
Prediagnostika priemyselných práv
Oživenie v zbrojárskom 
priemysle

Slovenský zbrojársky priemysel sa
začiatkom deväťdesiatych rokov po
strate zahraničných trhov ocitol v ne-
ľahkej situácii. Slovensko nie je dos-
tatočne silné v zbrojných obchodoch,
nemá významný modernizačný
potenciál ani výrobky špičkových
obranných technológií. 

Opätovná šanca pre slovenské
zbrojárstvo nastala vstupom krajiny
do NATO, keď vznikla potreba apliko-
vať nové štandardy, ponúknuť mo-
dernizačné riešenia s cieľom „wes-
ternizácie“ zbraňových systémov

„východného“ typu, vďaka čomu sa
otvorili nové trhy v strednej a východ-
nej Európe, Afrike, Latinskej Amerike
alebo na Strednom východe. 

Zbrojárske firmy si dobre uvedo-
mujú, že byť lacnejším dnes už ne-
stačí, preto sa usilujú oživiť vlastný
vývoj a výskum a poskytnúť pro-
dukty s vyššou pridanou hodno-
tou. Výsledným efektom týchto
zmien v ostatných rokoch je i zvýše-
ný záujem o priemyselnoprávnu
ochranu. Aj z tohto dôvodu akciová
spoločnosť DMD GROUP so sídlom
v Trenčíne privítala možnosť vyko-

nania prediagnostiky priemyselných
práv vo svojich dcérskych spoločnos-
tiach. 

Nosnou oblasťou podnikania sku-
piny je vývoj i výroba špeciálnej tech-
niky a do jej portfólia patria zbrojár-
ske spoločnosti KONŠTRUKTA-De-
fence, a. s., ZTS – ŠPECIÁL, a. s., 
a ZVS holding, a. s. Produktová
diverzifikácia a snaha o prerazenie
na vzdialených trhoch (India,
Bangladéš a Malajzia) poskytli exper-
tom ÚPV SR rozsiahly priestor na
analýzu jednotlivých spoločností 
a nadväzné odporúčania ako zvýšiť
konkurencieschopnosť firiem pro-
stredníctvom priemyselných práv.
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Mal povesť výborného vynálezcu, pretože sa vedel vynájsť v každej životnej
situácii...☺

Vynálezca v pravom slova zmysle sa však venuje určitému technickému problé-
mu a ten sa svojím umom, zručnosťou a pracovitosťou snaží aj vyriešiť. Bodaj by
sme práve takýchto vynálezcov mali na Slovensku viacej a mali by vytvorené aj
patričné podmienky na realizáciu svojich inovačných nápadov... 

Dobrý vynálezca by však nemal zabúdať ani na právnu ochranu svojho riešenia.
Ak ju podcení, môže sa stať, že o možnosť zisku príde ešte skôr, ako sa rozhodne
podnikať...

Problematika duševného, resp. priemyselného vlastníctva rezonuje aj v e-mailovom časopise E-zine ÚPV SR. Jeho najnov-
šie vydanie máte práve k dispozícii.

SPRÁVY  Z  ÚPV  SR

Foto: www.jiunlimited.com



Jeden modul kurzu duševné 
vlastníctvo už majú za sebou

Podpredsedníčka ÚPV SR a od-
borná garantka kurzu duševné vlas-
tníctvo Ing. Zdena Hajnalová odo-
vzdala 18. februára 2011 osvedče-
nia o ukončení jedného zo štyroch
jeho modulov, modulu A – základy
práva duševného vlastníctva a auto-
rské právo – 19 frekventantom kurzu
v školskom roku 2010/11.

Pre poslucháčov s technickým pro-
fesijným zameraním je modul A jed-
ným z najnáročnejších, najmä z hľa-
diska právnej terminológie a pocho-
penia vzťahov medzi jednotlivými
právnymi normami zabezpečujúcimi
ochranu duševného vlastníctva. Vďa-
ka skúseným lektorom však frekven-
tanti kurzu zvládli danú problematiku. 

Uvedený modul tvorí základ ďalšie-
ho vzdelávania v moduloch B – tvori-
vosť, jej manažovanie, marketing 
a ekonomika, C – informácie v oblas-

ti duševného vlastníctva a D – právo
priemyselného vlastníctva.

Okrem trenčianskych zbrojárov 
v prvých dvoch mesiacoch roka 2011
experti ÚPV SR podrobili prediagnosti-
ke ďalšie štyri inovatívne podniky 
v Prešove, Liptovských Sliačoch,
Spišskej Teplici a v Novej Dubnici. 

Priamy kontakt so súkromným sek-
torom prostredníctvom prediagnosti-
ky sa pre ÚPV SR javí ako najúčin-
nejší nástroj podpory inovácií a kon-
kurencieschopnosti malých a stred-
ných podnikov. Dôkazom toho je aj

69 prijatých prihlášok predmetov
priemyselných práv ako dôsledok
prediagnostiky v priebehu troch
rokov od spustenia projektu.
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Z podnetu ÚPV SR 

Predsedníčka ÚPV SR Ing. Darina
Kyliánová sa v dňoch 4. a 7. februá-
ra 2011 stretla v Bratislave s pred-
staviteľmi troch organizácií – Gfk
Slovakia, ktorá je na Slovensku
lídrom v oblasti prieskumu trhu 
a marketingového poradenstva,
Konzervatívneho inštitútu M. R.
Štefánika orientujúceho svoje aktivi-
ty najmä na oblasť ekonomiky 
a sociálnej politiky a Zväzu obchodu
a cestovného ruchu SR. 

Agentúre GfK Slovakia môže v prí-
pade potreby poskytnúť ÚPV SR šta-

tistické údaje a informácie súvisiace
s priemyselnoprávnou ochranou.

Predstaviteľom ďalších dvoch inšti-
túcií D. Kyliánová navrhla témy, kto-
rým by sa mohli venovať v rámci prí-
pravy vzdelávacích aktivít, a v tejto
súvislosti prisľúbila účasť prednáša-
teľov z radov expertov ÚPV SR. 

Zväz obchodu a cestovného ruchu SR
(ZOCR SR) už prejavil záujem o účasť
zástupcu ÚPV SR v panelovej disku-
sii v rámci konferencie CATEGORY
FÓRUM 2011. Uskutoční sa 5. apríla
v Bratislave a bude zameraná na
monitorovanie názorov odborníkov 
z rôznych oblastí na smerovanie 

regulácie vybraných kategórií tova-
rov. 

Do budúcna ZOCR SR v spolupráci 
s ÚPV SR uvažuje aj o prednáškach
zameraných na problematiku označenia
pôvodu výrobkov, ich zemepisných ozna-
čení a tiež na tradičné špeciality.

Na spomínaných stretnutiach D. Ky-
liánová zdôraznila: – K väčšiemu
rešpektovaniu duševného vlastníctva
na Slovensku vedie jedine cesta
koordinácie a súčinnosti medzi verej-
nou správou, vysokými školami, prie-
myslom, súkromným sektorom vráta-
ne mimovládnych organizácií.



V prospech európskej 
inovatívnej komunity

Lepší prístup k službám, intuitívne
vyhľadávanie na webových strán-
kach a jasné línie dizajnu by sa mali
stať atribútmi nového webového
sídla Európskeho patentového úradu
(EPÚ), ktoré je používateľom k dis-
pozícii od 1. marca 2011. 

– Dôležitú úlohu pri zmene našich
webových stránok zohrala spätná
väzba od používateľov. EPÚ považu-
je za svoju povinnosť sprístupňovať
účinným spôsobom patentové infor-
mácie tak odborníkom, ako aj verej-
nosti, – povedal prezident Benoît
Battistelli.

Pod zavedenie nových vyhľadáva-
cích funkcií sa podpísala spoluprá-
ca so spoločnosťou Google.
Novinkou je napríklad možnosť vy-
hľadávania z každej webovej stránky. 

Espacenet v novom

Nový dizajn majú aj webové strán-
ky patentovej databázy Espacenet.

Grafické rozhranie (GUI – graphical
user interface) je v „tímových far-
bách“ EPÚ a pribudlo aj niekoľko
funkcií. Dokumenty je možné preze-
rať novým spôsobom (RSS) a za-
dané požiadavky systém ukladá 
v záložke história. 

Nová verzia Espacenetu je od 
1. marca zatiaľ v testovacej prevá-
dzke (http://t1.espacenet.com), no
zároveň zostáva plne funkčná i pre-
došlá verzia dostupná aj v sloven-
skom jazyku na sk.espacenet.com.
Nové grafické rozhranie bude pos-
tupne prispôsobené rôznym jazyko-
vým mutáciám. 

Databáza Espacenet poskytuje
bezplatný prístup k viac ako 
70 miliónom patentových doku-
mentov z celého sveta, obsahuje
informácie o vynálezoch a technic-
kom vývoji od roku 1836. Podľa prie-
skumov patrí medzi najznámejšie 
a najvyužívanejšie patentové databá-
zy.

Kozmetickými úpravami prešiel aj
Register Plus a EPÚ ho predstavil 
s novým názvom – Európsky paten-
tový register.
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V Európskej únii bola 
zaregistrovaná tisíca 
kvalitná potravina 

Tradičný ovčí syr Piacentinu
Ennese z talianskej provincie Enna
na Sicílii je tisícim výrobkom zaregis-
trovaným podľa označenia kvality
poľnohospodárskych výrobkov a pot-
ravín Európskej komisie. Bol zapísa-
ný do európskeho registra chráne-
ných označení pôvodu a chránených 

zemepisných označení ako CHOP
(chránené označenie pôvodu).

Aby mohol byť výrobok zapísaný
do uvedeného registra, jeho prípra-
va, spracovanie, výroba, kvalita 
i vlastnosti musia byť späté s vyme-
dzeným zemepisným územím, pri-
čom pri CHOP musia aj suroviny
pochádzať z vymedzenej oblasti.

Syr Piacentinu Ennese sa vyrába
zo surového ovčieho mlieka, korenia 

a soli. Osobitý charakter získava
vďaka miestu, kde sa ovce pasú,
zručnosti výrobcov, ale aj šafranu,
ktorý sa doň pridáva.

Na úrovni EÚ okrem poľnohospo-
dárskych výrobkov a potravín je
možné chrániť ako označenie pôvo-
du (OP) alebo zemepisné označenie
(ZO) aj víno, liehoviny len ako ZO, no
dá sa využiť aj ochrana formou zaru-
čených tradičných špecialít.

http://t1.espacenet.com
http://sk.espacenet.com
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PCT podania v roku 2010

V predbežnej štatistike Svetovej
organizácie duševného vlastníctva
(WIPO) sa uvádza, že v roku 2010
bolo podľa Zmluvy o patentovej spo-
lupráci podaných 162 900 medziná-
rodných prihlášok, čo v porovnaní 
s rokom 2009 predstavuje nárast 
o takmer 5 %. Ide o druhý najväčší
nárast počtu podaných medzinárod-
ných prihlášok od roku 1978. 

Najviac prihlášok podali v minulom
roku subjekty z USA – 44 86 (27,5 %),
Nemecka –17,17 (10,5 %), Japonska –
32,16 (19,7 %) a Číny – 12,34 (7,6 %).

Prihlasovatelia z európskych
krajín, ktoré sú zmluvnými štátmi
Európskeho patentového dohovoru,
sa na minuloročnom celkovom počte
medzinárodných prihlášok podieľali
32,4 %, čo je o 2,2 % menej ako 
v roku 2009 (34,6 %). 

Zvýšený nárast podaní medziná-
rodných prihlášok bol zaznamenaný
z priemyselných krajín východ-
nej Ázie, predovšetkým z Číny 
(+ 56,2 %), Kórey (+ 20,5 %) a Ja-
ponska (+7,9 %). 

Pokiaľ ide o konkrétne firmy, naj-
viac prihlášok v minulom roku 

(2 154) podala japonská spoločnosť
Panasonic. Druhá v poradí je kanad-
ská spoločnosť ZTE (1 863) a tretia
americká Qualcomm (1 677).

V roku 2010 sa najdynamickejšie
rozvíjala oblasť digitálnej komuni-
kácie, v ktorej oproti roku 2009
vzrástol počet medzinárodných pri-
hlášok o vyše 17 %. 

Minuloročné predbežné štatistické
údaje zverejnilo WIPO na adrese: 
http://www.wipo.int/pressroom/en/ar-
ticles/2011/article_0004.html

MONITORING
Prehľad článkov týkajúcich sa duševného vlastníctva a ÚPV SR uverejnených
v slovenskej tlači vo februári 2011

Kvalitu potravín ukáže modré
koliesko
Rozoznať kvalitu pomôže zákazníko-
vi certifikát únie. Získať ho môže len
ten, kto dodrží predpísané postupy 
a používa kvalitné suroviny
Bratislava – Hovorí vám niečo zaru-
čená tradičná špecialita či chránené
zemepisné označenie? Hoci sú tieto
označenia v únii zárukou kúpy kvalit-
ných tradičných výrobkov, naši spot-
rebitelia ich veľmi nevnímajú. Tvrdí to
predseda Cechu pekárov a cukrárov
Západného Slovenska Vojtech Gott-
schall.
Súhlasí s ním aj predseda Občian-
skeho združenia Skalický trdelník
Ľudovít Bránecký: „Len jeden človek
zo sto vie, čo modré koliesko na
obale výrobku znamená.“
Toto občianske združenie ako prvé
na Slovensku získalo od Európskej
únie certifikát na Skalický trdelník.
„Certifikovaných výrobcov je u nás
päť, jeden vyrába bez certifikácie,“
dodal. Peniaze, ktoré výrobca inves-
toval do značky, sa zatiaľ nevrátili.

Tvrdí, že ľudia nevedia, že koliesko
na obale je zárukou kvality.
„Dominantnú rolu pri rozhodovaní 
o nákupe hrá cena,“ hovorí analytik
obchodu Ľubomír Drahovský. Ne-
zmení sa to podľa neho tento ani
budúci rok. Podľa neho certifikované
výrobky síce určujú kvalitu na trhu,
no s odbytom domácim výrobcom
veľmi nepomáhajú.

S m e    28. 2. 2011
http://ekonomika.sme.sk/c/5784602/kvalitu-
-potravin-ukaze-modre-koliesko.html

Podiel nelegálneho softvéru sa 
v súkromnej sfére znížil 
Firmy opúšťajú pirátske chodníč-
ky
Bratislava – Slovenské spoločnosti si
vlani vstúpili do svedomia. Po dlh-
šom čase stagnácie sa vo firemnom
sektore znížil podiel nelegálne použí-
vaného softvéru o dve percentá. „Za
poklesom pirátstva vo firmách stojí
vyššie povedomie vlastníkov a ma-

nažérov firiem o možných rizikách
plynúcich zo softvérového pirátstva 
a následná snaha o prevenciu,“ ho-
vorí Slávka Šikurová, tlačová hovor-
kyňa Business Software Aliance,
ktorá okrem iného dozerá aj na
ochranu duševného vlastníctva.
Podľa posledných údajov je zo všet-
kých používaných programov na
Slovensku 43 percent nelegálnych.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
25. 2. 2011
http://hn.hnonline.sk/2-50680920-
-k10000_detail-a3

Superstroje prezradia záhady ves-
míru
Higgsov bozón by mohli objaviť už do
dvoch rokov. Vedci však plánujú aj
ďalšie superstroje
Bratislava – Ani nie pred mesiacom
oznámili vedci, že európskemu
Veľkému hadrónovému urýchľovaču
pod zemou neďaleko Ženevy sa darí
dobre. Až tak, že jeho veľkú a pláno-

http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2011/article_0004.html
http://ekonomika.sme.sk/c/5784602/kvalitu-potravin-ukaze-modre-koliesko.html
http://hn.hnonline.sk/2-50680920-k10000_detail-a3


vanú odstávku posunú o rok, na rok
2013.
Superstroj Európskej organizácie pre
jadrový výskum sa teraz po kratšej
zimnej prestávke vracia a čoskoro sa
v ňom začnú zrážať zväzky protónov.
Niektorí fyzici však už teraz premý-
šľajú nad ďalšími možnosťami. A nad
podobne ohromnými experimentmi,
ktoré sa ešte dôkladnejšie pozrú na
základné kamene vesmíru. Poroz-
právať by nám mohli nový príbeh 
o svete a jeho zákonoch.

S m e    24. 2. 2011
http://veda.sme.sk/c/5779343/superstroje-
-prezradia-zahady-vesmiru.html

Čistotu špaňodolinskej čipky chcú
ochrániť
Za špaňodolinskú čipku sa niekedy
označuje aj to, čo ňou v skutočnosti
nie je. Chrániť by ju mohlo zemepis-
né označenie
Špania Dolina – Špaňodolinská pa-
ličkovaná čipka patrí k najkrajším na
Slovensku a poznajú ju aj v mnohých
krajinách sveta. Za čipku s týmto
označením sa však niekedy ukrývajú
aj ľudovoumelecké výrobky, ktoré 
v skutočnosti zo špaňodolinskej tra-
dície nečerpajú. Čipkárky zo Španej
Doliny sa voči tomu v minulosti bráni-
li aj formou otvoreného listu. Účinnej-
šie by však bola čipka chránená 
v prípade uznania zemepisného
označenia. Takýmto spôsobom je na
Slovensku od roku 2009 chránená
Soľnobanská čipka z Prešova.
Obec Špania Dolina má záujem
zachovať tradíciu čipkárstva ako
súčasť kultúrneho dedičstva obce.
Starosta Marián Slobodník povedal,
že sú pripravení pomôcť čipkárkam
pri vybavovaní formálnych záležitostí
okolo uznania zemepisného názvu: „
Podstatné je, aby sa samotné čipkár-
ky dohodli na spoločnom postupe.“

S m e    23. 2. 2011
http://bystrica.sme.sk/c/5778399/cistotu-spa-
nodolinskej-cipky-chcu-ochranit.html

V informačných službách štátnych
úradov sme na tom v porovnaní 
s inými krajinami čoraz horšie 
V elektronickom úradovaní sa Slo-
váci prepadli
Bratislava – Jednoduchšie vybavenie
dokladov, či registrácie auta cez
internet je pre Slovákov stále „hud-
bou budúcnosti“. V elektronických
službách verejnej správy sme sa
vlani prepadli v rebríčku 32 európ-
skych krajín na piate miesto od
konca. Predbehlo nás napríklad aj
Bulharsko či Chorvátsko. V najbliž-
ších rokoch by to mohlo byť ešte hor-
šie, keďže vláda Ivety Radičovej
pozastavila a prehodnocuje IT pro-
jekty, ktoré odštartovala bývalá
vláda. Projekty by sa však mohli
podľa splnomocnenca pre informač-
nú spoločnosť Rolanda Silla rozbeh-
núť už v priebehu marca. „Očaká-
vam, že v horizonte 12 až 18 mesia-
cov budeme mať prvé hmatateľné
výsledky,“ hovorí Sill.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
22. 2. 2011
http://hn.hnonline.sk/2-50559880-
-k10000_detail-9b

Manželstvo z rozumu
Manželstvá z rozumu poznáme 
zo svojho okolia pravdepodobne
všetci. Vo svete veľkých firiem sú
manželstvá (fúzie, aliancie, partner-
stvá) dosť časté a väčšinou iba 
z rozumu. Nie je tomu inak ani v prí-
pade „čerstvého manželstva“ Micro-
softu a Nokie, ktorého cieľom je vytvoriť
protiváhu ekosystémom, ktoré si vytvá-
rajú Apple aj Google. Nokia, ktorá
posledných niekoľko rokov prešľapova-
la na mieste, potrebuje pre svoje
smartphony silného softvérového par-
tnera ako soľ a Microsoft zase hardvérovú
platformu, cez ktorú by si zlepšil svoj trho-
vý podiel na úkor Apple a Androidu.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
22. 2. 2011
http://hnonline.sk/firmyafinancie/c1-
-50559500-manzelstvo-z-rozumu

Učitelia nechcú byť byrokratmi
Bratislava – Viac úradníci ako učite-
lia, tak sa cítia mnohí riaditelia škôl aj
pedagógovia. Minister školstva Eugen
Jurzyca (SDKÚ) im sľubuje, že to
zmení a budú sa môcť venovať uče-
niu. Čaká však od nich návrhy, čo
treba zmeniť.
Denník SME oslovil asi dvadsať
pedagógov. Väčšinou potvrdili, že
byrokracie je priveľa. Ministrovým
víziám však veľmi neveria.
„Myslíme ten projekt veľmi vážne,“
uisťoval včera Jurzyca.
Ministerstvo spustilo portál wiki.skoly.org.
Naň môžu riaditelia a učitelia posie-
lať zoznamy svojich administratív-
nych prác, ktoré musia vykonávať.
Podnety môžu pridávať do 31. mar-
ca. Pracovná skupina potom príde 
s návrhmi na odstránenie nepotreb-
nej či zdvojenej byrokracie. Návrh
má byť známy do konca septembra.
Projekt spustili pred dvomi týždňami,
podľa jeho šéfa Romana Baranoviča
sa už zapojilo vyše dvesto riaditeľov
a učiteľov. „Informácia sa medzi uči-
teľmi šíri ako mor,“ nešetril optimiz-
mom Baranovič.

S m e    19. 2. 2011
http://www.sme.sk/c/5772123/ucitelia-
-nechcu-byt-byrokratmi.html

Mars je teraz najbližšie v histórii
Načo sú dobré výlety na povrch čer-
venej planéty, prebiehajúce v Mos-
kve?
Kozmická loď sa skladá zo štyroch
prepojených modulov na bývanie 
a experimenty. Dopĺňa ju vonkajší
modul s jemným pieskom a kameňmi
na podlahe a s hviezdnou oblohou po
stranách, aby bola ilúzia Marsu dokonalá.
S týmto priestorom bez slnka a čer-
stvého vzduchu si musí 520 dní
vystačiť medzinárodná šesťčlenná
posádka, smerujúca pri simulovanom
lete k červenej planéte.

Sme 19. 2. 2011
http://veda.sme.sk/c/5772703/mars-je-teraz-
-najblizsie-v-historii.html
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Superpočítač porazil ľudí
Washington – Má neuveriteľné ency-
klopedické znalosti, vyzná sa v ume-
ní, móde aj starovekých jazykoch.
Keby si však niekto myslel, že ide 
o človeka, veľmi sa mýli. Najnovším
víťazom vedomostnej súťaže Jeo-
pardy (slovenský ekvivalent súťaže
Riskuj! pozn. red.) sa totiž stal super-
počítač z dielne IBM s menom
Watson. 
Watson, ktorého pomenovali po bý-
valom riaditeľovi tejto IT firmy, porazil
svojich dvoch ľudských súperov 
a dokonca sa mu podarilo získať viac
bodov ako im dvom dokopy. „Takýto
počítač má neuveriteľný výpočtový
výkon, vďaka ktorému dokáže spra-
covať milióny operácií za sekundu,“
potvrdil pre HN výhody najmúdrejšej
„bytosti“ sveta Ondrej Macko, šéfre-
daktor časopisu PC Revue. 

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
18. 2. 2011
http://hn.hnonline.sk/2-50372400-
-k10000_detail-4c

Tri veci, ktoré zmenia mobily
Barcelonský veľtrh Mobile World
Congress, ktorý sa skončil vo štvrtok,
naznačil, akou cestou sa budú ube-
rať špičkové mobily. Samozrejme,
budú rýchlejšie a naberú nové fun-
kcie. Firmy, ktoré v posledných
mesiacoch nestíhali s Apple a Google, sa
znova začnú biť o špičku. Okrem toho
ovplyvnia najbližšie obdobie tri 
v Barcelone najviac viditeľné trendy.

S m e    18. 2. 2011
http://mobil.sme.sk/c/5771560/tri-veci-ktore-
-zmenia-mobily.html

Generálny riaditeľ Slovenskej agen-
túry pre rozvoj investícií a obchodu
(SARIO) Róbert Šimončič pre HN:
Musíme ukázať, že sme v regióne
najlepší
Investori podľa neho už špeciálne sti-
muly nepotrebujú. No hoci pripravo-
vaný zákon o štátnej pomoci pre nich
bude viac šitý na mieru stredne veľ-
kým firmám a investíciám do techno-
lógií, s daňovými prázdninami počítať
môžu. 

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
17. 2. 2011
http://hn.hnonline.sk/2-50319170-
-k10000_detail-4a

Tajomstvo Coca-Coly vraj odhalili
Škorica, vanilka, koriander – aj to
potrebujete, keď si chcete uvariť
starú Coca Colu
Chicago, Bratislava – Na internetovej
stránke spoločnosti nájdete všelijaké
recepty. Francúzska Coca-Cola cibu-
ľová polievka. Coca-Cola kuracie krí-
delká. Coca Cola muffiny.
Ten hlavný recept na výrobu samot-
nej Coca Coly, v desiatkach krajín
najpredávanejšieho nealkoholického
sýteného nápoja, by ste tam hľadali
márne. Viac ako 120 rokov zostáva
prísne stráženým tajomstvom.

S m e    17. 2. 2011
http://www.sme.sk/c/5768961/tajomstvo-
-coca-coly-vraj-odhalili.html

Najľudnatejšia krajina o pár rokov
predbehne podľa odborníkov aj USA 
Čína je už druhá. Pokorila Japon-
cov
Bratislava – Čínska ekonomika obra-
la Japonsko o titul druhej najsilnejšej
ekonomiky sveta. Hoci sa o tom
hovorí od augusta, včera to oficiálne
potvrdili zverejnené čísla za minulý
rok. Viacerí analytici sa nazdávajú,
že ďalším cieľom bude dnes prvá
Amerika. „Približne o štrnásť – pät-
násť rokov by Čína mohla nahradiť
USA a stať sa novou svetovou veľ-
mocou,“ avizuje hlavný analytik
Volksbank Vladimír Vaňo. 

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
15. 2. 2011
http://hn.hnonline.sk/2-50211270-
-k10000_detail-d0

Diaľnice na úkor vedy a vzdeláva-
nia
Problematika výstavby diaľnic, s kto-
rou si táto vláda zjavne nevie rady, sa
pomaly dostáva do štádia, kedy už
vládne rozhodnutia začínajú škodiť
nielen účastníkom cestnej dopravy,
ale takmer celej spoločnosti. Veď
návrh vlády presunúť výdavky na

vedu, výskum a vzdelávanie zo
štrukturálnych fondov únie na výstav-
bu diaľnic o tom jasne svedčí. Dnes
už nikto nespochybňuje, že výstavba
diaľnic sa stáva existenčnou pod-
mienkou ďalšieho rozvoja hospodár-
stva a ekonomiky vôbec, ale práve
takou istou existenčnou podmienkou
sú investície do vedy, výskumu,
vývoja a vzdelávania. Postaviť proti
sebe tieto dva nosné programy je to
najhoršie, čo vláda mohla urobiť. 

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
14. 2. 2011
http://hn.hnonline.sk/2-50157650-
-k10000_detail-42

Stratégia vedy na Slovensku 
(S m e    14. 2. 2011)
http://komentare.sme.sk/c/5765170/strate-
gia-vedy-na-slovensku.html

Žiaci začali testovať digitálne
učebnice
Bratislava – Približne 300 základ-
ných a stredných škôl po celom
Slovensku sa zapája do testovacej
prevádzky projektu digitálnych učeb-
níc s názvom Planéta vedomostí. Do
konca tohto školského roka budú
mať žiaci k dispozícii digitálne učeb-
nice matematiky, fyziky, chémie, bio-
lógie a prírodovedy. Ak bude projekt
úspešný, ministerstvo školstva sprí-
stupní digitálne učebnice od 1. sep-
tembra 2011 celoplošne všetkým
základným a stredným školám na
Slovensku.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
8. 2. 2011
http://hn.hnonline.sk/2-49893880-
-k10000_detail-9f
Slováci stále vandrujú, ale mozog
do kanála už nehádžu
Kým kedysi zo Slovenska za prácou
do zahraničia húfne cestovali vyso-
koškolsky vzdelaní odborníci, ktorí
tam robili podradné práce, vstup do
únie zmenil štruktúru migrácie
V máji tohto roku otvoria Nemecko 
a Rakúsko svoje pracovné trhy pre
slovenských uchádzačov o prácu.
Máme sa obávať masového odlevu
pracovných síl a úniku mozgov?
Podľa výberového zisťovania pracovných
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síl pracuje vonku legálne asi 130-tisíc
Slovákov. Ak k nim pripočítame ľudí pracu-
júcich nelegálne a 25-tisíc študentov,
dostaneme sa k číslu niekde okolo 
200-tisíc ľudí. V zahraničí tak pôsobí asi
deväť percent celkovej slovenskej pracov-
nej sily, čo je jedna z najvyšších mier emi-
grácie v Európe.
Pre Slovákov je emigrácia za prá-
cou tradičná záležitosť. V rokoch 
1899 – 1913 sa zo slovenskej časti
Uhorska vysťahovalo do USA a Ka-
nady takmer pol milióna ľudí, približne
17 percent populácie. Ďalšie tisíce odiš-
li medzi svetovými vojnami. Nové mož-
nosti na migráciu za prácou sa otvorili
po roku 1989, aj keď pracovné trhy člen-
ských krajín Európskej únie ostali pre nás
oficiálne zavreté až do roku 2004.

S m e    8. 2. 2011
http://komentare.sme.sk/c/5756668/slovaci-
-stale-vandruju-ale-mozog-do-kanala-uz-
-nehadzu.html

Aj za múrmi väzníc sú tvoriví ľudia
Ministerka spravodlivosti Lucia Žit-
ňanská ocenila výtvarné a remeselné
zručnosti odsúdených
Banská Bystrica – V Thurzovom dome
Stredoslovenského múzea v Banskej
Bystrici otvorili IX. ročník výstavy výtvar-
ných a remeselných prác odsúdených 
s názvom Čo je v nás. Na vernisáži sa
zúčastnila aj ministerka spravodlivosti
SR Lucia Žitňanská.
„Som prekvapená, pretože som
vedela, že sa za múrmi väzníc tvoria
umelecké diela, ale vynález je pre
mňa tiež novinkou,“ povedala Žit-
ňanská. „Podľa mňa to svedčí o tom,
že aj za múrmi väzníc sú ľudia, ktorí
sú aj tvoriví, ktorí sa dostali možno
na zlú cestu, spravili zlé životné roz-
hodnutia, ale mali by dostať šancu,“
dodala ministerka.
Prezentované diela vytvorili odsúde-
ní z Ústavu na výkon trestu v Banskej
Bystrici a zo strediska v Kováčovej.
Autor vynálezov M. G. z Ústavu na
výkon trestu v Banskej Bystrici
Kráľovej vymyslel vodíkovokyslíkový
elektrolyzér, zariadenie pre rozklad
vody elektronickou cestou. Keď bol
vo výkone trestu, asi po roku ho in-
špirovalo okolie, televízia a pedagóg,
„tak vlastne potom sa začalo na tom

pracovať, trvalo to zhruba cez dva
roky, pokiaľ sa nepodala žiadosť na
patentový úrad.“
M. G. vytvoril aj elektronickú sušičku
muriva. Je to podobné zariadenie
ako elektrolyzér až na to, že „rozkla-
dá vodu v stene na plyny, tak to suše-
nie nie je také rýchle ako keď kúrite,
ale je ekonomicky omnoho menej
nákladné,“ vysvetlil M. G. Doplnil, že
na elektrolyzér má už od Úradu prie-
myselného vlastníctva SR úžitkový
vzor, patent je ešte v konaní. Na
druhý výrobok sú patent aj úžitkový
vzor v konaní.
Ako povedala k umeleckým dielam
riaditeľka Stredoslovenského múzea
Zuzana Drugová, „za tie roky, ako ja
sledujem prezentované práce, nao-
zaj naberajú na kvalite a stále viac
hlbšie a hlbšie hovoria o tom vnútri
autorov.“ Práce si môžu záujemcovia
pozrieť do konca marca.

S m e    4. 2. 2011
http://bystrica.sme.sk/c/5751245/aj-za-
-murmi-vaznic-su-tvorivi-ludia.html

Akciový fond ING sa stal Investíciou
roka 2010 
Luxus zarobil ľuďom vlani najviac
Bratislava – Christian Dior, Tiffany, Ralph
Lauren či Luis Vuiton. Tieto luxusné znač-
ky vlani zarobili Slovákom najviac. Do akcií
týchto firiem totiž investuje fond ING Invest
Prestige & Luxe, ktorý včera ocenila spo-
ločnosť Fincentrum titulom Investícia roka
2010.
„Fond investoval do značiek, ktoré sú
spájané s luxusom a prestížou,“ priblížil
Milan Repka, riaditeľ Fincentra
Slovenská republika. Paradoxne mu
pomohol rok 2009, ktorý bol poznačený
krízou. „Úspešní ľudia si vlani po roku
plnom odriekania dopriali odmenu za
tvrdú prácu,“ vraví Repka s tým, že sa
darilo aj ďalším fondom s podobným
zameraním. Víťazný fond, v ktorom je
dnes takmer 90 miliónov eur, priniesol
Slovákom 50-percentný výnos. Kľúčo-
vé kritérium pri výbere Investície roka
bol pomer výnosu a rizika.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
3. 2. 2011
http://hn.hnonline.sk/2-49729500-
-k10000_detail-21

Diplomovka bez práce? Na webe
ju kúpite do tisícky
Bratislava – „Som Martin, v lete kon-
čím štúdium žurnalistiky a nemám
čas písať diplomovú prácu.“ S vymy-
slenou identitou a príbehom volám
do eseročky eSeminarky, ktorá sľu-
buje vysokoškolákom s podobným
problémom pomoc. „Žiadny problém.
Vypracujeme pre vás podklady pre
všetky typy vysokoškolských prác,“
píšu na webe.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
1. 2. 2011
http://hn.hnonline.sk/2-49678480-
-k10000_detail-75

Televízor sa s vami aj porozpráva
Tenšie, inteligentnejšie a zábavnej-
šie. Aj tak má vyzerať elektronika 
v domácnosti 21. storočia
Bratislava – Extrémne tenké televí-
zory, ďalšie smerovanie Windowsu 
či nové trendy v natáčaní videa. Bu-
dúcnosť prezentovanú na výstave
CES v Las Vegas sme vám už 
v Digitálnom svete načrtli, dnes si
ukážeme konkrétne produkty. 
LG už má v ponuke extrémne tenké
modely. Vynikajúce je, že táto spo-
ločnosť prišla s konceptom jedných
okuliarov pre všetky 3D zariadenia –
televízory, projektory i monitory.
Navyše jej okuliare sú pasívne,
nepotrebujú teda batériu a sú mimo-
riadne lacné. Rovnako sa zlepšil aj
diaľkový ovládač, ktorý funguje po-
dobne ako počítačová myš. Televízor
je vybavený systémom, ktorý sa
označuje ako Smart. Samozrejmé je
pripojenie na internet a výber z viace-
rých platených služieb.
Spoločnosť Sharp pokračuje vo svo-
jej stratégii a do RGB televízorov
teraz pridáva aj žltú farbu. Na CES
ukázal svoju tajnú zbraň – elegantný,
až 70-palcový televízor. Ďalej Sharp
predviedol tri 3D bezdrôtové Blu-ray
prehrávače.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
1. 2. 2011 
http://hn.hnonline.sk/2-49677740-
-k10000_detail-73
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Ing. Darina Kyliánová: Editoriál – Šet-
renie až príliš „in“

Ing. Darina Kyliánová: Tentoraz bez
ocenení, no opäť s čistým štítom
Bilancia činnosti ÚPV SR v roku 2010.
Pomerne priaznivá štatistika prihlá-
šok predmetov priemyselných práv
zásluhou slovenských subjektov.
Jedna z vlaňajších priorít – 6. ročník
ceny Jána Bahýľa za mimoriadne
hodnotné priemyselnoprávne chrá-
nené slovenské riešenie; prvýkrát sa
o cenu súťažilo v troch kategóriách,
čím mali väčšiu šancu uspieť v súťaži
individuálni prihlasovatelia, malé
podniky a mikropodniky do 49 za-
mestnancov a tiež vysoké školy 
a výskumné centrá. Aktívne pôsobe-
nie úradu v medzinárodnom mera-
dle. Organizačné zmeny v úrade 

k 1. januáru 2011 aj s cieľom posilniť
jeho aktivity zamerané na zvýšenie
povedomia o význame duševného
vlastníctva a jeho ochrany – cieľové
skupiny: politickí predstavitelia,
média a široká verejnosť. Ďalšie
úlohy ÚPV SR v roku 2011; potreba
minimalizovať dosah finančných škr-
tov v úrade racionálnymi a efektívny-
mi pracovnými postupmi pri zacho-
vaní kvality.

Ing. Lukrécia Marčoková: Možná 
alternatíva patentovej ochrany 
v Európe
Dohoda o všeobecnom prístupe 
k návrhu nariadenia o patente EÚ 
v decembri 2009. Stručný opis ná-
vrhu nariadenia o režime prekladov
pre patenty EÚ predloženého Ko-
misiou, alternatívneho španielskeho

návrhu a kompromisného návrhu
belgického predsedníctva. Žiadosti
členských štátov o povolenie nadvia-
zať posilnenú spoluprácu v oblasti
vytvorenia jednotnej patentovej
ochrany na území členských štátov,
ktoré sa posilnenej spolupráce
zúčastnia. Očakávaný ďalší vývoj.

Ing. Ivan Fraňo: Kolektívne a certi-
fikačné známky
Pracovný dokument Svetovej orga-
nizácie duševného vlastníctva – 
SCT 22/3 ako zdroj zjednocujúceho
postupu pri podávaní prihlášok
kolektívnych a certifikačných ochran-
ných známok. Postup pri podávaní 
a prieskume prihlášok. Obsah pri-
hlášky. Súvisiace pravidlá. Záležitosti
týkajúce sa obdobia po zápise.
Vybrané prípady zápisu.

Z obsahu prvého tohtoročného čísla časopisu
Duševné vlastníctvo, ktoré vyjde v polovici marca

Hoci sme vám pri súťažnej otázke: V ktorom roku začal Benz vyrábať štvorkolesové vozidlá?, uverejnenej v minulom vyda-
ní nášho e-mailového časopisu, ponúkli aj tri alternatívy na odpoveď – a) 1888 b) 1891 c) 1893 – nedostali sme žiadnu.
Správna odpoveď je – v roku 1891. 

Súťažná otázka č. 3

Ján Pettko (1812 – 1890). Rodák z Drietomy pri Trenčíne dlhé roky pôsobil na banskej akadémii v Banskej Štiavnici ako
vedúci Katedry geológie, mineralógie a paleontológie. S jeho menom sa viaže nielen výskumná práca uznávaná v Európe, ale
i pedagogická činnosť. Bol členom Uhorskej akadémie vied a medzi jeho žiakov patril aj Dionýz Štúr, neskorší riaditeľ Ríšskeho
geologického ústavu vo Viedni.

J. Pettko sa zaslúžil o prvé súborné geologické výskumy v severnej časti Malých Karpát, v Záhorskej nížine, ale najmä 
v Štiavnickom a Kremnickom pohorí, kde objavili neznámy minerál, ktorý nazvali na jeho počesť. 

Aký názov mal minerál pomenovaný po J. Pettkovi?1

Suvenír Úradu priemyselného vlastníctva SR získa ten z vás, kto prvý elektronicky pošle správnu odpoveď.
e-mail: julius.sipos@indprop.gov.sk

1 Názvy niektorých minerálov objavených na území Slovenska boli stotožnené s názvami už známych minerálov z iných svetových lokalít a dnes sú používa-
né iba ako synonymá.
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