
Proti falšovaniu a autorskému 
pirátstvu 

Úrad priemyselného vlastníctva SR
na základne uznesenia vlády SR 
č. 198 zo 16. marca 2011 sa stal ges-
torom Medzirezortnej komisie pre
koordináciu spolupráce v oblasti boja
proti falšovaniu a autorskému pirát-
stvu. Stal sa kontaktným bodom
Európskeho strediska pre sledo-
vanie falšovania a autorského pi-
rátstva, ktorý má implementovať
opatrenia zamerané na znižovanie
miery porušovania práv duševného
vlastníctva na národnej úrovni.

Prvé pracovné stretnutie medzi-
rezortnej komisie sa uskutočnilo
1. júla 2011 na Colnom riaditeľstve SR
v Bratislave. Členmi tejto komisie, na
čele ktorej je predsedníčka ÚPV SR
Darina Kyliánová, sú zástupcovia:
– Colného riaditeľstva SR
– Ministerstva financií SR

– Ministerstva hospodárstva SR
– Ministerstva kultúry SR
– Ministerstva pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR
– Ministerstva spravodlivosti SR
– Ministerstva vnútra SR
– Ministerstva zdravotníctva SR
– Ministerstva zahraničných vecí SR
– Generálnej prokuratúry SR
– Slovenskej obchodnej inšpekcie

V úvode pracovného stretnutia 
D. Kyliánová informovala o podpísa-
nom Memorande o technickej spo-
lupráci medzi Úradom pre harmo-
nizáciu vnútorného trhu (OHIM) 
a Európskou komisiou (18. apríla
2011). V súčasnosti je v schvaľovacom

procese návrh nariadenia európske-
ho parlamentu a Rady o poverení
OHIM-u úlohami súvisiacimi s ochra-
nou práv duševného vlastníctva.
Európske stredisko pre sledova-
nie falšovania a autorského pirát-
stva bude začlenené do organizač-
nej štruktúry OHIM-u. Ten vypracuje
stratégiu na zvyšovanie povedomia
verejnosti o ochrane práv duševného
vlastníctva vrátane organizovania
školení pre colníkov, políciu i sudcov,
vytvorí online databázu týkajúcu sa
porušovania práv z ochranných zná-
mok a dizajnov, pripraví súvisiacu le-
gislatívu a systémy na výmenu infor-
mácií medzi členskými štátmi o poru-
šovaní práv duševného vlastníctva.
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Aktivity OHIM-u spojené s činnos-
ťou Európskeho strediska pre sledo-
vanie falšovania a autorského pirát-
stva sú zakotvené aj v Strategickom
pláne OHIM-u na roky 2011 – 2015,
ktorý bol schválený na zasadaní jeho
Správnej rady v máji.

Členovia Medzirezortnej komisie
pre koordináciu spolupráce v oblasti
boja proti falšovaniu a autorskému
pirátstvu na prvom pracovnom stret-
nutí analyzovali existujúce i poten-
ciálne aktivity v danej oblasti. 
V tejto súvislosti hovorili o ďalšom
smerovaní informačného portálu
www.dusevnevlastnictvo.gov.sk, 

o možnostiach zverejňovať na webe 
i nebezpečné lieky a falšované potra-
viny a v neposlednom rade sa zame-
rali na identifikáciu potrieb súvisia-
cich s plnením úloh. 

Komisia pripraví Národnú straté-
giu boja proti falšovaniu a autor-
skému pirátstvu.
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Úspešná obhajoba systému 
manažérstva kvality 

Po troch rokoch od získania certifi-
kátu systému manažérstva kvality
podľa normy STN EN ISO 9001/EN
ISO 9001:2000 ÚPV SR absolvoval
17. a 20. júna recertifikačný audit 
v zmysle medzičasom revidovanej
normy na STN EN ISO 9001/EN ISO
9001:2008.

Audítori nezávislého certifikačného
orgánu ELBACERT®, a. s., so sídlom
v Kremnici Milan Šesták a Ján Če-
man preverili efektívnosť systému 
s ohľadom na interné a externé
zmeny od udelenia certifikátu, pričom
v úrade došlo najmä k zmene jeho
organizačného poriadku, a to od 
1. januára 2011.

Vedúci audítor Milan Šesták 
v tejto súvislosti uviedol: 

– Počas auditu sme sa zamerali
hlavne na preverenie vplyvov tejto
zmeny na riadenie procesov ako
takých, systém dokumentácie a hlav-
ne na praktické fungovanie organizá-
cie. Zmenu ste zvládli s prehľadom,
neidentifikovali sme žiadne zaváha-
nie. ÚPV SR dodržal požiadavky nie-
len certifikačnej normy, ale akcepto-
val aj pripomienky a upozornenia na
nedostatky v riadení zmien z pred-
chádzajúcich auditov. 

V rámci recertifikačného auditu ne-
boli zistené žiadne nezhody v sú-
vislosti s politikou kvality v úrade,
naopak, dominovali jeho silné strán-
ky, napríklad zníženie počtu nevyba-

vených prihlášok z minulosti, webové
sídlo ako nástroj komunikácie s ve-
rejnosťou, aktívna práca v oblasti
strategického riadenia a pod.

– Samozrejme, vždy existuje pries-
tor na zlepšovanie, – podotkol 
M. Šesták. – Dôležité však je, že pra-
covníci ÚPV SR a jeho vedenie 
sú ústretoví k pozitívnym zmenám 
a procesu neustáleho zlepšovania. 
A nielen preto, že je to nevyhnutý
predpoklad fungovania organizácie,
aj vzhľadom na obmedzené zdroje,
no ide aj o vnútorné presvedčenie
konkrétnych ľudí, že zlepšovať má
zmysel. V tom vidím najväčšiu silu
vášho úradu.

Zasadanie V4 + 3

Secesný 106-ročný Grandhotel
Praha v Starom Smokovci (postave-
ný podľa architektonického návrhu
Guida Hoepfnera, rodáka zo Spiš-
ského Podhradia) bol 15. – 17. jú-
na 2011 miestom v poradí 21. roko-
vania predsedov patentových úradov
krajín Vyšehradskej štvorky, pričom 
v posledný deň rokovania sa k nim

pripojili aj zástupcovia patentových
úradov Rakúska, Chorvátska a Slo-
vinska. 

Okrem bežných tém týkajúcich sa
činnosti národných patentových úra-
dov a medzinárodných organizácií
pôsobiacich v oblasti duševného
vlastníctva (Európsky patentový
úrad, Úrad pre harmonizáciu vnútor-
ného trhu, Svetová organizácia 

Foto: J. Šípoš

http://www.dusevnevlastn�ctvo.gov.sk


duševného vlastníctva) sa diskusie
sústredili na ďalšie smerovania
národných úradov v kontexte
zmien na známkovej a patentovej
scéne v Európe. Vo všeobecnosti
silnie komunitárny princíp konaní 
o ochranných známkach a dizajnoch
a čoskoro dôjde aj k zásadným zme-
nám v oblasti patentov – má byť
vytvorený inštitút európskeho
patentu s jednotným účinkom. 

I keď národné systémy, tak znám-
kové/dizajnové, ako aj patentové,
nestrácajú na opodstatnenosti (pre
prihlasovateľov sú zmysluplnou teri-
toriálnou alternatívou a majú svoje
miesto aj v ich známkových a paten-
tových stratégiách), národné úrady

by mali byť aktívnejšie v presa-
dzovaní projektov deľby práce 
v medzinárodnom meradle. Ide 
o to, aby bola viacej uznávaná a zá-
roveň využívaná práca národných
expertov. 

Jedným z takýchto projektov je
Danube Patent Institute (DPI) – PCT
rešeršná autorita strednej Európy,
ktorého súčasťou by mal byť aj
ÚPV SR. Cieľom DPI je vytvoriť pre
priemysel v strednej Európe vstupnú
bránu do medzinárodné patentového
systému. ÚPV SR je pripravený pos-
kytnúť „virtuálnemu“ inštitútu exper-
tov špecializujúcich sa na oblasť
organickej chémie. DPI by mal začať
svoju činnosť v prvej polovici roka
2012. 

Predsedovia patentových úradov
sa dotkli aj nárastu agendy úradov
(boj proti falšovaniu a autorskému
pirátstvu, klientske služby, osvetové
a marketingové aktivity atď.), čím
kopírujú vývoj v medzinárodných
organizáciách. Táto skutočnosť vy-
tvára tlak na čiastočné preorientova-
nie odborného a technického záze-
mia úradov a tým aj na zmeny v kom-
petenčných zákonoch jednotlivých
krajín.

Najbližšie rokovanie predsedov
patentových úradov krajín Vyšehrad-
skej štvorky sa uskutoční v júni budú-
ceho roka v poľskej Vroclavi. 
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EPO a jej členské krajiny 
sa stretli v Bratislave, 
aby prehodnotili 
politiku spolupráce

Predstavitelia Európskeho paten-
tového úradu (EPÚ) a členských kra-
jín Európskej patentovej organizácie
(EPO) sa 14. – 15. júna 2011 stretli 
v Bratislave, aby prerokovali mož-
nosti ďalšej spolupráce s cieľom
zlepšiť kvalitu a efektívnosť európ-
skeho patentového systému tak, aby
lepšie slúžil rozvoju priemyslu. Piate
výročné stretnutie spoluorganizo-
vané ÚPV SR sa konalo v období,
keď Európska únia prehodnocuje
svoju stratégiu v oblasti práv dušev-
ného vlastníctva. Jej hlavnými priori-
tami sú zavedenie jednotného systé-
mu v oblasti patentov a právnych
sporov a zlepšenie prostredia pre
inovácie.

Prezident EPÚ Benoît Battistelli
v otváracom prejave konferencie
zdôraznil potrebu užšej spolupráce
medzi EPÚ a členskými krajinami
EPO. – Ide o vzrušujúce obdobie,
keď Európa v otázkach priemyselné-
ho vlastníctva napreduje. Potrebuje-
me prehodnotiť spôsob spolupráce 
s národnými patentovými úradmi,
aby sme zabezpečili úspešnosť náš-

ho úsilia a poskytovali európskemu
priemyslu lepší servis.

Tohtoročné stretnutie bolo zamera-
né na tri hlavné témy: organizovanie
školení/vzdelávacie aktivity, zvýšenie
povedomia o priemyselnom vlastníc-
tve a patentové informácie a nástroje
IT, služby a štandardy.

– Naša organizácia má 38 člen-
ských štátov, z ktorých sedem do nej
vstúpilo v roku 2007, – uviedol vice-
prezident EPÚ pre medzinárodné
otázky Raimund Lutz. – Politiku
spolupráce EPÚ je potrebné prehod-
notiť tak, aby riešila výzvy rastúceho

počtu členov a ich rôznorodosť. Naša
stratégia by mala byť flexibilnejšia 
a zohľadňovať individuálne potreby
jednotlivých krajín.

Príkladom spolupráce, ktorá bude
prínosom pre európsky obchod, je
spoločný projekt medzi EPÚ a ná-
rodnými patentovými úradmi 
v oblasti strojového prekladu 
28 európskych jazykov. Poskytne
technické informácie firmám a vyná-
lezcom v rámci Európy v ich vlas-
tnom jazyku. – Cieľom je prelomiť
jazykové bariéry a sprístupniť paten-
tové informácie používateľom paten-
tového systému, predovšetkým
malým a stredným podnikom, ako aj
znížiť náklady na preklady, čo zvýši
konkurencieschopnosť európskych
firiem na svetových trhoch, – uviedol
B. Battistelli. 

Základom spomínaného projektu 
sú partnerské dohody podpísané 
v marci tohto roka medzi EPÚ 
a spoločnosťou Google o strojo-
vom preklade patentov v 28 európ-
skych jazykoch plus čínština, japon-
čina, kórejčina a ruština.

Program strojového prekladu zo-
hrá dôležitú úlohu aj v prípade pláno-
vaného jednotného patentu, ktorý 
v súčasnosti európske inštitúcie 



128. zasadanie 

V dňoch 29. – 30. júna 2011 sa 
v holandskom Haagu konalo 128.
zasadanie Správnej rady Európ-
skej patentovej organizácie (SR
EPO), ktoré viedol jej predseda Jes-
per Kongstad. Na zasadaní sa zú-
častnili zástupcovia všetkých 38
členských štátov EPO.

SR EPO poverila prezidenta EPÚ
Benoîta Battistelliho začatím roko-
vaní s vládou Tuniskej republiky 
o spolupráci a v rámci nej aj o podpi-
se dohody týkajúcej sa validácie
európskych patentov. 

Validačný systém poskytuje prihla-
sovateľom možnosť validovať európ-
ske patentové prihlášky a patenty 
s účinkom pre neeurópske štáty, čím
získajú spoľahlivú patentovú ochranu
v krajinách, ktoré nemajú rešeršný 
a prieskumový systém. Uzavretie
validačnej dohody s Tuniskom môže
zlepšiť úroveň patentovej ochrany 
v tejto krajine. 

Spolupráca medzi Národným in-
štitútom pre normalizáciu a priemy-
selné vlastníctvo Tuniska (INNORPI)
a EPÚ sa zameria na rozvoj technic-

kých a ľudských zdrojov, výmenu
informácií, vzájomné návštevy exper-
tov, študijné pobyty, vzdelávanie a pod-
poru inovácií. 

Jedným z dôležitých bodov roko-
vania SR EPO bol Strategický plán
rozvoja informačných technológií
na roky 2011/15 (IT Roadmap), ktorý

vychádza zo štúdie o využívaní infor-
mačných technológií v EPÚ1. Stra-
tegický plán SR EPO schválila. 

EPÚ dlhodobo zastáva vedúcu
pozíciu pri vyhľadávaní a poskytova-
ní patentových informácií. Jeho cie-
ľom je aj naďalej ponúkať používa-
teľom – interným aj externým – čo 

prerokúvajú a ktorého cieľom je zjed-
nodušiť postupy a znížiť náklady na
ochranu vynálezov v Európe.

Tomáš Kakula v zastúpení po-
slanca Národnej rady SR a predsedu
parlamentného Výboru pre európske
záležitosti Ivana Štefanca uvítal
pokrok v oblasti vytvárania jednotné-
ho patentu. 

– Nemôžeme si dovoliť nepočúvať
používateľov, ktorí volajú po cenovo
dostupnom a celosvetovo konkuren-

cieschopnom patentovom systéme 
v rámci celej EÚ, – konštatoval. 
– Zavedenie jednotného patentového
systému prichádza pre Slovensko 
v pravý čas. Po rokoch posilňovania
našej ekonomiky prostredníctvom
zahraničných investícií v pásovej
výrobe sa naliehavo usilujeme 
o naštartovanie „tvorivejších“ hospo-
dárskych odvetví.

EPÚ poskytuje jednotlivým vy-
nálezcom a firmám z celého sveta

centralizovaný servis na jednom
mieste. Umožňuje im získať ochranu
ich patentu až v 40 európskych štá-
toch prostredníctvom jednotného
postupu – podaním len jednej žia-
dosti. EPÚ je dnes druhou najväč-
šou európskou organizáciou, ktorá
zamestnáva 7 000 ľudí viac ako 
30 rôznych národností v Mníchove,
Haagu, Berlíne, Viedni a Bruseli. Je
výkonným orgánom EPO, pričom je
plne financovaný z vlastných zdrojov
s ročným rozpočtom 1,6 miliardy eur.
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najlepšie služby v prospech európ-
skej ekonomiky: najlepšiu kvalitu za
najnižšiu cenu. 

EPÚ bude investovať do dvoch
kľúčových oblastí, ktoré boli v štúdii
identifikované:
1. rešeršné nástroje a riadenie toku

informácií (information manage-
ment)

2. proces udeľovania patentov 

Investovanie do rešeršných nás-
trojov a riadenia toku informácií
bude mať za následok zlepšenie
efektivity práce prieskumových pra-
covníkov a zároveň zlepšenie kvality
ako takej. 

V nasledujúcich rokoch sa očaká-
va nárast objemu patentovej doku-
mentácie, a preto je potrebné, aby
prieskumoví pracovníci aj široká
verejnosť mali lepší prístup k stavu
techniky vrátane dokumentov z Ázie.
Vyhľadávacie služby úradu budú aj

naďalej závisieť od kvality rešeršné-
ho systému EPOQUE, kvality a roz-
sahu zbierok patentovej a nepaten-
tovej literatúry a tiež od využíva-
nia programu automatických prekla-
dov. 

Cieľom investícií do procesu
udeľovania patentov je nielen pre-
budovať, resp. zracionalizovať celý
systém, ale poskytnúť zamestnan-
com aj moderné pracovné prostredie
spĺňajúce súčasné i budúce trendy,
napríklad i prácu z domu. 

Celkové náklady na obdobie rokov
2011– 2015 sa odhadujú na 65 mil. €.
Na projektoch sa bude podieľať 
približne 60 – 70 interných zames-
tnancov. 

V EPÚ zároveň kladú veľký dôraz
aj na investovanie do vzdelávania
zamestnancov. Pomôže podporiť
zmeny vyplývajúce z nového spôso-

bu práce prieskumových pracovníkov
a IT špecialistov v úrade.

Na 128. zasadaní SR EPO zvolili
nového podpredsedu Výboru pre
technickú a prevádzkovú podporu
(TOSC). Stala sa ním Bucura Iones-
cuová z Rumunska a funkciu bude
vykonávať tri roky. 
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EPÚ a San Maríno 
spolupracujú na rozvoji 
duševného vlastníctva 

Prezident EPÚ Benoît Battistelli
sa 17. júna 2011, v rámci svojej prvej
oficiálnej návštevy Sanmarínskej
republiky, stretol s predstaviteľmi
tamojšej vlády, akademickej obce,
priemyslu, obchodu i riaditeľom Pa-
tentového a známkového úradu San
Marína Silviom Rossim. Diskutovali 
o tom, ako v krajine posilniť systém
duševného vlastníctva, najmä s pod-
porou uvedeného úradu. 

V rámci stretnutí išlo o identifiká-
ciu iniciatív zameraných na zvýše-
nie povedomia o duševnom vlas-
tníctve a na podporu priemyslu 
a vysokých škôl v krajine. Projekty
budú vychádzať z odborných znalos-

tí Patentového a známkového úradu
San Marína v kooperácii s EPÚ vrá-
tane Univerzity San Marína, ktorá 
pripravuje zriadenie technologického
parku.

B. Battistelli zdôraznil: – Len v spo-
lupráci s národnými patentovými
úradmi prostredníctvom výmeny osved-
čených postupov, know-how a nás-
trojov môžeme optimálne využiť dos-
tupné zdroje a kompetencie v celej
sieti európskych krajín.

San Maríno je členom EPO od 
1. júla 2009.

Foto: www.wikipedia.sk

EPÚ opäť na čele 
v kvalite patentov 

Z hľadiska kvality udeľovaných
patentov už druhý rok po sebe je
EPÚ hodnotený ako najlepší spo-
medzi piatich najväčších sveto-
vých patentových úradov. Vyplýva
to z prieskumu, ktorý medzi podniko-
vými a súkromnými právnymi zástup-
cami pre oblasť duševného vlastníc-
tva vykonali v prvom polroku 2011

agentúra Thomson Reuters a časo-
pis Intellectual Asset Management
(IAM). 

Výsledky prieskumu zverejnené 
v júnovom čísle IAM-u ukázali, že
EPÚ v kvalite udeľovaných patentov
vedie pred ďalšími patentovými úrad-
mi s veľkým náskokom, dokonca si
zlepšil svoje postavenie v porovnaní
s vlaňajškom. 

Podľa prieskumu, 74 % podniko-
vých právnych zástupcov si myslí, 
že kvalita patentov udeľovaných
EPÚ je „výborná alebo veľmi dobrá“ 
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(71 % v minulom roku); rovnako od-
povedalo 62 % súkromných advoká-
tov (56 % v minulom roku). 

Na druhom mieste v hodnotení
skončil Japonský patentový úrad 
(57 %, resp. 43 %). Za ním nasledu-
jú Patentový a známkový úrad USA,
Kórejský úrad duševného vlastníctva
a Štátny úrad duševného vlastníctva
Číny.

– Výsledky prieskumu len potvrdili
snahu EPÚ posilniť kvalitu európ-
skych patentov v prospech spoloč-
nosti a hospodárstva, – uviedol prezi-
dent EPÚ Benoît Battistelli. – Kva-
lita bola vždy súčasťou politiky EPÚ,
pretože len vysokokvalitné patenty
môžu poskytnúť právnu istotu, ktorá

z nich robí cenný nástroj pre firmy,
jednotlivých vynálezcov a ďalšie
zainteresované strany. EPÚ bude aj
naďalej pokračovať v úsilí zvyšovať
kvalitu patentov, a to zjednodušova-
ním postupov a zdokonaľovaním
informačných systémov. Prieskum
ukázal, že naše doterajšie úsilie
vytvoriť patentový systém založený
na kvalite sa vypláca. 

Redaktor časopisu IAM Joffe
Wild: – Prieskumu sa zúčastnili pod-
nikoví právnici a odborníci zo súk-
romnej sféry so skúsenosťami zo
svetových patentových úradov, a pre-
to by mali vedieť, čo hovoria.
Respondenti sú presvedčení, že 
v súčasnosti práve EPÚ určuje celo-

svetový štandard v kvalite patentov 
a snahou ostatných úradov by malo
byť vyrovnať sa mu. 

Z prieskumu tiež vyplynulo, že
kvalita patentov, ktoré udeľuje EPÚ,
sa oproti predchádzajúcim rokom
zvýšila. Uviedlo to 22 % podniko-
vých právnikov a 26 % súkromných
advokátov. Približne dve tretiny res-
pondentov si myslí, že kvalita zostala
na rovnakej úrovni a 7 %, resp. 9 %
opýtaných odpovedalo, že kvalita sa
znížila.

Do prieskumu sa zapojilo tak-
mer 700 patentových zástupcov 
z podnikovej a privátnej sféry – čita-
telia časopisu IAM. 

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

Hollywood chce blokovať internet
Združenie filmových spoločností
chce v Británii blokovať internetovú
stránku, ktorá vraj zdieľa nelegálne
kópie filmov
Londýn, Bratislava – Filmoví tvorco-
via chcú blokovať internetové strán-
ky. Najnovšie si na to vybrali súdnu
cestu: v Británii nútia najväčšieho
internetového poskytovateľa, aby
blokoval niektoré internetové stránky.
Pomôcť im má londýnsky súd.
Hollywood totiž tvrdí, že sprístupňo-
vanie nelegálneho filmového obsahu
spôsobuje veľké finančné straty.
Zdieľanie pirátskych súborov dokon-
ca označuje za sociálne zlo.

S m e 30. 6. 2011
http://ekonomika.sme.sk/c/5958682/holly-
wood-chce-blokovat-internet.html

Lacní roboti „Made in Slovakia“
Bratislava – Na Slovensko prišiel
štvrtý výrobca televízorov – taiwan-
ský AU Optronics. So svojimi pred-
chodcami má jedno spoločné – ázij-
ské korene. Nie je náhodné, že ázij-
ské giganty ako Samsung či Foxconn
(predtým Sony) zakladajú továrne 
v Európe a končia práve u nás. Dô-
vod je jednoduchý. Peniaze. Na roz-
diel od automobilov, televízory sú
ľahko skladné. Najmä ak prihliadne-
me na ich zmenšovanie a stenčova-
nie, náklady na ich prepravu sa neus-
tále znižujú. Firmy (najmä tie ázijské)
by určite radšej volili domácu výrobu
a následný export. Len to má háčik –
clo. Ak totiž do krajiny Európskej únie
doveziete hotový televízor, platíte 
12- až 14-percentné clo. Práve to je

hlavným motívom, prečo sa ázijským
výrobcom oplatí postaviť fabriky 
v Európe. A je úplne jedno, či tu budú
len dovážať súčiastky a následne
montovať televízory. Clo sa platí len
za celý televízor.
Cez finančné hľadisko viedla aj cesta
Taiwancov na Slovensko. Nie je nič
nezvyčajné, keď šéf fabriky v prího-
vore pochváli tunajšiu „konkurencie-
schopnú pracovnú silu“. Slováci sú
lacní pracovníci. Ak k tomu pripočíta-
te postavenie v Európe, štátnu
pomoc, členstvo v eurozóne a prí-
tomnosť odberateľov, lepšiu lokalitu
si nemôžete vybrať.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
29. 6. 2011
http://hn.hnonline.sk/2-52192290-
-k10000_detail-d2

Nový zmluvný štát PCT

Rwanda sa 31. mája 2011 stala
144. signatárom Zmluvy o patentovej
spolupráci (PCT). Zmluva o prístu-
pe nadobudne účinnosť 31. augus-
ta 2011. Zástupcovia Rwandy záro-
veň s uložením prístupových listín 

vyhlásili, že Rwanda je viazaná hla-
vou II PCT, tzn. že automaticky bude
patriť medzi zvolené krajiny v prípa-
de podania žiadosti o medzinárodný
predbežný prieskum na medzinárod-
né prihlášky, ktoré prihlasovatelia
podajú 31. augusta 2011 a neskôr.

Foto: www.wikipedia.sk
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Tabakové firmy sa idú súdiť
Austrália chce už v lete hlasovať za
zákon bez značiek výrobcov na ciga-
retách
Bratislava – Svetová jednotka v pre-
daji cigariet vo svete Philip Morris už
nechce čakať na to, kedy Austrália
„skonfiškuje“ jej značku.  Tamojší par-
lament chce totiž v najbližších dňoch
schvaľovať zákon o zákaze značiek
tabakových výrobcov na obaloch
cigariet. Firma preto dala vláde ulti-
mátum – buď bude počas nasledujú-
cich týždňov hľadať východisko,
alebo bude arbitráž. „Sme pripravení
žiadať od vlády kompenzácie,“ vyhlá-
sila hovorkyňa Anne Edwardsová.
Ako dodala, išlo by o miliardy dolá-
rov.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
28. 6. 2011
http://hn.hnonline.sk/2-52184400-
-k10000_detail-cf

Peniaze EÚ sa nemusia stihnúť vy-
čerpať, tvrdí SAV
Akademici varujú Jurzycu
Bratislava – Vedenie Slovenskej aka-
démie vied čaká od ministerstva
školstva Eugena Jurzycu výzvy na
veľké projekty, prostredníctvom kto-
rých by Slovensko mohlo čerpať
zvyšných 500 miliónov eur z eurofon-
dov.
Akadémia sa totiž obáva, že keď si
rezort čo najskôr neurčí, ako chce
peniaze využiť, zvyšné prostriedky
do roku 2013 nemusíme stihnúť
vyčerpať. „Príprava takýchto veľkých
projektov je otázka niekoľkých
mesiacov. Prostriedkov je tam dosť 
a nedá sa vypísať všetko naraz, musí
to mať nejaký sled. Keď sa niektoré
projekty začnú vypisovať až v roku
2012, potom sa obávam, že sa z tých
prostriedkov vyčerpá veľmi málo,“
objasnil predseda SAV Jaromír
Pastorek.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
27. 6. 2011
http://hn.hnonline.sk/2-52176700-
-k10000_detail-81

Slovenskej vede svitla nádej 
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y
23. 6. 201)
http://hn.hnonline.sk/2-52150070-
-k10000_detail-9c

Vedcov rozčuľujú papiere pre Bru-
sel (S m e    21. 6. 2011)
http://www.sme.sk/c/5945282/vedcov-rozcu-
luju-papiere-pre-brusel.html

Slovenská bryndza kričí o pomoc
Náš tradičný výrobok neustále bojuje
s lacnými napodobeninami. Tú kvalit-
nú však ocenil aj Brusel
Bratislava – Slovenská bryndza sa
dostala pod ochranu EÚ s registrá-
ciou Chráneného zemepisného
označenia ako tretí slovenský výro-
bok. Táto mliečna, výživná a zdravá
potravina sa pôvodne vyrábala bez
tepelného spracovania, takzvanej
pasterizácie. Dnes však mliekari pas-
terizovanie uprednostňujú – do vý-
robku dodávajú zákvas s obsahom
mikroorganizmov. Pravá Slovenská
bryndza tak môže byť aj pasterizova-
ná, aj nepasterizovaná, musí však
obsahovať 50 percent ovčieho hrud-
kového syra v prepočte na sušinu.
Len táto má privilégium nosiť modré
európske logo. Aj napriek tomu, že
bryndza je našou tradičnou potravi-
nou, originálnu s európskym označe-
ním vyrábajú u nás len štyria mlieka-
ri.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
27. 6. 2011
http://hn.hnonline.sk/2-52176210-
-k10000_detail-7a

Za zlou bryndzou stoja reťazce 
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y
13. 6. 2011)
http://hn.hnonline.sk/2-52073370-
-k10000_detail-eb

Repčík: Nemám rád empétrojky
Peniaze za videá z YouTube už
nechceme, lebo sme sa priklonili 
k inému právnemu názoru, hovorí
riaditeľ Slovenského ochranného
zväzu autorského Vladimír Repčík.
Najprv ste sa rozhodli vyberať penia-
ze za videá vložené na web, neskôr

ste sa za to ospravedlnili a naposle-
dy ste SME napísali, že ani to nie je
isté, lebo je viac právnych výkladov
zákona. Nemení SOZA svoj právny
názor príliš často?
Nemyslím si, že sme dvakrát zmenili
rozhodnutie. V liste som si len dovo-
lil povedať, že existujú minimálne tri
právne názory na túto tému. Jeden
hovorí, že embedované videá 
a hypertextové linky podliehajú licen-
covaniu, iný že nie a tretí, že licencie
majú byť iba na embedované videá 
a nie na hypertextové odkazy. Keď-
že neexistuje jednoznačný právny
výklad ani platný rozsudok súdu, ako
postupovať, tak sme sa rozhodli
embedding a hypertextové odkazy
nelicencovať.

S m e    27. 6. 2011
http://ekonomika.sme.sk/c/5954343/repcik-
-nemam-rad-empetrojky.html

SOZA uznala chybu. Peniaze vráti 
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y
17. 6. 2011)
http://hn.hnonline.sk/2-52103580-
-k10000_detail-f2

Videá z webu SOZA nesmie poku-
tovať (S m e    16. 6. 2011 )
http://ekonomika.sme.sk/c/5939102/videa-z-
-webu-soza-nesmie-pokutovat.html

Druhý diel Minervy je lepší ako ori-
ginál
Najväčším rizikom novej stratégie
pre vedomostnú spoločnosť je refor-
ma vysokých škôl
Bratislava – Konkrétnejšie opatrenia,
jasné vymedzenie zodpovednosti 
a silnejší ťah na bránu. To sú hlavné
výhody stratégie pre vedomostnú
spoločnosť Minerva 2.0 oproti jej
predchodkyni z roku 2005. Problém
bude, či sa podarí urobiť zložité refor-
my predovšetkým v školstve, na kto-
rých nová stratégia dosť výrazne
stojí.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
24. 6. 2011
http://hn.hnonline.sk/2-52157490-
-k10000_detail-66
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Peňazí na vedu je dosť, treba ich
len lepšie použiť 
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y
24. 6. 2011)
http://hn.hnonline.sk/2-52157500-
-k10000_detail-29

Miškov chce zrušiť investičné sti-
muly pre firmy
Minister hospodárstva plánuje nahra-
diť štátnu pomoc príťažlivým prostre-
dím pre podnikateľov
Bratislava – Do troch rokov by mohli
byť investičné stimuly, ktorými štát
podporuje najmä zahraničných in-
vestorov, zbytočné. Štátnu pomoc by
im malo nahradiť kvalitnejšie podni-
kateľské prostredie.
Povedal to na stretnutí so zástupca-
mi Americkej obchodnej komory na
Slovensku minister hospodárstva
Juraj Miškov (SaS). „Urobím všetko
pre to, aby sa poskytovanie investič-
ných stimulov zrušilo ešte počas
tohto volebného obdobia.“
Iniciatíva je súčasťou projektu Sin-
gapur, ktorý má zjednodušiť podnika-
teľské prostredie a posunúť Sloven-
sko v rebríčku Doing Business Sve-
tovej banky na popredné miesta.

S m e    24. 6. 2011
http://ekonomika.sme.sk/c/5949784/miskov-
-chce-zrusit-investicne-stimuly-pre-firmy.html

V inováciách zaostávame
Bratislava – Slovensko patrí v medzi-
národnom porovnaní medzi krajiny 
s najmenšou inovačnou výkonnos-
ťou, pričom dosahuje slabý priemer
krajín Európskej únie. „Spomedzi 27
krajín únie sme až na 23. mieste 
z hľadiska inovačnej výkonnosti 
a patríme do skupiny takzvaných
dobiehajúcich krajín. Toto zaostáva-
nie má niekoľko hlavných príčin,
okrem iných aj nízke výdavky verej-
ného i súkromného sektora na
výskum a vývoj. Priemer výdavkov
krajín EÚ 27 je 1,82 percenta HDP,
na Slovensku to je len 0,48 percenta
HDP, pričom verejné prostriedky
predstavujú 55 percent z celkových
výdavkov na vedu a výskum,“ kon-
štatuje sa v Správe o plnení opatrení

Inovačnej stratégie SR a Inovačnej
politiky SR za rok 2010 a prvý štvrť-
rok tohto roka. Tú včera prerokovala
a zobrala na vedomie vláda.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
23. 6. 2011 
http://hn.hnonline.sk/2-52150250-
-k10000_detail-e9

V únii sme takmer najhorší v ino-
váciách (S m e    18. 6. 2011)
http://ekonomika.sme.sk/c/5942341/v-unii-
-sme-takmer-najhorsi-v-inovaciach.html

Mýty o inováciách 
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y
14. 6. 2011)
http://hn.hnonline.sk/2-52079960-
-k10000_detail-7c

Brusel: Coca-Cola môže byť všade
iná
Výrobcovia potravín môžu podľa
Bruselu prispôsobiť produkty pod tou
istou značkou rozdielnym trhom
Bratislava – Coca -Cola, káva, čoko-
láda či iné potraviny, ktoré sa predá-
vajú pod tým istým názvom po celom
svete, môžu mať v jednotlivých štá-
toch Európskej únie inú chuť a zlože-
nie. Tvrdí to Frederic Vincent, hovor-
ca eurokomisára pre spotrebiteľskú
politiku Johna Dalliho.
„Spoločnosti nemajú povinnosť pre-
dávať ten istý produkt pod tou istou
značkou vo všetkých krajinách únie,“
dodal. Musia však o zložení výrobku
spotrebiteľov na etikete informovať.
Vincent reagoval na polemiku, ktorú
vyvolal porovnávací test značkových
potravín Asociácie spotrebiteľov
Slovenska (ASS) a financovalo Zas-
túpenie Európskej komisie na Slo-
vensku.
Test ukázal, že niektoré produkty,
ktoré vyrábajú potravinárske koncer-
ny pod tou istou značkou, majú na
rôznych trhoch iné zloženie. Jedným
z nich bol nápoj Coca- Cola. 

S m e    22. 6. 2011
http://ekonomika.sme.sk/c/5947516/brusel-
-coca-cola-moze-byt-vsade-ina.html

Internetové stránky sa .môžu 
.končiť .všelijako
Adresy na webe dostanú slobodu.
Firmy za domény na želanie zaplatia
státisíce dolárov
Bratislava – Môže to byť jedna z naj-
väčších revolúcií v dejinách interne-
tu. Zabudnime totiž na weby, ktorých
internetová adresa sa končí označe-
ním štátu či niektorou z približne
dvadsiatky uznaných skratiek.
Internetové domény
Doména najvyššej úrovne je skratka za pos-
lednou bodkou v internetovej adrese.
Jestvuje 22 generických domén najvyššej
úrovne.
Okrem nich zhruba 250 domén jednotlivých
štátov. 

Webové stránky firiem, štátov aj jed-
notlivcov môžu už koncom budúceho
roku končiť akokoľvek. Napríklad
nové informácie budete hľadať na
doménach .spravy či .sme.
Rozhodla o tom medzinárodná orga-
nizácia ICANN, ktorá dohliada nad
celosvetovým internetom. Súčasťou
toho je aj prideľovanie domén najvyš-
šej úrovne, skratiek za poslednou
bodkou v internetovej adrese.
Organizácia aj mnohí odborníci
hovoria o historickom momente.
„Nikto však nevie predpovedať, kam
nás toto rozhodnutie zanesie,“ hovo-
rí pre BBC Rod Beckstrom, šéf orga-
nizácie ICANN.
Samotnému rozhodnutiu predchá-
dzalo šesťročné vyjednávanie, po
ktorom pôjde o najväčšiu zmenu sys-
tému od okamihu, keď pred rokmi
predstavili doménu .com. „Aj keď je
dobrý dôvod na obmedzenia, inová-
ciám by sa nemali klásť prekážky,“
vysvetľuje pre Guardian Peter Den-
gate Trush, predseda komisie riadite-
ľov ICANN.

S m e    21. 6. 2011
http://pocitace.sme.sk/c/5945244/interneto-
ve-stranky-sa-mozu-koncit-vselijako.html

Adresy stránok na internete sa
zmenia na nepoznanie (P r a v d a
20. 6. 2011)
http://vat.pravda.sk/adresy-stranok-na-inter-
nete-sa-zmenia-na-nepoznanie-fh6-/sk_v-
tech.asp?c=A110620_110335_sk_vtech_p35
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Nokia sa opäť súdila, spor s ne-
meckou spoločnosťou prehrala
Berlín – Fínsky výrobca mobilných
telefónov Nokia na súde v Londýne
prehral patentový spor s nemeckou
firmou IPCom. Súd rozhodol, že
patent nemeckého podniku z oblasti
telekomunikácií je platný. Hovorca
Nokie k tomu dodal, že sa verdikt jej
tržieb v Británii nedotkne a že sa spo-
ločnosť proti časti rozhodnutia odvo-
lá. „Po značnom čase je to prvý prí-
pad, keď britský súd uznal telekomu-
nikačný patent za platný a zneužitý,“
uviedol Myles Jelf z Bristows Partner,
ktorý bol pre IPCom poradcom. 
„So všetkou úctou nesúhlasíme 
s názorom súdu, že je patent platný 
v zmenenej podobe a že niektoré 
z našich starších produktov možno
tento upravený patent porušili,“ uvie-
dol hovorca Nokie. „Voči tejto časti
rozhodnutia máme v úmysle sa od-
volať,“ dodal. 

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
17. 6. 2011
http://hn.hnonline.sk/2-52103490-
-k10000_detail-88

Hackeri prežívajú zlatý vek. Neušla
im ani CIA
Takmer každý deň rozsiahly útok.
Dve skupiny hackerov si nevyberajú
slabé ciele
Zlatý vek pre hackerov. Tak hodnotia
analytici posledné týždne, keď hac-
keri podnikli niekoľko veľkých útokov
na firmy aj médiá, napadli herné spo-
ločnosti, internetové hry aj jednu 
z najväčších celosvetových zbrojoviek.
A v stredu aj internetovú stránku
americkej CIA, pričom ju na nejaký
čas znefunkčnili.

S m e    17. 6. 2011
http://pocitace.sme.sk/c/5940402/hackeri-
-prezivaju-zlaty-vek-neusla-im-ani-cia.html

Nokia vyhrala nad Apple. Morálne,
nie na trhu
Fínsky výrobca dostane odškodné za
porušovanie patentov firmou Steva
Jobsa, no neodstaví ho
Bratislava – Svetová jednotka vo vý-

robe telefónov, fínska Nokia, si môže
pripísať morálne víťazstvo v trojroč-
nom spore s americkým rivalom
Apple. S firmou Steva Jobsa sa totiž
vzájomne sporila o porušovaní viace-
rých patentov.
A hoci obidve firmy to už pretlačili na
súd, Apple nečakane cúvlo: mimo-
súdne zaplatí Nokii jednorazovú plat-
bu za porušenie patentov a následne
licenčné poplatky za využívanie jej
inovácií vo svojich zariadeniach.
„Nokia sa už dlho snažila zastaviť
Apple v neoprávnenom využívaní
inovácií. Týmto rozhodnutím sme to
dosiahli a tešíme sa, že nám vzrastie
počet licencií,“ reagoval pre HN riadi-
teľ komunikácie Nokia Mark Durrant.
Analytici hovoria, že skôr ako trhovo
jej to pomôže finančne. „Vytĺcť“ z to-
ho môže stovky miliónov eur.
„Je to morálne víťazstvo, aj keď hlav-
ne vo finančnom ohodnotení,“ kon-
štatuje pre HN analytička prieskum-
nej spoločnosti Gartner Carolina
Milanesi. S tým súhlasí aj analytik
Cyrrus Ondřej Moravanský. Podľa
neho je krok Apple len normálnym
vyústením toho, že si firmy za paten-
ty platia. „Ak bude Apple platiť Nokii
za niečo, za čo predtým neplatil, je to
pre Nokiu určite pozitívne riešenie,“
dodáva.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
15. 6. 2011
http://hn.hnonline.sk/2-52087160-
-k10000_detail-83

Švédi budú kúriť ľudským teplom
Železničnou stanicou v Štokholme
prejde denne štvrť milióna ľudí.
Energiu, ktorú vyprodukujú, bude vy-
užívať neďaleká kancelárska budova
Štokholm, Bratislava – Železničnou
stanicou v Štokholme každý deň prej-
de štvrť milióna cestujúcich. Väčšina
z nich sa po rannom príchode do
práce večer vracia domov. Spolu 
s obchodmi a občerstveniami vypro-
dukujú množstvo tepla. To doteraz
ostáva nevyužité.
Ešte tento rok sa to zmení. Spoloč-
nosť Jernhusen, ktorá vlastní stani-
cu, už čoskoro bude vďaka ľudskému
teplu zo stanice čiastočne vykurovať

svoju neďalekú trinásťposchodovú
kancelársku budovu.

S m e    15. 6. 2011
http://veda.sme.sk/c/5936488/svedi-budu-
-kurit-ludskym-teplom.html

Podnikateľov nová vláda nenad-
chla
Bratislava – Zásadné zlepšenia sa 
v prvom roku vládnutia novej garnitú-
ry neudiali. Myslí si to prezident
Združenia podnikateľov Slovenska
(ZPS) Ján Oravec, podľa ktorého
však na mnohých vláda začala pra-
covať. Združenie po vlaňajších júno-
vých parlamentných voľbách zadefi-
novalo tri kľúčové očakávania vo
vzťahu k novej vláde. Bolo to zabez-
pečenie politickej stability a zmena
komunikácie vlády s podnikateľskou
sférou, rýchla oprava deformácií
podnikateľského prostredia, ktoré
boli zavedené predchádzajúcou vlá-
dou, a zásadné zlepšenie podnika-
teľského prostredia. Namiesto politic-
kej stability si však podľa Oravca
občania a podnikatelia museli zvyk-
núť na stav permanentnej politickej
nestability, pozitívne však možno
hodnotiť zlepšenie komunikácie vlá-
dy s podnikateľmi, ktorí už, na rozdiel
od predchádzajúceho obdobia, nie
sú terčom konfrontácie a útokov, po-
mocou ktorých si predchádzajúca
vláda zvyšovala popularitu.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
14. 6. 2011
http://hn.hnonline.sk/2-52080340-
-k10000_detail-6a

Európa u nás našla zmanipulované
tendre aj korupciu
Slovensko v eurofondoch podvá-
dza
Bratislava – Nielenže čerpáme euro-
fondy slabo, ešte aj to, čo čerpáme,
nie je najčistejšie. 
Zjednodušene takto vyzerá využíva-
nie eurofondov na Slovensku.
Európsky úrad pre boj proti podvo-
dom OLAF nás zaradil medzi päť
krajín, ktoré sú v korupcii „najaktív-
nejšie“ v celej únii. U nás, podobne
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ako v Grécku, Bulharsku, Taliansku 
a Španielsku, našiel zmanipulované
tendre či dohadzovanie zákaziek
blízkym firmám. Upozornil na to 
vo výročnej správe za rok 2009, ktorú
zverejnil nedávno. A veľmi sme sa
nezlepšili. „Tieto problémy pretrváva-
li aj v roku 2010,“ potvrdil pre HN
Andrej Králik zo Zastúpenia Európ-
skej komisie na Slovensku.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
14. 6. 2011
http://hn.hnonline.sk/2-52080460-
-k10000_detail-a2

V čerpaní patríme k najhorším. Pre
byrokraciu 
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y
14. 6. 2011)
http://hn.hnonline.sk/2-52080360-
-k10000_detail-bf

V tunelovaní eurofondov patríme 
k špičke 
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y
14. 6. 2011)
http://hn.hnonline.sk/2-52080350-
-k10000_detail-0c

Za chyby nás Brusel môže potre-
stať (H o s p o d á r s k e  n o v i n y
14. 6. 2011)
http://hnonline.sk/slovensko/c1-52080370-
-za-chyby-nas-brusel-moze-potrestat

Stavebnicové impérium patrí do sve-
tovej päťky firiem s najlepšou reputá-
ciou, rebríček vedie Google
Lego si vystavalo svet. A ten mu
verí
Bratislava – Na firmu s gigantickými
tržbami má síce ďaleko, denne
dokonca ani nie je vo svetle reflekto-
rov. Napriek tomu vďaka šikovnému
nápadu dánskych zakladateľov Kris-
tiansenovcov urobiť všetky druhy
kociek kompatibilné, už odrástlo na
stavebniciach LEGO niekoľko gene-
rácií. Bez ohľadu na krízu tak každú
sekundu firma predá v 130 krajinách
sedem škatúľ svojich zostáv a dvíha
svoju reputáciu. Patrí dokonca do top
päťky na svete, keď ju predbiehajú
len americké stálice ako Google,
Apple a Walt Disney či nemecká
automobilka BMW.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
13. 6. 2011
http://hn.hnonline.sk/2-52072960-
-k10000_detail-2e

Označenie Zaručená tradičná špe-
cialita získalo na liptovský mäsovýro-
bok už päť slovenských mäsokombi-
nátov
Liptovská saláma chutí od každé-
ho rovnako
Bratislava – Nápaditý prístup k mä-
sovým výrobkom, ich tvaru a výzoru
sa oplatí, iba ak je v tesnom závese
za ich kvalitou. Tvrdí Ignác Bertovič,
majiteľ firmy Berto, ktorá vyrába
Liptovskú salámu s európskym ozna-
čením Zaručenej tradičnej špeciality.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
13. 6. 2011
http://hn.hnonline.sk/2-52072880-
-k10000_detail-a5

Vláda sľubuje znížiť byrokraciu a le-
hoty na úradoch 
Firmy majú ušetriť na papieroch
milióny 
Bratislava – Bleskové založenie firmy
do dvoch dní, eseročka za euro či
platenie odvodov online. Takéto zlep-
šováky chystá pre firmy u nás už od
budúceho roka minister hospodár-
stva Juraj Miškov (SaS). Menej
papierovačiek im má ročne ušetriť až
sto miliónov eur.
„Podnikateľom to ušetrí čas a ener-
giu, ktorú môžu venovať samotnému
podnikaniu,“ hovorí predseda Slo-
venskej obchodnej a priemyselnej
komory Peter Mihók.
„Sú to opatrenia, ktoré môžu Slo-
vensko zatraktívniť aj v očiach zahra-
ničných investorov,“ pridáva sa tiež
analytik inštitútu Iness Juraj Karpiš.
Viaceré firmy sú však voči niektorým
zmenám sú skeptickí.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
7. 6. 2011
http://hn.hnonline.sk/2-52030610-
-k10000_detail-c4

Vláda tlačí na byrokraciu. Ale meš-
ká (H o s p o d á r s k e  n o v i n y
7. 6. 2011)
http://hnonline.sk/ekonomika/c1-52034400-
-vlada-tlaci-na-byrokraciu-ale-meska

Anketa HN: Ako hodnotíte kroky
ministerstva hospodárstva za zlep-
šenie podnikateľského prostre-
dia? (H o s p o d á r s k e  n o v i n y
7. 6. 2011)
http://hn.hnonline.sk/2-52030450-
-k10000_detail-c8

Škola rieši podozrenia z plagiátor-
stva
Trnava – Už druhým podaním na
podozrenie z plagiátorstva sa 
v týchto dňoch zaoberajú na Ma-
teriálovotechnologickej fakulte Slo-
venskej technickej univerzity v Tr-
nave. Kým v tomto prípade ešte
komisia nemá jasno, v prvom sa pla-
giátorstvo potvrdilo. Upozornil naň
bývalý zamestnanec fakulty Maroš
Píša. „Išlo o učebnicu Zvyšovanie
kvality vyučovacieho procesu. Pou-
kázal som, že autori Katarína Krpál-
ková Krelová a Roman Hrmo ju vyda-
li v roku 2010 prostredníctvom Vy-
davateľstva STU pod svojimi mena-
mi. Problém bol v tom, že väčšinu
učebnice napísali vtedajší študenti
doktorandského štúdia na fakulte.“
Dekan Oliver Moravčík dal vec pre-
šetriť a následne do všetkých vytla-
čených exemplárov učebnice priká-
zal vlepiť informáciu o tom, že na
tvorbe učebnice sa podieľali aj nie-
koľkí vtedajší študenti fakulty. V dru-
hom prípade, ide o anglický text,
Píša našiel okrem statí prevzatých
priamo z internetovej encyklopédie
Wikipédia aj svoj vlastný preklad jed-
ného textu, o čom nevedel.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
7. 6. 2011
http://hn.hnonline.sk/2-52030560-
-k10000_detail-ae
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http://hn.hnonline.sk/2-52072960-k10000_detail-2e
http://hn.hnonline.sk/2-52072880-k10000_detail-a5
http://hn.hnonline.sk/2-52030610-k10000_detail-c4
http://hnonline.sk/ekonomika/c1-52034400-vlada-tlaci-na-byrokraciu-ale-meska
http://hn.hnonline.sk/2-52030450-k10000_detail-c8
http://hn.hnonline.sk/2-52030560-k10000_detail-ae


Podnikateľom roka Ernst & Young sa
stala šéfka singapurskej firmy Hyflux
Olivia Lum
Svetového biznis oscara má po
prvý raz žena
„Vyrastala som ako jedno z piatich
adoptovaných detí v dome, kde
nebola ani elektrina, ani voda. Každé
ráno som po ňu musela chodiť k naj-
bližšej studni a viete, neznášala som
to. Tak som si povedala, že s tou
vodou musím niečo urobiť,“ takto
prozaicky vysvetlila dôvod svojho
biznisu Olivia Lum.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
6. 6. 2011
http://hn.hnonline.sk/2-52021870-
-k10000_detail-c1

Môj recept? Výzvy prekonávam 
s optimizmom 
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y
6. 6. 2011)
http://hn.hnonline.sk/2-52021840-
-k10000_detail-5b

Takto to vidím ja Peter Čerešník
Máme tu šikovných ľudí
Povedal by som, veľmi šikovných.
Okrem toho, že sa o tom denne pre-
sviedčam prostredníctvom práce so
svojimi kolegami, našimi obchodnými
partnermi a zákazníkmi, osobitnou
inšpiráciou sú pre mňa šikovní štu-
denti. Takí tí chytrí chalani, pri kto-
rých si poviete, že vôbec nie je náho-
da, že fenomén menom Facebook
vynašiel iba 21-ročný študent. Naša
firma sa angažuje v niekoľkých pro-
jektoch, ktoré študentom stredných

aj vysokých škôl umožňujú prejaviť
svoj talent a schopnosti. A môžete mi
veriť, že neváhajú, aby nás o nich
presvedčili. 
Projekt, ku ktorému ma viažu osobit-
ne silné sympatie, je Imagine Cup –
celosvetové podujatie, ktoré je akou-
si oslavou inovatívneho prístupu 
k technológiám. Ide o súťaž pre štu-
dentov vysokých škôl, ktorí majú
možnosť vytvoriť a predstaviť svoje
technologické riešenia v rôznych
kategóriách. Téma súťaže sa mení
každý rok – tento ročník sa nesie pod
heslom: Predstavte si svet, v ktorom
technológie pomáhajú vyriešiť tie naj-
ťažšie problémy. 

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
2. 6. 2011
http://hn.hnonline.sk/2-51995540-
-k10000_detail-b5
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PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.:
Centrum poznatkovej organizácie
duševného vlastníctva
Podpora intelektuálneho kapitálu ve-
deckého potenciálu inštitúcie – stra-
tegický cieľ projektu realizovaného 
v rámci Operačného programu
Výskum a vývoj a financovaného 
z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja. Realizátor projektu: aka-
demická knižnica Materiálovotech-
nologickej fakulty Slovenskej tech-
nickej univerzity so sídlom v Trnave;
realizácia od začiatku roka 2010 do
júna 2011. Špecifický cieľ: vytvorenie
centra s funkcionalitami virtuálnej
knižnice a digitálneho archívu, exper-
tného vedeckého a výučbového pra-
coviska pre duševné vlastníctvo 
a komplexná starostlivosť o práva
duševného vlastníctva. Výsledok
globalizačných trendov pre znalostnú
fakultu ako centra knowledge society.
Model riadenia poznatkov definovaný
na základe informačného prieskumu,
informačného správania, organizácie
poznania, interakcie a prístupov 
k informáciám.

Ing. Viera Mihálová: Nová prax EPÚ
a ÚPV SR v patentovaní špecific-
kého medicínskeho použitia
Veľký sťažnostný senát EPÚ v roz-
hodnutí G 2/08 (zverejnenom v Eu-
rópskom patentovom vestníku 10/2010)
rozhodol, že pokiaľ je novosť paten-
tového nároku odvodená od nového
terapeutického použitia liečiva, taký-
to nárok už ďalej nemôže mať formu
nároku švajčiarskeho typu, ktorý bol
pôvodne zavedený rozhodnutím 
G 5/83. Toto opatrenie nemá retroak-
tívny účinok, ale uplatňuje sa až po
troch mesiacoch od zverejnenia
tohto rozhodnutia v Európskom
patentovom vestníku. Podľa článku
54 (5) EPD (účinný od decembra
2007) je možné patentom chrániť
nové špecifické medicínske použitie
známeho liečiva formou účelom vy-
medzeného nároku na produkt, t. j.
„Látka X na použitie na liečenie
choroby Y…“. Zákon č. 435/2001 Z. z.
o patentoch, dodatkových ochran-
ných osvedčeniach a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov upravuje pa-

tentovateľnosť nového špecifického
medicínskeho použitia známeho
liečiva rovnako ako článok 54 ods. 5
EPD v § 7 ods. 5 písm. b) zákona. 
S cieľom zharmonizovať svoju roz-
hodovaciu prax s praxou EPÚ Úrad
priemyselného vlastníctva SR nebu-
de od 1. júla 2011 v novopodaných
patentových prihláškach akceptovať
definovanie nároku na špecifické
medicínske použitie liečiva formou
nároku švajčiarskeho typu.

Ing. Zdena Hajnalová: Regulácia
označovania tabakových výrob-
kov v Európskej únii 
Návrh Európskej komisie vo veci
štandardizovaného balenia cigariet –
bez akýchkoľvek grafických prvkov,
pestrých farieb či vyobrazenia loga, 
s nápismi varujúcimi pred následka-
mi fajčenia. Predmetná regulácia 
z pohľadu zásad ochrany predmetov
priemyselného vlastníctva a fungova-
nia voľnej súťaže v kontraste so sna-
hou znížiť negatívny vplyv fajčenia
na zdravie ľudí. 

Z obsahu druhého tohtoročného čísla časopisu
Duševné vlastníctvo, ktoré je už v distribúcii

http://hn.hnonline.sk/2-52021870-k10000_detail-c1
http://hn.hnonline.sk/2-52021840-k10000_detail-5b
http://hn.hnonline.sk/2-51995540-k10000_detail-b5
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OZNAMY / KTO VIE, ODPOVIE

Kurz duševné vlastníctvo

Úrad priemyselného vlastníc-
tva SR otvorí 22. septembra 2011
vo svojom Inštitúte duševného vlas-
tníctva ďalší ročník špecializova-
ného postgraduálneho štúdia v 4-mo-
dulovom kurze duševné vlastníctvo
akreditovaného Ministerstvom škol-
stva SR.

V školskom roku 2011/12 bude 
v kurze prebiehať vzdelávanie v mo-
dule D – právo priemyselného
vlastníctva. Jeho obsah tvoria tri
predmety: priemyselné práva, práva
príbuzné a súvisiace; patentové prá-
vo; práva na označenie. 

Bližšie informácie spolu s pri-
hláškou na kurz nájdete na webovej

adrese úradu – www.upv.sk/?kurz-
-dusevne-vlastnictvo.

Prihlášky do kurzu je možné za-
sielať do 31. augusta 2011 na 
adresu: 

Úrad priemyselného vlastníctva SR
Jána Švermu 43
974 04  Banská Bystrica

OZNAMY

Výroba papiera v teórii a praxi – je správna odpoveď na našu tohtoročnú šiestu súťažnú otázku: Aký názov má vysokoškol-
ská učebnica, ktorej autorom bol F. Kozmál? Keďže ani jedna z troch odpovedí, ktoré sme dostali, nebola správna, suvenír 
ÚPV SR tentoraz nepošleme na žiadnu adresu. 

Súťažná otázka č. 7

Osobné počítače, superpočítače, ktoré porážajú šachových veľmajstrov a riešia komplikované úlohy v biznise, platobné
karty či čiarové kódy. To je len niekoľko z množstva užitočných technológií americkej nadnárodnej spoločnosti IBM
(International Business Machines). Ide o poprednú svetovú spoločnosť podnikajúcu v odbore informačných technológií. 
V minulom roku získala 5 896 patentov a už osemnásty rok po sebe sa stala najinovatívnejšou spoločnosťou na svete. IBM si
v júni 2011 pripomenula okrúhle jubileum. Podľa šéfa oslávenca Sama Palmisana recept spoločnosti na dlhovekosť tkvie 
v schopnosti úspešne predvídať zmeny vo svete technológií a prispôsobovať tomu ponúkané služby.

Koľké výročie vzniku si v júni tohto roka pripomenula spoločnosť IBM?

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

KTO VIE, ODPOVIE

http://www.upv.sk/?kurz-dusevne-vlastnictvo
mailto:julius.sipos@indpop.gov.sk

