolstvo generálneho riadite-
ľa WIPO Francissa Gurryho. Prího-
vory podpredsedníčky ÚPV SR Zde-
ny Hajnalovej a primátora Banskej
Bystrice Ivana Saktora. Konferencia
Duševné vlastníctvo na Slovensku X
zameraná na problematiku ochrany
označení tovarov a služieb ochran-
nou známkou (nový zákon o ochran-

ných známkach, systém ochrannej
známky Spoločenstva a rozširovanie
trhu bez hraníc, ohodnocovanie
ochranných známok a brand manaž-
ment, praktické skúsenosti z právnej
ochrany značky adidas na Slovensku
atď.). Sprístupnenie výstavy pozos-
távajúcej zo zaujímavostí súvisiacich
s najvýznamnejšími ochrannými
známkami SHP Harmanec, a. s.,
(napr. kombinovaná ochranná znám-
ka Harmanec 1829 s vyobrazením
labute bola do registra Obchodnej 
a priemyselnej komory v Banskej
Bystrici zapísaná 17. decembra 1910)
a jej históriou a tiež výstavy plagátov,
ktoré WIPO vydala v doterajšej histó-
rii organizovania SDDV. 

Ing. Peter Kardoš, PhD.: Ohodnoco-
vanie ochranných známok v SR 
– legislatíva a prax
Ohodnocovania ochrannej znám-
ky – významný faktor tvorby hodnoty
v podniku. Stručné vymedzenie zák-
ladných pojmov. Analýza jednotlivých
faktorov vstupujúcich do výpočtu
hodnoty ochrannej známky metódou
licenčnej analógie. Metóda zamera-
ná na analýzu faktorov citlivých na
hodnotu s odporúčaniami riešenia
problematických častí ohodnocova-
nia.

Aktuálne z autorského práva

Kurz duševné vlastníctvo

Dňa 23. septembra 2010 Úrad priemyselného vlastníctva SR otvorí vo svojom Inštitúte duševného vlastníctva ďalší ročník
rovnomenného kurzu akreditovaného Ministerstvom školstva SR.

V školskom roku 2010/11 sa kurz začne modulom A – základy práva duševného vlastníctva a autorské právo, pokračovať
bude modulom B – tvorivosť – jej manažovanie, marketing a ekonomika a skončí sa modulom C – informácie v oblasti dušev-
ného vlastníctva. 

Bližšie informácie spolu s prihláškou na kurz duševné vlastníctvo nájdete na webovej stránke úradu –
http://www.upv.sk/?kurz-dusevne-vlastnictvo 

Prihlášky do kurzu je možné zasielať do 31. augusta 2010 na adresu: 

Úrad priemyselného vlastníctva SR
Jána Švermu 43
974 04 Banská Bystrica

OZNAMY
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Jana Gondová z Banskej Bystrice prvá správne odpovedala na súťažnú otázku uverejnenú v piatom tohtoročnom vydaní 
e-mailového časopisu E-zine ÚPV SR – Zásluhou ktorého vynálezcu sa pred vyše 50 rokmi zrodil prvý funkčný integrovaný
obvod? (Jack Kilby)

Súťažná otázka č. 6

Ľudovít Kneppo (1903 – 1983). S jeho tvorivou prácou je okrem iného spätý vznik a rozvoj Katedry teoretickej a experimen-
tálnej elektrotechniky SVŠT v Bratislave, ktorú viedol v rokoch 1937 – 1971, a vybudovanie Ústavu merania a meracej tech-
niky SAV. V elektrotechnike sa predovšetkým zaoberal riešením súmerných fyzikálnych polí. Bol napríklad aj autorom diela
Základy teórie transduktorov, čím sa stal na Slovensku priekopníkom magnetických zosilňovačov.

V ktorom roku bolo vydané dielo 
Ľudovíta Kneppa – Základy teórie transduktorov?

Suvenír Úradu priemyselného vlastníctva SR získa ten z vás, kto pošle elektronicky ako prvý správnu odpoveď.

e-mail: julius.sipos@indprop.gov.sk

KTO VIE, ODPOVIE
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