
Prediagnostika v Telegrafii

Vďaka prediagnostike priemy-
selných práv experti Úradu priemy-
selného vlastníctva SR natrafia na
viacero zaujímavých slovenských
firiem. 

Dobrým príkladom je košická firma
Telegrafia, a. s., ktorú zástupcovia
ÚPV SR navštívili 13. júla 2010 s cie-
ľom analyzovať vklady spoločnosti 
z pohľadu duševného vlastníctva 
a priblížiť jej možnosti zvýšenia kon-
kurencieschopnosti.

Spoločnosť s osemdesiatimi za-
mestnancami vyvíja produkty urče-
né na včasné varovanie a vyrozu-
menie osôb pred hroziacim nebez-

pečenstvom – napr. elektronické
sirény, evakuačný rozhlas v komple-
xe budov, bezdrôtový obecný roz-
hlas, varovná akustická a svetelná
signalizácia pre ropné a plynárenské
spoločnosti, pričom jej riešenia patria
už desiatky rokov medzi svetovú
špičku. Okrem Slovenska je o ne
nemalý záujem v Maďarsku, Poľsku,
Nemecku a dokonca aj vo Francúz-
skej Polynézii. Telegrafia je zároveň
certifikovaným partnerom veľkých
svetových „hráčov“ ako Microsoft,
Intel, HP, Lenovo, IBM či Motorola. 

V súčasnosti je zámerom košickej
Telegrafie zvýšiť svoje renomé
pomocou stratégie ochranných
známok a dostať sa na nové trhy
aj prostredníctvom priemyselných
práv.

Zakladateľ firmy Peter Marčák
uvažuje nad vytvorením známkového
radu so spoločným motívom, ktorý by

mohol zatraktívniť jednotlivé produk-
ty spoločnosti a práve prediagnostika
je prvým krokom na dosiahnutie
tohto cieľa.

ÚPV SR už vypracoval pre Te-
legrafiu, a. s., hodnotiacu správu 
s príslušnými odporúčaniami na
spravovanie svojho duševného
vlastníctva.
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Podľa istého prieskumu najradšej z Európanov počas dovoleniek cestujú za
hranice svojej krajiny Švédi, Holanďania a Belgičania. Najmenej cestujú Bulhari.
Až sedem z desiatich Bulharov prežije dovolenku doma. 

Pokiaľ ide o Slovákov, tohtoročnú dovolenku mimo Slovenska prežije z nás
vyše 30 percent, pričom bez notebooku si letný oddych nevie predstaviť približ-
ne 29 percent našincov. A mať po ruke notebook mimo domova, je prvým pred-
pokladom pripojenia sa na internet, kde je možné nájsť i najnovšie augustové
vydanie e-mailového časopisu E-zine ÚPV SR.
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Cena Jána Bahýľa 2010

Meno slovenského konštruktéra 
a vynálezcu vrtuľníka nesie cena,
ktorú od roku 1999 udeľuje predseda
ÚPV SR za mimoriadne hodnotné
priemyselnoprávne chránené slo-
venské riešenie, s cieľom motivovať
a podporiť rozvoj tvorivosti na Slo-
vensku. 

Šiesty ročník Ceny Jána Bahýľa
pripravuje ÚPV SR na október
tohto roka. 

O Cenu Jána Bahýľa je možné
súťažiť na základe štatútu. Prvýkrát 
v histórii bude cena udelená v troch
kategóriách:

– veľké a stredné podniky s 50 a viac
zamestnancami

– individuálny prihlasovatelia, malé
podniky a mikropodniky do 49
zamestnancov

– vysoké školy a výskumné centrá

Víťazi získajú medailu s portrétom
Jána Bahýľa i finančnú prémiu.

Prihlášky je možné zasielať do 
7. augusta 2010: 

• vyplnením online formulára

• písomne na adresu: 
Úrad priemyselného vlastníctva SR,
Jána Švermu 43
974 04  Banská Bystrica

Ďalšie prílohy potrebné k prihláške
a zároveň i kontaktné údaje na prí-
slušné osoby sú vám k dispozícii na:
http://www.upv.sk/?novinky&cla-
nok=cena-jana-bahyla-2010

SPRÁVY Z ÚPV SR / SPRÁVY ZO SVETA

Návrh jazykového režimu 
pre patenty EÚ

Na zasadnutí pracovnej skupiny
Rady EÚ pre duševné vlastníctvo
(patenty), ktoré sa konalo 14. júla
2010 v Bruseli, bol za prítomnosti
zástupcov všetkých členských štátov
EÚ a Európskej komisie prvýkrát
prediskutovaný dlho očakávaný ná-
vrh nariadenia o režime prekladov
pre patenty EÚ.

Návrh nariadenia predpokladá, že
na patenty EÚ sa bude aplikovať
trojjazyčný režim. Prihlášku patentu
EÚ bude možné podať v akomkoľvek
jazyku, pričom prihlasovateľ násled-
ne na vlastné náklady zabezpečí jej
preklad do jedného z troch pracov-
ných jazykov Európskeho patentové-
ho úradu (EPÚ) – angličtiny, nemčiny
alebo francúzštiny. Konanie o pri-
hláške bude prebiehať a patent EÚ
bude udelený v tom jazyku EPÚ, 
v ktorom bola prihláška podaná, 

a patentové nároky budú preložené
do zvyšných dvoch jazykov EPÚ.
Preklady bude predkladať a náklady
na ich vypracovanie bude znášať
majiteľ patentu, pričom Komisia
výšku týchto nákladov odhaduje 
približne na 680 eur. 

Ak nedôjde k súdnemu sporu týka-
júceho sa porušovania patentových

práv, majiteľ patentu nebude musieť
predkladať žiadne ďalšie preklady.
Ale v prípade súdneho sporu, majiteľ
patentu na základe žiadosti údajného
porušovateľa jeho práv, bude musieť
predložiť preklad celého patentového
spisu do úradného jazyka členského
štátu, v ktorom malo dôjsť k poruše-
niu práv alebo v ktorom sídli údajný
porušovateľ, a na základe žiadosti
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príslušného súdu aj do jazyka súdne-
ho konania.

S cieľom zlepšiť prístup k patento-
vým informáciám a šírenie technolo-
gických poznatkov, budú tretím oso-
bám poskytnuté strojové preklady
patentových spisov do všetkých
úradných jazykov EÚ. Na tento účel
by mal byť dobudovaný systém stro-
jových prekladov vyvinutý a pre-
vádzkovaný EPÚ tak, aby poskytoval
preklady do všetkých úradných jazy-
kov EÚ (systém v súčasnosti pracuje
len s obmedzeným počtom jazyko-
vých párov). Strojové preklady však
budú mať len informatívny charakter,
nebudú mať žiadne právne účinky.

Na zlepšenie prístupu malých 
a stredne veľkých podnikov k ochra-
ne patentom EÚ, prihlasovateľom,
ktorí majú bydlisko alebo hlavné

sídlo podnikateľskej činnosti v člen-
skom štáte, ktorého úradným jazy-
kom nie je niektorý z pracovných
jazykov EPÚ, budú v plnej výške
refundované náklady na preklad
prihlášky patentu EÚ do angličtiny,
nemčiny alebo francúzštiny. Na
refundáciu týchto nákladov sa použi-
jú finančné prostriedky získané 
z poplatkov za udržiavanie platnosti
patentov EÚ.

Na základe diskusie, ktorá prebe-
hla na zasadnutí pracovnej skupiny,
sa dá usudzovať, že členské štáty
majú na otázku jazykového režimu
aplikovateľného na patenty EÚ znač-
ne rozdielne názory. 

Niektoré štáty preferujú uplatňova-
nie tzv. úplného jazykového reži-
mu, podľa ktorého by majiteľ patentu
musel predkladať preklad patento-
vých nárokov do všetkých úradných

jazykov EÚ. Iné považujú za naj-
vhodnejšie, aby sa vo vzťahu k pa-
tentu EÚ uplatňoval cenovo najnená-
ročnejší jednojazyčný režim, podľa
ktorého by sa prihlášky podávali 
a patenty EÚ udeľovali len v angličti-
ne. Úzka skupina štátov za najvhod-
nejší označila päťjazyčný režim,
podľa ktorého by sa prihlášky podá-
vali a patenty EÚ udeľovali v jednom
z troch jazykov EPÚ, pričom patento-
vé nároky by sa prekladali do zvyš-
ných dvoch jazykov EPÚ, španielčiny
a francúzštiny.

Intenzívna diskusia o jazykovom
režime a ďalších nedoriešených
otázkach týkajúcich sa patentu EÚ
by podľa plánu predloženého Belgic-
kým kráľovstvom, ktoré je v súčas-
nosti predsedajúcou krajinou v Rade
EÚ, mala prebiehať až do konca
decembra.

SPRÁVY ZO SVETA / MONITORING

3

INDECT – Technológia budúcej
generácie
Na vývoji inteligentného informačné-
ho systému, ktorý zvýši bezpečnosť
obyvateľov v mestách, sa podieľajú
aj výskumníci zo Slovenska. 
Detekcia potenciálneho útoku na
majetok a obyvateľstvo je hlavným
prvkom prevencie kriminality. Projekt
s názvom Inteligentný informačný
systém na zvýšenie bezpečnosti
obyvateľstva v mestách podporujúci
pozorovanie, vyhľadávanie a detek-
ciu (Intelligent Information System
Supporting Observation, Searching
and Detection for Security of Citizens
in Urban Environment) – INDECT 
prispieva k zníženiu kriminality 
v mestách a zvýšeniu ochrany oby-
vateľov a majetku.
Na projekte pracuje celkovo 18 uni-
verzít a inštitúcií z 10 štátov EÚ.
Koordinátorom projektu sú poľskí

výskumníci z Katedry telekomuniká-
cií Univerzity v Krakove. Aj na tomto
projekte sa významnou mierou po-
dieľajú slovenskí výskumníci zastú-
pení Technickou univerzitou v Koši-
ciach, konkrétne Katedrou elektroni-
ky a multimediálnych komunikácií
Fakulty elektrotechniky a informatiky. 

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
29. 7. 2010
http://hn.hnonline.sk/2-45306790-
-k10000_detail-01

V tokajskom spore ide o plochy
viníc
Vlečúci sa maďarsko-slovenský spor
o Tokaj sa stupňuje po tom, čo Ma-
ďarská republika zažalovala Európ-
sku komisiu na Európskom súdnom
dvore za to, že do elektronickej evi-
dencie E–Bacchus zapísala označe-
nie Vinohradnícka oblasť Tokaj. Žalo-

bou sa usiluje dotlačiť Slovensko 
k tomu, aby znížilo výmeru tokaj-
ských vinohradov na svojom území.
Minister Zsolt Simon, ktorý v ponde-
lok informoval o súdnej žalobe Ma-
ďarska, neskrýval, že Slovensko
môže prísť o značku Tokaj. „Nie som
presvedčený, do akej miery budeme
úspešní,“ vyhlásil Simon a povedal,
že osobne bude hľadať s Maďar-
skom zmier.

P r a v d a    29. 7. 2010
http://spravy.pravda.sk/v-tokajskom-spore-
-ide-o-plochy-vinic-d7k-/sk_ekonomika.asp?-
c=A100729_103524_sk_ekonomika_p01

Zsolt Simon: Za žalobu na Tokaj
môžu moji predchodcovia 
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y
27. 7. 2010)
http://hn.hnonline.sk/2-45249760-k10000_detail-
-06

MONITORING
Prehľad článkov týkajúcich sa duševného vlastníctva a ÚPV SR uverejnených
v slovenskej tlači v júli 2010

http://hn.hnonline.sk/2-45306790-k10000_detail-01
http://spravy.pravda.sk/v-tokajskom-spore-ide-o-plochy-vinic-d7k-/sk_ekonomika.asp?c=A100729_103524_sk_ekonomika_p01
http://hn.hnonline.sk/2-45249760-k10000_detail-06
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Slovensku hrozí strata značky
Tokaj 
(S m e    27. 7. 2010)
http://ekonomika.sme.sk/c/5479773/sloven-
sku-hrozi-strata-znacky-tokaj.html

Urýchľovač objavil najťažšiu čas-
ticu, potvrdili vedci
Paríž – Vedci zo švajčiarskeho
výskumného strediska CERN včera 
v Paríži potvrdili, že odhalili doteraz
najťažšiu zaznamenanú časticu top
kvark. Ide o prvý objav top kvarku 
v Európe. Veľký hadrónový urýchľo-
vač častíc v Ženeve tak dosiahol svoj
prvý veľký úspech. Tajomnú „božskú
časticu“ Higgsov bozón však zatiaľ
vedci nenašli. 
Vedci sa domnievajú, že ich top
kvark môže doviesť aj k Higgsovmu
bozónu. Ten by mal ľuďom povedať,
prečo sú takmer všetky častice v prí-
rode hmotné. Teoretický model Higg-
sov bozón predpokladá, no reálne ho
ešte nik nenašiel. „Závisí od mno-
hých parametrov, kedy sa ho podarí
objaviť, no zrejme už v priebehu
nasledujúcich rokov,“ povedal pre HN
slovenský vedec Karol Šafařík, ktorý
pracuje v stredisku CERN. „Výkon
urýchľovača stále zvyšujeme. Doká-
žeme tak zachytiť stále citlivejšie
udalosti pri zrážkach častíc,“ dodal.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
27. 7. 2010
http://hn.hnonline.sk/2-45249970-
-k10000_detail-02

Podporia inovácie malých a stred-
ných podnikov
Bratislava – Využiť finančné zdroje
na inovácie v malých a stredných
podnikoch má za cieľ dvojročný pro-
jekt, ktorý pripravila Národná agentú-
ra pre rozvoj malého a stredného
podnikania s webovým portálom
EurActiv.sk. Reaguje tak na špecific-
kú výzvu pre členov siete Enterprise
Europe Network. Projekt sa bude
realizovať až do mája 2012 v rámci
programu Konkurencieschopnosť 
a inovácie. Vznikol ako odpoveď na
doterajšiu veľmi nízku aktivitu slo-
venských malých podnikateľov pri

presadzovaní nových technológií 
a inovácií, čo je však spojené aj 
s nedostupnými finančnými zdrojmi. 

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
26. 7. 2010
http://hn.hnonline.sk/2-45211490-
-k10000_detail-5e

Nevieme využívať peniaze z Bru-
selu
Bratislava – Slovensko má šancu
odkrojiť si z vyše šesťmiliardového
koláča siedmeho rámcového progra-
mu Európskej únie. Doteraz najväčší
európsky investičný balík je určený
pre výskum a inovácie, čerpať z neho
môžu vedci, univerzity či súkromný
sektor. Odborníci sú však skeptickí 
a upozorňujú, že Slovensko pri čer-
paní peňazí z únie dlhodobo pokriv-
káva. 
„V Bruseli existuje obrovské množ-
stvo finančných prostriedkov, ktoré
nie sme schopní dostatočne využí-
vať,“ konštatoval Vladimír Šucha 
z Univerzity Komenského, bývalý
vedúci pracovník v Európskej komi-
sii. 
Slovensko sa nachádza na chvoste
únie v čerpaní peňazí na vedu, pohy-
buje sa na treťom mieste od konca.
Rovnaké problémy má aj s financo-
vaním vzdelávania. „Na Slovensku
neexistuje 1 000 žiadateľov, ktorí by
boli schopní podať projekty,“ zhodno-
til Vladimír Bužek zo Slovenskej aka-
démie vied. 

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
27. 7. 2010
http://hn.hnonline.sk/2-45250010-
-k10000_detail-17

Finančná kríza obrala Slovákov 
o chuť podnikať
Bratislava – Kríza, hromadné pre-
púšťania a stále ťažšie uplatnenie sa
na trhu práce. Počet podnikateľov 
a živnostníkov vlani na Slovensku
oproti roku 2008 klesol o päťtisíc
osôb.
Zatiaľ čo od roku 2006 do roku 2008
počet živnostníkov narástol takmer 
o 29-tisíc, vlani ich prvýkrát za

posledných štrnásť rokov podľa infor-
mácií Štatistického úradu ubudlo.
Podľa generálneho riaditeľa spoloč-
nosti Coface Slovakia Tomáša Juríka
ukončovali v minulom roku svoju
podnikateľskú činnosť najmä živnos-
tníci pôsobiaci v obchode, sprostred-
kovateľských činnostiach, doprave 
a stavebníctve. Práve živnostníci
pracujúci na stavbách a obchodníci
totiž najviac v súčasnosti doplácajú
na druhotnú platobnú neschopnosť
firiem. V stavebníctve však veľa živ-
nostníkov aj pribúdalo, a to práve 
z radov prepustených zamestnancov
stavebných firiem.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
23. 7. 2010
http://hn.hnonline.sk/2-45137860-
-k10000_detail-3e

Prieskum. Colné úrady zhabú ročne
najviac kópií kozmetiky, liekov a elek-
troniky
Kupujeme čoraz viac falzifikátov
Brusel – Cigarety, oblečenie a znač-
kový tovar sú medzi hlavnými artikla-
mi, ktoré colné úrady ročne zhabú na
základe podozrenia z porušovania
práv duševného vlastníctva. Význam-
nú časť však vlani tvorili výrobky na
každodenné použitie, ktoré predsta-
vujú potenciálne nebezpečenstvo pre
zdravie občanov, ako sú šampóny,
zubné pasty, hračky, lieky a domáce
spotrebiče. Podľa výročnej správy
Európskej komisie o colnom presa-
dzovaní práv duševného vlastníctva
v únii sa vlani colné úrady angažova-
li v 43 500 prípadoch zahŕňajúcich
niekoľko miliónov výrobkov s podo-
zrením na falzifikáty a pirátske kó-
pie na vonkajších hraniciach EÚ. 
Zo správy je zreteľný vzostupný
trend v počte falzifikátov.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
23. 7. 2010
http://hn.hnonline.sk/2-45137410-
-k10000_detail-ff

http://ekonomika.sme.sk/c/5479773/slovensku-hrozi-strata-znacky-tokaj.html
http://hn.hnonline.sk/2-45249970-k10000_detail-02
http://hn.hnonline.sk/2-45211490-k10000_detail-5e
http://hn.hnonline.sk/2-45250010-k10000_detail-17
http://hn.hnonline.sk/2-45137860-k10000_detail-3e
http://hn.hnonline.sk/2-45137410-k10000_detail-ff
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Boj proti plagiátorstvu a expres-
ným titulom

Ján Mikolaj (SNS) 2006 – 2010
– Centrum vedeckotechnických

informácií pri ministerstve školstva
získalo program za 664-tisíc eur na
plagiátorstvo; 

– v týchto dňoch by ho zadarmo mali
dostávať všetky univerzity a vyso-
ké školy na Slovensku. Program by
mal monitorovať všetky publikácie,
ktoré u nás vyjdú, teda aj články,
skriptá aj učebnice; 

– Mikolaj tvrdí, že systém sa už roz-
bieha a keď sa ujme, bude považo-
vať plagiátorstvo za vyriešené; 

– legislatíva nie je dopracovaná – ak
sa príde na to, že diplom bol vyda-
ný neoprávnene (napr. expresné
štúdium alebo plagiátorstvo), nie je
jasné, kto má diplom odobrať. 

Eugen Jurzyca (SDKÚ-DS) 2010 –
– nová vláda chce pozornejšie

dohliadnuť na získavanie vysoko-
školských diplomov; 

– neoprávnene získané diplomy detí
dekanov či titul za ultra rýchlo
vyštudované semestre by sa mali
stať minulosťou, hľadá sa však
spôsob, ako to urobiť; 

– tituly získané podvodom chce koa-
lícia rovno brať; 

– štátny tajomník rezortu školstva
Jaroslav Ivančo (SDKÚ-DS) uvie-
dol, že chcú zo systému odstrániť
plagiátorské práce a prísnejšie sle-
dovať odbornosť pri udeľovaní stra-
tegických akademických titulov.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
23. 7. 2010
http://hn.hnonline.sk/2-45137810-
-k10000_detail-53

Nezamestnanosť stúpla, prišli
absolventi
Bratislava – Pokles miery nezames-
tnanosti na Slovensku sa v júni
zastavil. Podiel ľudí bez práce v šies-
tom mesiaci roka vzrástol na 12,34
percenta, v máji dosiahol 12,24 per-
centa. Informovalo o tom Ústredie
práce, sociálnych vecí a rodiny.
Nezamestnanosť od marca postupne
klesala, predtým však pre dopady

svetovej hospodárskej krízy dlhšie
obdobie rástla. „Myslíme si, že júno-
vý nárast nezamestnanosti oproti
máju bol ovplyvnený najmä prítokom
absolventov, ktorých v júni pribudlo
na úradoch práce takmer sedem
tisíc. Išlo predovšetkým o absolven-
tov vysokých škôl, vrátane bakalá-
rov,“ konštatovala analytička Pošto-
vej banky Eva Sadovská.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
21. 7. 2010
http://hn.hnonline.sk/2-45059810-
-k10000_detail-e8

Absolventi už menia štatistiky
nezamestnanosti 
(S m e    21. 7. 2010)
http://ekonomika.sme.sk/c/5472223/absolven
ti-uz-menia-nase-statistiky-nezamestnanos-
ti.html

Veda. Nový spôsob očkovania bu-
de pacienta stáť podstatne menej 
a dostane sa k nemu oveľa ľahšie
Koniec bolesti, ihlu nahradia
náplaste
Londýn – Vedci z Británie majú dobrú
správu pre všetkých, ktorí sa boja
injekčných striekačiek a ihiel. Vyvinuli
totiž nový typ náplasti, ktorá umožní
jednoduché a bezbolestné očkova-
nie.
Náplasť obsahuje tisíce malých ihiel
merajúcich o čosi viac ako pol mili-
metra, ktoré preniknú tesne pod kožu
a uvoľnia do tela vakcínu.
Podľa vedcov by časom mohla cel-
kom nahradiť klasické očkovanie 
prostredníctvom ihiel a injekčných
striekačiek.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
http://hn.hnonline.sk/2-45059700-
-k10000_detail-b5

Nový web by mal sprehľadniť
eurofondy
Banská Bystrica – Prevádzku infor-
mačného portálu www.eurofondy.org
zameraného na monitoring fondov
Európskej únie obnovilo občianske
združenie Priatelia Zeme-CEPA.
Podľa jeho predstaviteľov sprevádza
rozhodnutie o fondoch EÚ u nás
často netransparentnosť, protekcio-

nárstvo a podozrenia z manipulácií 
a korupcie. To je dôsledkom slabých
pravidiel aj nedostatočných kapacít
verejných inštitúcií.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
19. 7. 2010
http://hn.hnonline.sk/2-44988460-
-k10000_detail-c3

Pirátsky príjem Digi TV sa onedlho
skončí
Bratislava – Roky sa domácnosti
nádejali, že rumunský prevádzkova-
teľ Digi TV, ktorý má na Slovensku
300-tisíc zákazníkov, nesiahne po
účinnejšom kódovaní. Množstvo
nelegálnych odberateľov však firmu 
v krajinách, kde pôsobí, prinútilo
investovať do výmeny účastníckych
kariet. Otvorila tým cestu novému
spôsobu kódovania, ktorý nemožno
prelomiť tak ľahko ako doteraz. Nové
kódovanie uzamkne programy, ktoré
bolo možné odoberať pomocou pirát-
skych kľúčov.

S m e    16. 7. 2010
http://ekonomika.sme.sk/c/5466245/piratsky-
-prijem-digi-tv-coskoro-skonci.html

Ruský špión prenikol do srdca
Microsoftu
Agent chcel ukradnúť pre Moskvu
moderný softvér
Washington, Bratislava – Sympatický
a šikovný programátor z Ruska, ktorý
si bez problémov našiel dobre plate-
nú prácu priamo v centrále Micro-
softu v americkom Redmonde. Pres-
ne to si kolegovia a susedia mysleli 
o 23-ročnom Petrohradčanovi Alexe-
jovi Karetnikovovi, ktorý do Spoje-
ných štátov pricestoval v októbri mi-
nulého roka. Preto ich poriadne pre-
kvapilo, keď si po Karetnikova prišli
federálni agenti s tým, že za nená-
padným mužom sa skrýva ruský
špión, ktorý sa v Microsofte pravde-
podobne snažil ukradnúť najmoder-
nejší softvér a odovzdať ho Moskve.
Včera ho USA deportovali z krajiny.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
15. 7. 2010
http://hn.hnonline.sk/2-44867950-
-k10000_detail-2a

http://hn.hnonline.sk/2-45137810-k10000_detail-53
http://hn.hnonline.sk/2-45059810-k10000_detail-e8
http://ekonomika.sme.sk/c/5472223/absolventi-uz-menia-nase-statistiky-nezamestnanosti.html
http://hn.hnonline.sk/2-45059700-k10000_detail-b5
http://hn.hnonline.sk/2-44988460-k10000_detail-c3
http://www.eurofondy.org
http://ekonomika.sme.sk/c/5466245/piratsky-prijem-digi-tv-coskoro-skonci.html
http://hn.hnonline.sk/2-44867950-k10000_detail-2a
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Firma eBay čelí žalobe
New York – Internetový aukčný dom
eBay čelí v USA miliardovej žalobe.
Firma XPRT Ventures od neho poža-
duje 3,8 miliardy dolárov (3 miliardy
eur) za porušovanie patentov. Spo-
ločnosť obviňuje eBay z toho, že jeho
online platobný systém rovnako ako
platobný systém PayPal využívajú
postup, ktorý má XPRT Ventures
patentovaný. Ebay prevzal online
platobnú službu PayPal v roku 2002.
Firma uviedla, že žalobu, podanú 
v americkom štáte Delaware, skúma.
Predpokladá však, že je neoprávne-
ná. EBay sa bude proti nej brániť.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
15. 7. 2010
http://hn.hnonline.sk/2-44867610-
-k10000_detail-0f

Na mnohé úrady si koalícia počká
Bratislava – Premiérka Iveta Radi-
čová z SDKÚ pripúšťa, že strany by
mohli zverejniť príslušnosť nominan-
tov, ktorých nová koalícia dosadí do
orgánov štátnej správy. Rokovať 
o tom bude dnes koaličná rada. „Keď
budú na programe personálne nomi-
nácie tohto druhu, premiérka túto
tému otvorí,“ povedal jej hovorca
Rado Baťo. „Nevidí dôvod, prečo by
mali byť nominácie podľa straníckych
návrhov utajené.“ 
Na niektoré miesta podľa Radičovej
dosadia odborníkov, ktorí nebudú
nominantmi konkrétnej strany, ďalšie
miesta obsadia cez konkurzy.

Sme   14. 7. 2010
http://www.sme.sk/c/5463789/na-mnohe-
-urady-si-koalicia-pocka.html

Firmy si koalícia zrejme podelí
Bratislava – Rozhodovanie o stámi-
liónových majetkoch, ale aj kontrola
a politická zodpovednosť. Nová koa-
lícia začne v najbližších dňoch hovo-
riť o tom, nominanti ktorej strany
obsadia miesta v predstavenstvách 
a dozorných radách firiem s účasťou
štátu.
Štát má svojich nominantov v desiat-
kach podnikov. V poslednom voleb-
nom období ovládali podľa bývalej
ministerky pôdohospodárstva za

HZDS Zdenky Kramplovej viac ako
polovicu z týchto miest ľudia dosade-
ní Smerom.
Za Dzurindových vlád bolo rozdele-
nie oveľa rovnomernejšie. Firmy si
na koaličných rozhovoroch delili aj
Mečiarove vlády. V roku 1996 sa
napríklad koalícia HZDS–SNS–ZRS
takmer rozpadla na nezhodách okolo
nominácií do Slovenskej poisťovne.

S m e    13. 7. 2010
http://www.sme.sk/c/5462265/firmy-si-koali-
cia-zrejme-podeli.html

Autorské práva. Únia tlačí na nižšie
náklady na patenty pre vynálezcov
Európsky patent zlacnie
Brusel – Preklady patentov v EÚ sa
zjednodušia. Usiluje sa o to Európ-
ska komisia, ktorej prekáža, že teraz
je získanie patentu v Európe desať-
násobne drahšie ako v USA. Komisia
preto vytvára podmienky, aby si ino-
vátori mohli chrániť vynálezy jednot-
ným patentom za prijateľné náklady.
Ten bude platiť na celom území únie,
vyžiada si minimálne náklady na 
preklad a na rozdiel od súčasnosti ho
nebude treba overovať na vnútroštát-
nej úrovni. Nový návrh vychádza 
z úspešného systému troch jazykov,
ktorý už používa Európsky patentový
úrad (EPÚ).
Terajší patentový systém v Európe je
veľmi nákladný a zložitý najmä kvôli
prekladom. Európska patentová orga-
nizácia dnes zahŕňa 37 krajín (EÚ 27
+ 10 ďalších) a po splnení podmie-
nok udeľuje európsky patent. Na to,
aby platil aj v určitom členskom štáte,
však v ňom autor musí požiadať 
o jeho overenie, čo celý proces pred-
raží o náklady na preklad a admini-
stratívu. Preto si väčšina vynálezcov
patentuje vynálezy len v obmedze-
nom počte krajín. Napríklad európ-
sky patent platný v 13 štátoch stojí
okolo 20-tisíc eur, z nich takmer 
14-tisíc ide na vrub nákladov na pre-
klad. Naproti tomu porovnateľný
americký vyjde približne na 1 850
eur.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
12. 7. 2010
http://hn.hnonline.sk/2-44768130-
-k10000_detail-d4

Iránci majú robota. 
Pomalú Surenu 2
Po klonovaní predstavil Teherán
umelú inteligenciu
Teherán, Tel Aviv – Irán predstavil
svojho robota. Volá sa Surena 2 
a pripomína japonského robota
ASIMO. Odborníci však pochybujú,
že iránsky robot je taký zručný 
a sofistikovaný ako japonský. Objavili
sa tiež špekulácie, že ide len o nevy-
darenú kópiu „Japonca“.
O robotovi informovali iránske oficiál-
ne médiá, podľa ktorých má človeka
pripomínajúci Surena 2 1,45 metra 
a asi 45 kilogramov. Pohybuje sa, ale
len pomaly.

S m e    6. 7. 2010

Amerika chce bojové transformery
Americká armáda môže raz používať
robotov – origami. Samy sa dokážu
poskladať
Tím amerických vedcov vyvinul ma-
teriál, ktorý sa dokáže sám poskla-
dať. Výskum financoval Pentagon.

S m e    2. 7. 2010
http://veda.sme.sk/c/5448034/amerika-chce-
-bojove-transformery.html

Vysoké školy rušia pobočky
Bratislava – Niektoré pobočky slo-
venských vysokých škôl od budúce-
ho akademického roka zatvoria svoje
brány. Vysoké školy zrušili asi desať
percent z celkových približne 80 filiá-
lok, kde poskytovali vysokoškolské
štúdium. Potvrdil to Ľubor Fišera,
predseda Akreditačnej komisie, ktorá
hodnotí kvalitu vysokých škôl.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
1. 7. 2010
http://hn.hnonline.sk/2-44613090-
-k10000_detail-2b

http://hn.hnonline.sk/2-44867610-k10000_detail-0f
http://www.sme.sk/c/5463789/na-mnohe-urady-si-koalicia-pocka.html
http://www.sme.sk/c/5462265/firmy-si-koalicia-zrejme-podeli.html
http://hn.hnonline.sk/2-44768130-k10000_detail-d4
http://veda.sme.sk/c/5448034/amerika-chce-bojove-transformery.html
http://hn.hnonline.sk/2-44613090-k10000_detail-2b
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Výber z obsahu druhého tohtoročného čísla 
časopisu Duševné vlastníctvo, ktoré je už v distribúcii

MVDr. Peter Holakovský – Ing. Šte-
fan Holakovský: Pohnime rozu-
mom! – 16. časť. Obdivuhodné
vynálezy prírody – stavebníctvo 
Bionika (pokračovanie). Stavby živo-
číchov – zdroj inšpirácie pre človeka:
bobor – hate, hrádze, priehrady,
vodné priekopy, vodné hrady a dláto.
Pavúk vodný – potápačský zvon,
potápanie so zásobou vzduchu.
Družník vrabcovitý – činžiaky, bytové
družstvá. Termity – mrakodrapy, kli-
matizácia, geológia a pestovanie
húb. Púšťová myš a skalárik – klima-
tizácia. Osy – stavby z papiera.
Rypoš – pracovná reťazec, živý
dopravník. Krajčírik – princíp šitia.

Kúdeľnička lužná – falošný vchod.
Vodnár – domov chránený vodopá-
dom.

Z galérie tvorcov
Majster výtvarnej skratky. Akademic-
ký maliar Miroslav Cipár
Je jedným z najvšestrannejších 
a najznámejších slovenských výtvar-
níkov – kresby, maľby, ilustrácie, gra-
fiky, značky, logá, návrhy poštových
známok, plagáty, sochy... Myšlienky
M. Cipára súvisiace s tvorbou zna-
čiek a log. Ukážky z jeho tvorby 
s autorovým popisom tvorivého
postupu.

Úspešné príbehy
Optický laser zacielený na výskum-
no-vývojové úlohy

Spektrum dobrých nápadov a rie-
šení
Rubrika venovaná zaujímavým prie-
myselnoprávne chráneným alebo na
ochranu prihláseným slovenským rie-
šeniam.

Zaujalo nás
Európske patentové fórum a Európ-
sky vynálezca roka

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

http://www.upv.sk/?kurz-dusevne-vlastnictvo
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Suvenír pre víťaza tohtoročnej vedomostnej súťaže č. 7 posielame Ľubomíre Procházkovej z Banskej Bystrice. Prvá správ-
ne odpovedala na otázku – Za aký objav získal Dennis Gabor Nobelovu cenu? (Objavil princíp holografie.)

Súťažná otázka č. 8

Jur Hronec (1881 – 1959). Rodák z Gočova pri Rožňave patril k nestorom slovenských matematikov. Zaoberal sa najmä
diferenciálnymi rovnicami a systémami. Zaslúžil sa o založenie Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave a po oslobo-
dení o zriadenie vysokých škôl v Košiciach, kde tak vzniklo druhé vysokoškolské centrum na Slovensku. Pričinil sa tiež o vybu-
dovanie Slovenskej akadémie vied a predtým bol predsedom Matice Slovenskej.

V ktorých rokoch bol Jur Hronec predsedom Matice Slovenskej?

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

mailto:julius.sipos@indprop.gov.sk

