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Medzi mladými „inovátormi“

Tohtoročný Svetový deň duševného 
vlastníctva (26. apríla) nesúci sa v zna-
mení motta Inovátori – vizionári umoc-
nila v Úrade priemyselného vlastníctva 
SR aj výstava výtvarných prác na tému 
Budúcnosť očami mladých „inováto-
rov“. Vytvorili ich žiaci Základnej ume-
leckej školy Jána Cikkera v Banskej 
Bystrici, ktorá si v marci tohto roka pripo-
menula 70. výročie vzniku.

Keďže autori výtvarných prác pre škol-
ské povinnosti nemohli 26. apríla prísť 
do ÚPV SR, jeho zástupcovia sa 26. 
a 27. júna vybrali medzi mladých „ino-
vátorov“. Priniesli im rôzne suveníry, 
propagačné materiály úradu a vedúci 
oddelenia patentových informácií Martin 
Zeleňák im porozprával o význame du-
ševného vlastníctva a spôsoboch jeho 
ochrany. 

– Po oba dni sme sa popoludní stretli 
s takmer 40 žiakmi piateho ročníka zák-
ladnej školy. Chlapci a dievčatá sa o da-
nú tému zaujímali, pýtali sa. Zo stretnutia 
s mladými ľuďmi mám dobrý pocit.

Na margo návštevy zástupcov ÚPV SR 
v Základnej umeleckej škole Jána Cikkera 
v Banskej Bystrici sa pochvalne vyjadrovali 
aj tamojšie učiteľky. Vanda Babjaková vys-
lovila presvedčenie, že spolupráca medzi 
oboma inštitúciami bude pokračovať.

Údajne, keď sa mračíme, potrebujeme na to 67 svalov a keď sa 
usmievame len 16..., ušetrime si teda prácu, napokon je tu čas dovole-
niek...

Pekné a radostné chvíle oddychu vám želajú tvorcovia e-mailového 
časopisu E-zine ÚPV SR.
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Foto: www.samphotostock.cz

Foto: archív ÚPV SR

http://www.samphotostock.cz
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Diskusné fórum o duševnom 
vlastníctve 

HNClub – Klub Hospodárskych novín 
a ÚPV SR usporiadali 25. júna v brati-
slavskom hoteli Crowne Plazza diskusné 
fórum na tému Ako podporuje priemy-
selné vlastníctvo inovácie a ekono-
mický rast?

Odborným garantom podujatia bola Sve-
tová organizácia duševného vlastníctva 
(WIPO).

Pozvanie za predsednícky stôl prijali:

– Štefan Chudoba, štátny tajomník Minis-
terstva školstva, vedy, výskumu a špor-
tu SR (Podporuje duševné vlastníctvo 
inovácie v SR?),

– Juraj Knopp, zástupca riaditeľa útva-
ru medzinárodnej spolupráce SOPK 
(Duševné vlastníctvo a tretí sektor),

– John Tarpey, riaditeľ Komunikačnej di-
vízie WIPO (Význam duševného vlas-
tníctva v globálnom kontexte),

– Ľuboš Knoth, predseda ÚPV SR (Eko-
nomický rast cez optiku práv priemy-
selného vlastníctva),

– Martin Sedlár, manažér TechCentra 
spoločnosti Tower Automotive, a. s., 
Malacky (príklady z praxe).

Spoločným menovateľom jednotlivých 
prezentácií i diskusných príspevkov bolo 
načrtnutie ciest vedúcich k rozvoju ino-
vácií znamenajúcich vyššiu konkuren-
cieschopnosť Slovenska a nadväzne 
k ich priemyselnoprávnej ochrane.

Štátny tajomník Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR Š. Chudoba 
informoval o pripravených 
systémových zmenách, kto-
ré by mali zabezpečiť, aby 
sa akademické či výskum-
né prostredie prepojilo 
s praxou. Má dôjsť k vytvo-
reniu národného systému 
na podporu transferu poz-
natkov či k premene Slo-
venskej akadémie vied na 
verejnoprávnu inštitúciu. 
Š. Chudoba zdôraznil tiež 
význam klastrov, vzájom-
ne prepojených fi riem a do-
dávateľov v príbuzných 
odvetviach. Na Slovensku 
je ich zatiaľ poskromne.

Bolo na škodu veci, že Š. Chudoba pre 
neodkladné pracovné povinnosti musel 
z fóra po svojej prezentácii odísť, no 
stihli sme sa ho ešte opýtať, či minister-
stvo školstvá pripúšťa možnosť, že by sa 
problematika duševné vlastníctva dos-
tala i do učebných osnov škôl, počnúc 
druhým stupňom základných škôl, čo už 
niekoľko rokov presadzuje Úrad priemy-
selného vlastníctva SR.

– Osobne nemám problém so žiad-
nym dobrým nápadom, je potrebné sa 
stretnúť, diskutovať a postaviť s k návrhu 

zodpovedne. Pripúšťam možnosť, že du-
ševné vlastníctvo bude časom aj pred-
metom vyučovacích hodín na školách.

Zástupca riaditeľa útvaru medzinárod-
nej spolupráce Slovenskej obchodnej 
a priemyselnej komory Juraj Knopp pou-
kázal napríklad na nedostatok špecia-
listov na manažovanie duševného vlas-
tníctva. – Podniky si strážia hmotné ak-
tíva, ale nehmotný majetok podceňujú, 
a to je veľká chyba. Veď hodnota znač-
ky, ku ktorej prispieva aj „silná“ ochranná 
známka, môže byť niekoľkokrát vyššia 
ako hmotný majetok fi rmy. Je žiaduce 
manažovať celý proces vzniku inovácie, 
od myšlienky pretavenej do realizova-
teľného technického riešenia cez prie-

myselnoprávnu 
ochranu až po 
realizáciu v pra-
xi. Zároveň je pot-
rebné, aby inová-
cie fi nančne pod-
poroval aj súk-
romný sektor. Ak 
inovácií bude pri-
búdať, pre SOPK 
nie je problém 
sprostredkovať 
obchody i v zah-
raničí.

Riaditeľ Komu-
nikačnej divízie 

WIPO John Tarpey okrem iného povedal, 
že – duševné vlastníctvo vrátane paten-
tov alebo ochranných známok zohráva 
kľúčovú úlohu pri úspechu či neúspechu 
fi riem. Dobré nápady sa totiž dajú komer-
cializovať. Patent alebo ochrannú znám-
ku je možné predať, licencovať, a tak 
zvyšovať trhovú hodnotu fi rmy. Systém 
ochrany duševného vlastníctva rozhod-
ne stimuluje kreatívne a inovačné aktivi-
ty, vynálezcom umožňuje zúročiť svoje 
úsilie, z ktorého má napokon osoh celá 
spoločnosť.

Predseda ÚPV SR Ľuboš Knoth uvie-
dol i niekoľko aktuálnych čísiel. V paten-
tovom registri ÚPV SR je platných tak-
mer 13-tisíc patentov, no len približne 
2,44 % z nich (asi 316) patrí Slovákom. 
Prevládajú patenty s určením pre Slo-
vensko patriace pod gesciu Európskeho 
patentového úradu.

– Tých 316 patentov, ktorých majiteľmi 
sú Slováci, je žalostne málo a svedčí to 
o tom, že v našej krajine nemáme vy-
tvorenú proinovatívnu klímu. Nelichotivá 
štatistika je do značnej mieri odrazom 
rokmi zanedbávanej oblasti vedy, výsku-
mu a vývoja, inovačného podhubia, z kto-
rého pri rozumných a systematickejších 
krokoch určite mohlo vzniknúť viac, ako 
sme doteraz dokázali na Slovensku. 
Obávam sa, že ak urýchlene nezlepší-
me infraštruktúru v prospech vytvárania 
inovácií, pomaly nebudeme mať čo chrá-
niť pokiaľ ide o technické riešenia, resp. 
vynálezy.
Ľ. Knoth ďalej poznamenal, že vo vys-

pelých štátoch najviac prihlášok pred-
metov priemyselných práv podávajú uni-
verzity úzko spolupracujúce s inovatív-
nymi fi rmami. Na Slovensku z 316 plat-
ných patentov patriacich slovenským 
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subjektom len 10 % (32) patentov vlas-
tnia univerzity a SAV je majiteľom 11-tich 
patentov.

Predseda ÚPV SR spomenul i viace-
ré aktivity úradu zamerané na zvýšenie 
povedomia verejnosti o význame du-
ševného vlastníctva a jeho ochrany, kto-
ré úrad často vyvíja nad rámec svojich 
kompetencií. Ide napríklad o prediag-
nostiku priemyselných práv v malých 
a stredných podnikoch, udeľovanie Ceny 
Jána Bahýľa za mimoriadne hodnotné 
priemyselnoprávne chránené slovenské 
riešenie, vzdelávacie akcie a pod.

Martin Sedlár, manažér TechCentra 
spoločnosti Tower Automotive v Malac-
kách, prezentoval vývoj priečneho ná-
razového nosníka pre 
automobily Volkswagen 
Touareg a Porsche 
Cayenne druhej gene-
rácie, ktorý prebiehal 
ešte v čase jeho pô-
sobenia v spoločnosti 
Matador Automotive 
v rokoch 2006 až 2007. 
M. Sedlár je spolupô-
vodcom (spolu s Ral-
fom Schmitdom z fi r-
my Porsche AG) vyná-
lezu chráneného eu-
rópskym a americkým 

patentom, vynálezu, ktorý je prejavom 
schopnosti Slovákov držať krok s etab-
lovanými vývojovými fi rmami celosveto-
vého významu.

V súčasnosti sa M. Sedlár podieľa v Ma-
lackách na príprave výrob dielcov pre 
Octaviu tretej generácie, Suzuki SX4 
či pre elektromobily projektu VW New 
Small Family.

V diskusii vystúpili aj Jozef Suchomel 
a Vladimír Štollmann z Lesníckej fakul-
ty Technickej univerzity vo Zvolene, Ka-
tedry lesnej ťažby a mechanizácie. Kon-
štatovali, že veda a výskum na vysokých 
školách sú fi nancované najmä v rámci 
projektov podporovaných zo zdrojov Eu-

rópskej únie a štátnych zdrojov, pričom 
z rozpočtu projektov je možné fi nanco-
vať aj mzdy výskumníkov. V prípade, 
že projekt skončí (riešenie projektu tr-
vá spravidla 2 – 3 roky) a nepodarí sa 
uspieť v náročnej súťaži o získanie ďal-
šieho projektu, tím výskumníkov sa roz-
padne, čo je škoda pre spoločnosť. J. Su-
chomel a V. Štollmann zdôraznili, že je 
potrebné urobiť systémové opatrenia na 
stabilizáciu výskumných pracovníkov.

Vladimír Lukáč, konateľ a riaditeľ 
skupiny spoločností ETOP Púchov, navr-
hol zriadiť fond, do ktorého by prispievali 
aj úspešní inovátori, a v prípade potreby 
by bola z fondu hradená časť relatívne 
vysokých nákladov potrebných na prie-

myselnoprávnu ochranu.

Účastníci podujatia or-
ganizovaného HNClubom 
a ÚPV SR sa zhodli v tom, 
že fórum bolo prospešné 
a téma súvisiaca s ino-
váciami a priemyselno-
právnou ochranou by sa 
mala častejšie objavovať 
na takýchto diskusných 
fórach.

Foto: archív ÚPV SR

Dozorný audit

Rok po úspešnej obhajobe 
systému manažérstva kvality 
podľa normy EN ISO 9001:2008 
sa 18. júna 2012 konal v ÚPV SR 
dozorný audit. Zabezpečoval 
ho nezávislý certifi kačný or-
gán, kremnická spoločnosťou 
ELBACERT®, a. s., v zastúpení 
audítorom Milanom Šestákom, 
ktorý je zároveň prezidentom Slo-
venskej spoločnosti pre kvalitu. 

Po preverení efektívnosti 
a účinnosti systému manažér-
stva kvality v ÚPV SR M. Šes-
ták na stretnutí s členmi vede-
nia úradu konštatoval, že inšti-
túcia sa v oblasti manažér-
stva kvality každoročne po-
súva dopredu. A tieto slová 
môže podložiť aj faktami, pre-
tože do ÚPV SR sa vracia pra-
videlne každý rok a tentoraz to 
bolo už piatykrát. 

Ďalšia podstatná zmena v úrade

V extra vydaní nášho elektronického 
periodika 11. júna 2012 sme vás informo-
vali o zmene na čele Úradu priemysel-
ného vlastníctva SR a ponúkli sme vám 
rozhovor s jeho predsedom Ľubošom 
Knothom1. Odvtedy sa v úrade udiala ďal-
šia podstatná zmena. Vláda SR na svo-
jom rokovaní 20. júna 2012 odvolala Ľu-
bicu Benickú z funkcie vedúcej služob-
ného úradu ÚPV SR a s účinnosťou od 
21. júna 2012 vymenovala za vedúce-
ho služobného úradu ÚPV SR Andreja 
Legiňa.

A. Legiň už pôsobil 
v ÚPV SR, a to v ro-
koch 1996 až 2008. 
Pracoval na odbore 
patentových fondov, 
neskôr na odbore in-
formatiky a reprogra-
fi e. V roku 2002 sa 
stal riaditeľom odbo-
ru informatiky a bol 
zodpovedný za rozvoj 
informatizácie a infor-
mačnej infraštruktúry 
úradu a zároveň za 
medzinárodnú spo-
luprácu v oblasti IT. 

Foto: archív ÚPV SR

___________________________________________

1  Vláda SR na svojom zasadnutí 31. mája 2012 vymenovala Ľ. Knotha za predsedu Úradu priemyselného vlastníctva SR s účinnosťou od 1. júna 2012.

Foto: archív ÚPV SR



M. Šesták na základe vykonaného 
dozorného auditu odporúča ponechať 
úradu v platnosti získaný certifi kát, 
počas auditu nezistil žiadne nezhody 
v zmysle normy ISO 9001. Vo svojom 
hodnotení vyzdvihol napríklad skutočno-
sť, že úrad je stále viac klientsky orien-
tovaný, čomu zodpovedá aj aktualizácia 
„Webregistrov“, rozbehol viaceré pro-
jekty zamerané na modernizáciu a digi-
talizáciu interných procesov v rámci ich 
harmonizácie s ďalšími úradmi priemy-
selného vlastníctva v Európskej únii (ide 
najmä o projekty Kooperačného fondu 

a Konvergentného programu Úradu pre 
harmonizáciu vnútorného trhu – OHIM) 
a v neposlednom rade sú to tiež pro-
jekty na zvýšenie povedomia verejnosti 
o význame duševného vlastníctva a jeho 
ochrany. 

Určité riziko vidí M. Šesták v manažo-
vaní náročných projektov, aj z toho dôvo-
du, že úrad v tomto smere nemá až také 
skúsenosti. 

Pri zavádzaní nových projektov a pro-
duktov v ÚPV SR pomáha aj programo-
vý manažér OHIM-u Marek Gdovin, 

dočasne pôsobiaci v Banskej Bystrici. 
– Projektov je v ÚPV SR rozpracovaných 
viacej a ide o to, aby boli systematicky 
manažované ako portfólio a tiež ako jed-
notlivé projekty. Za portfólio by mala zod-
povedať projektová komisia a za každý 
projekt konkrétna osoba. Riešiteľskému 
tímu treba dopriať potrebný čas na rea-
lizáciu úloh, identifi káciu a elimináciu 
rizík, poskytnúť mu prípadne školenie 
a priebeh jednotlivých etáp projektov 
kontrolovať. Verím však, že pracovníci 
úradu projekty zvládnu.

Návšteva zo Španielska

V sprievode zástupcov Úradu Bansko-
bystrického samosprávneho kraja zaví-
tali 12. júna do ÚPV SR hostia zo špa-

nielskeho regiónu Castilla y Leon, splno-
mocnenec tamojšej regionálnej vlády 
pre vedu a technológie Gregorio Munoz 
Abad pre vedu a technológie a Wim Mar-
tens z rozvojovej agentúry. Ich návšte-

va Banskobystrického samosprávneho 
kraja vrátane ÚPV SR sa uskutočnila 
ako súčasť medzinárodného projektu 
KNOW-HUB Posilnenie regionálnych 
kompetencií v strategickom riadení 
inovačných politík (Enhancing the regio-
nal competences in strategic manage-
ment of innovation policies) kofi nancova-
ného z Operačného programu Interreg 
IVC zameraného na posilnenie spolu-
práce európskych regiónov. 

Španielski hostia sa zaujímali o regio-
nálnu inovačnú politiku Banskobystric-
kého samosprávneho kraja a podporu 
inovácií, s čím úzko súvisí aj priemysel-
noprávna ochrana. ÚPV SR v tejto súvis-
losti prezentoval projekt prediagnosti-
ky priemyselných práv zameraný na 
zvýšenie povedomia malých a stredných 
podnikov o priemyselnom vlastníctve 
a možnostiach právnej ochrany inovácií.

Foto: archív ÚPV SR

Webové sídlo www.upv.sk 
medzi najlepšími

Ministerstvo financií SR zverejnilo 
výsledky monitorovania prístupnosti we-
bových sídiel štátnej správy a územnej 
samosprávy za druhý polrok 2011 (v 
zmysle § 14 výnosu MF SR č. 312/2010 
Z. z. o štandardoch pre informačné sys-
témy verejnej správy).

Spomedzi webových sídiel štátnej sprá-
vy dosiahlo www.upv.sk rating prís-
tupnosti 98 % a umiestnilo sa na 3. mies-

te, no spomedzi ofi ciálnych webových 
sídiel ústredných orgánov štátnej správy 
bolo najlepšie.

ÚPV SR bude aj naďalej zlepšovať 
prístupnosť svojich webových strá-
nok, to znamená plniť všetky povinné 
štandardy v danej oblasti, a tým prispie-
vať k vytváraniu elektronického bezba-
riérového prostredia pre potreby všet-
kých občanov vrátane znevýhodnených 
skupín obyvateľstva.

Foto: www.jiunlimited.com

Máte záujem o vzdelávanie 
v oblasti priemyselnoprávnej 
ochrany? 

ÚPV SR už viac ako 10 rokov poskytu-
je štvormodulový vzdelávací program 
Duševné vlastníctvo. V septembri 2012 
(v školskom roku 2012/13) otvorí vzdelá-
vanie v moduloch: 

A – základy práva duševného vlas-
 tníctva a autorské právo, 
B – tvorivosť, jej manažovanie, marke-
 ting a ekonomika a 
C – informácie v oblasti duševného 

 vlastníctva. 

Každý z modulov trvá tri mesiace a je 
tiež možné absolvovať len jeden z nich. 
Lektormi sú vysokoškolskí pedagógovia, 
odborní pracovníci z praxe i zamestnan-

ci ÚPV SR. Viac informácií, ako aj pri-
hlášku nájdete na webovej stránke 
www.upv.sk/?kurz-dusevne-vlastnictvo.

V máji 2012 úspešne skončilo vzdeláva-
nie 23 frekventantov v module D – prá-
vo priemyselného vlastníctva, ktorý trval 
celý školský rok 2011/12. Absolventmi 
sú inžinieri, právnici, študenti, advokáti, 
súdni znalci a pod., ktorí pôsobia v štát-
nych inštitúciách i v súkromnej praxi.
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EPÚ víta historický prelom 
v rokovaniach o jednotnom 
patente

Európsky patentový úrad (EPÚ) privítal 
dohodu členských štátov Európskej 
únie z 29. júna v Bruseli o umiestnení 
centrálnej divízie súdu prvého stupňa 
Jednotného patentového súdu, čím sa 
odstránila posledná prekážka zavedenia 
inštitútu európskeho patentu s jednot-
ným účinkom.

– Týmto dlho očakávaným krokom Eu-
rópa preukázala svoju ambíciu podporiť 
inovácie a posilniť konkurencieschop-
nosť priemyslu, čo je najlepší spôsob, 
ako čeliť súčasnej hospodárskej neisto-
te. Zjednodušenie existujúceho patento-
vého systému prinesie konkrétne výhody 
malým a stredným podnikom a inováto-
rom na univerzitách a vo výskumných 
centrách, – povedal prezident EPÚ Be-
noît Battistelli. – Srdečné poďakovanie 

si zaslúžia všetci, ktorí prispeli k dosiah-
nutiu tohto historického rozhodnutia.

Po dlhých diskusiách sa členské štáty 
dohodli, že sídlom centrálnej divízie 
súdu prvého stupňa Jednotného paten-
tového súdu bude Paríž. Vzhľadom na 
vysoko špecializované patentové spo-
ry a na potrebu zachovať prísne nor-
my kvality rozsudkov vzniknú ešte dve 
sekcie centrálne divízie – jedna v Lon-
dýne (spory z oblasti chémie vrátane 

farmaceutík, ľudské potreby) a druhá 
v Mníchove (strojárstvo). Jednotný pa-
tentový súd bude mať výhradnú právo-
moc rozhodovať o porušení práv z eu-
rópskeho a jednotného patentu.

Rozhodnutie o umiestnení centrálnej 
divízie súdu prvého stupňa Jednotného 
patentového súdu otvára cestu k prija-
tiu jednotného patentu, ktorý podstatne 
zjednoduší súčasné ťažkopádne kona-
nie na získanie prístupu k patentovej 
ochrane v Európe a prihlasovateľom sa 
tak znížia náklady. 

Jednotný patent bude udeľovať a cen-
trálne spravovať EPÚ v mene 25-tich 
členských štátov EÚ, ktoré súhlasili s posil-
nenou spoluprácou na vytvorenie jednot-
nej patentovej ochrany. 

B. Battistelli: – EPÚ, v mene EÚ a zú-
častnených štátov, je dobre pripravený 
zvládnuť tieto ďalšie úlohy. Keď jednotný 
patentový „balíček“ nadobudne platnosť, 
sme pripravení okamžite začať pracovať. 

Foto: www.jiunlimited.com

132. zasadanie

Na 132. zasadaní Správnej rady Európ-
skej patentovej organizácie (SR EPO), 
ktoré sa uskutočnilo 26. – 28. júna, pre-
zident Európskeho patentového úradu 
B. Battistelli vyzdvihol pracovné vý-
sledky úradu a jeho fi nančnú situáciu 
v prvom polroku 2012, konštatoval, že 
EPÚ sa vyprofi loval na popredný sve-
tový patentový úrad. Potvrdili to nielen 
prieskumy medzi používateľmi patento-
vého systému, ktoré EPÚ pravidelne vy-
konáva, ale aj externé štúdie. 

Prieskum, ktorý urobila fi rma IAM - Thom-
son Reuters, už tretí rok zaradil EPÚ me-
dzi najlepšie úrady v kvalite produktov 
a služieb. 

EPÚ vydal nedávno prí-
ručku o kvalite riadenia 
v úrade (www.epo.org/law-
practice/legal-texts/hand-
book.html). Je výsledkom in-
tenzívnej a cieľavedomej spo-
lupráce medzi EPÚ, Inštitú-
tom profesionálnych zástup-
cov pred EPÚ (epi) a Kon-
federáciou európskych pod-
nikateľov BusinessEurope. 
Príručka má prispieť k ďal-
šiemu zvýšeniu kvality eu-
rópskych patentových pri-
hlášok, komunikácie medzi pries-
kumovými pracovníkmi a účas-
tníkmi konania, ako aj k rých-
lejšiemu patentovému konaniu. Je tiež 
pomôckou pre advokátov, ktorí majú me-

nej skúseností s postupmi v EPÚ a pre 
kandidátov pripravujúcich sa na kvalifi -
kačnú skúšku potrebnú na výkon európ-
skeho patentového zástupcu. 

O príručku prejavili záujem viaceré pa-
tentové úrady, povolenie na jej preklad 
do japončiny a zverejnenie už dostala 
Japonská organizácia externého trhu 
(JETRO). 

SR EPO rozhodla, že všetky doku-
menty zo zasadania, dosiaľ prístupné len 
v neverejnej databáze MICADO, budú 
zverejnené na ofi ciálnom webovom sídle 
EPÚ, s výnimkou dokumentov zarade-
ných ako „dôverné“ (C dokumenty), zápi-
sov z rokovaní SR EPO, dokumentov tý-

kajúcich sa sporov 
a rozhodnutí, ktoré 
iniciovali zamestnan-
ci alebo bývalí zames-
tnanci úradu, alebo ich 
zákonní žalobcovia, 
dokumentov rezer-
vného fondu sociál-
neho zabezpečenia, 
dokumentov obsa-
hujúcich návrhy, kto-
ré ešte SR EPO ne-
schválila, dokumen-
tov obsahujúcich cit-
livé politické infor-
mácie vrátane roko-
vaní so štátmi alebo 
medzinárodnými or-

ganizáciami a dokumentov týkajúcich sa 
zmlúv uzatvorených, resp. plánovaných 

a tých, ktoré majú vplyv na obchodné ta-
jomstvo alebo fi nančné záujmy EPÚ.

SR EPO zvolila nového vicepreziden-
ta EPÚ. 59-ročný Španiel Alberto Ca-
sado Cerviño je zodpovedný za činnosť 
Generálneho riaditeľstva 2 (DG2 – pod-
pora patentového konania a súvisiacich 
služieb, riadenie kvality). Funkciu bude 
vykonávať päť rokov a nahradil v nej 
Petra Vermeija z Holandska.

Alberto Casado Cerviño má nemalé 
skúsenosti v oblasti duševného vlas-
tníctva. Do zvolenia za viceprezidenta 
EPÚ bol generálnym riaditeľom Španiel-
skeho patentového a známkového úradu 
a predtým, v rokoch 1994 – 2004, pôso-
bil ako viceprezident Úradu pre harmoni-
záciu vnútorného trhu (OHIM). V rokoch 
1988 – 1994 bol členom SR EPO a od 
roku 2008 vedúcim španielskej delegá-
cie v správnej rade. V roku 2009 dočas-
ne zastával funkciu predsedu SR EPO.

SPRÁVY ZO SVETA
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Cenu Európsky vynálezca (2012) 
získali vynálezcovia 
z Nemecka, Francúzska, Dánska 
a Austrálie

Európsky patentový úrad vzdal poctu 
pôvodcom priekopníckych vynálezov v la-
serovej chirurgii oka, technológie palivo-
vých článkov, liečení hepatitídy typu B, 
sluchovým pomôckam a bezdrôtovým 
telekomunikáciám. 

– Tohtoroční laureáti svojimi skvelými 
vynálezmi vytvorili veľkú ekonomickú 
hodnotu a tisícky pracovných miest, pris-
peli k zlepšeniu nášho života, – pove-
dal prezident EPÚ B. Battistelli 14. jú-
na v Kodani pri odovzdávaní najprestíž-
nejšej ceny za inovácie – Európsky vy-
nálezca. 

Na slávnostnom ceremoniáli v Kráľov-
skom dánskom divadle sa zúčastnilo 
približne 350 zástupcov ekonomickej 
a politickej sféry, výskumníkov, vedcov 
i špecialistov z oblasti duševného vlas-
tníctva a nechýbal ani dánsky korunný 
princ Frederik s manželkou, princeznou 
Mary. Podujatie zorganizoval EPÚ v spo-
lupráci s Dánskym patentovým a znám-
kovým úradom a Európskou komisiou.

Pätnásť fi nalistov, majiteľov patentov 
z oblasti zdravotníckej techniky a medicí-
ny, telekomunikácií, čistenia odpadových 
vôd, recyklácie batérií, skladovania ener-
gie a životného prostredia, oblečenia, la-
serovej techniky, železničného priemys-
lu a stavebníctva, pochádzalo zo sied-
mich európskych a dvoch mimoeuróp-
skych krajín. 

V dostatočnom predstihu pred sláv-
nostným aktom televízia Euronews od-
vysielala niekoľko profi lov o európskych 
vynálezcoch a ich objavoch. Ceremóniu 
bolo možné naživo sledovať prostred-
níctvom satelitu a tiež na intranete EPÚ, 
venovali sa jej i sociálne siete Facebook 
a YouTube.

Cena Európsky vynálezca bola udele-
ná v piatich kategóriách: priemysel, výs-
kum, malé a stredné podniky, neeuróp-
ske krajiny a celoživotné dielo. Jednotliví 
víťazi pochádzajú z Nemecka (2), Fran-
cúzska, Dánska a Austrálie. 

B. Battistelli: – Prestížne ocenenie 
motivuje kreativitu a nové podnikateľské 
myšlienky znamenajúce významný prís-
pevok k technologickému pokroku, so-
ciálnemu rozvoju a ekonomickému ras-
tu.

Víťazi jednotlivých kategórií

Priemysel

Dánsky tím – Jan Tøpholm, Søren 
Westermann a Svend Vitting Ander-
sen zo spoločnosti Widex. Pomocou 
počítača vyvinul metódu výroby komfor-
tných sluchových pomôcok, ktoré je 
možné individuálne prispôsobovať. Uni-
kátna stereolitografi cká výrobná metóda 
CAMISHA (Computer-Aided Manufactu-
ring of Individual Shells for Hearing Aids) 
predstavuje revolúciu od zavedenia slu-
chových pomôcok, resp. slúchadiel pre 
nepočujúcich. Na tejto technológii je v sú-
časnosti založená väčšina takýchto po-
môcok.

SPRÁVY ZO SVETA
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Žiaduce sú národné stratégie

V Rumunskom meste Sibiu sa 21. – 22. jú-
na konal seminár na tému Vytváranie 
národných stratégií pre oblasť du-
ševného vlastníctva. Zorganizovala ho 
Divízia Svetovej organizácie duševného 
vlastníctva (WIPO) pre určité krajiny Eu-
rópy a Ázie v spolupráci s rumunským 
Štátnym úradom pre vynálezy a ochran-
né známky, Univerzitou Luciana Blagu 
v Sibiu a Rumunským úradom pre autor-
ské práva. 

Zástupcovia 16 patentových úradov vrá-
tane Úradu priemyselného vlastníctva SR 
prezentovali na seminári svoje existujúce 

stratégie na podporu du-
ševného vlastníctva. Národ-
nú stratégiu, z ktorej vyplý-
vajú úlohy aj pre relevant-
né ministerstvá a inštitúcie, 
majú zo štátov, ktoré mali 
na seminári zastúpenie, vy-
pracovanú jedine Srbsko 
a Moldavsko.

Práve podpora vytvára-
nia národných stratégií du-
ševného vlastníctva s dô-
razom na rozvoj inovácií 
a kreativity je jednou z pri-
orít Divízie WIPO pre určité 
krajiny Európy a Ázie. Postupne pripra-
vuje sériu „nástrojov“ (materiálov, odpo-

rúčaní a príručiek) 
nielen pre expertov 
z praxe, ale predo-
všetkým pre vládnych 
činiteľov krajín s tran-
zitívnou ekonomikou 
a tematicky sú za-
merané na: 
– manažment aka-
 demického dušev-
 ného vlastníctva 
 a inovácií
– osobitosti systé-
 mov autorských
 práv v krajinách

– adaptáciu autorského práva v krajinách
– národné značky
– vymožiteľnosť práv duševného vlastníctva
– posilnenie úlohy inovatívnych malých 

a stredných podnikov
– vytváranie stratégie duševného vlastníctva
– výučbu duševného vlastníctva
– tradičné vedomosti

Zástupcovia WIPO na seminári v Sibiu 
ponúkli pomoc pri zostavovaní národných 
stratégií pre oblasť duševného vlastníc-
tva a zároveň prezentovali príručku Vy-
tváranie stratégie duševného vlastníctva 
v krajinách s tranzitívnou ekonomikou. 
Príručku je možné stiahnuť z webovej 
stránky www.wipo.int/dcea/en/tools/. 

Foto: archív ÚPV SR

Foto: archív ÚPV SR

http://www.wipo.int/dcea/en/tools/
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Výskum 

Gilles Gosselin a Jean-Louis Imbach 
z francúzskeho Národného centra pre 
vedecký výskum a Marti L. Bryant. Vyvi-
nuli účinný prípravok na liečenie hepatití-
dy typu B, ktorý sa v súčasnosti úspešne 
predáva. Vírus 100-krát nákazlivejší ako 
infekčný HIV chronicky postihuje 350 mi-
liónov ľudí na svete. 

Malé a stredné podniky

Manfred Stefener z Nemecka, zakla-
dateľ moderných palivových článkov 

(SFC), Oliver Freitag a Jens Müller. Zas-
lúžili sa o vývoj mobilného palivového 
článku, tzv. priameho metanolového pali-
vového článku. V súčasnosti majú takéto 
palivové články široké uplatnenie vráta-
ne riadenia dopravy, bezpečnosti, ako aj 
v odľahlých monitorovacích zariadeni-
ach, resp. staniciach šetrných k životné-
mu prostrediu. 

Neeurópske krajiny 

John O’ Sullivan, Graham Daniels, Te-
rence Percival, Diethelm Ostry a John 
Deane z Austrálie. Položili základ dneš-
ných bezdrôtových telekomunikačných 
technológií (Wi-Fi). Výskumníci z vedec-
kej a priemyselnej výskumnej organizá-
cie Commonwealth Scientifi c and Indus-
trial Research Organisation vynašli tech-
nológiu zrýchľujúcu bezdrôtové siete 
LAN, ktoré tak môžu byť výkonnejšie ako 
káblová alternatíva. Táto technológia 
tvorí štandard takmer všetkých súčas-
ných bezdrôtových sietí. 

Celoživotné dielo

Josef Bille z Heidelbergovej univer-
zity v Nemecku. Podal takmer 100 pa-
tentových prihlášok z oftalmológie a razil 
cestu v laserovej korekcii očí. Jeho pre-
vratný vynález v laserovej očnej chirurgii 
umožňuje zobraziť anomálie dúhovky, 
a tak korigovať krátkozrakosť, ďaleko-
zrakosť a astigmatizmus miliónom ľudí 
na celom svete.

Cenu Európsky 
vynálezca od ro-
ku 2006 každoroč-
ne udeľuje EPÚ 
v spolupráci s Eu-
rópskou komisiou 
a krajinou, ktorá 
v čase slávnostné-
ho odovzdávania 
ceny predsedá Ra-
de EÚ a tentoraz 
to bolo Dánsko. 

Cena je udeľovaná osobnostiam a tí-
mom, ktoré vyvíjajú nové technoló-
gie, poskytujú odpovede na výzvy sú-
časnej doby, a tým prispievajú k po-
kroku a prosperite.

Foto: www.epo.org

V prospech používateľov 
patentového systému

Z iniciatívy Európskeho patentového 
úradu sa 6. júna v mestečku Porticcio na 
západnom pobreží ostrova Korzika stretli 
predstavitelia piatich najväčších úra-
dov duševného vlastníctva, známych 
ako IP5 – EPÚ, Americký patentový 
a známkový úrad (USPTO), Japonský 
patentový úrad (JPO), Kórejský patento-
vý úrad (KIPO) a Štátny úrad duševného 
vlastníctva Číny (SIPO).

Išlo o prvé stretnutie predstaviteľov IP5 
na najvyššej úrovni od zrodu spolupráce 
v roku 2007 zameranej na zefektívnenie 
a harmonizáciu patentového systému 
v celosvetovom meradle.

Podľa údajov EPÚ patentové úrady 
„veľkej päťky“ zodpovedajú za spra-
covanie 90 % všetkých podaných pa-
tentových prihlášok vo svete a majú 
93 %-ný podiel na spracovaní prihlášok 
podaných podľa Zmluvy o patentovej 
spolupráci (PCT). 

V úlohe pozorovateľa sa na stretnutí zú-
častnil generálny riaditeľ Svetovej organi-
zácie duševného vlastníctva Francis Gur-
ry. Pozvanie prijali zástupcovia priemyslu 
príslušných strán a tiež BusinessEurope. 
V čínskej delegácii nechýbali zástupcovia 
spoločností ZTE Corporation a Huawei 

(poskytovatelia telekomunikačných zaria-
dení, služieb a sieťových riešení), ktoré 
sú jednotkou a trojkou v počte podaných 
patentových prihlášok podľa PCT.

Na stretnutí bola iniciovaná diskusia 
o projekte Cloud Patent Examination So-
lution a tiež o koncepte Global Dossier. 
V blízkej budúcnosti by mali zjednodušiť 
prihlasovateľom podávanie patento-
vých prihlášok a zlepšiť deľbu práce 
medzi prieskumovými pracovníkmi jed-
notlivých patentových úradov v prípa-
doch, keď pracujú na rovnakej patentovej 
prihláške. 

http://www.epo.org
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Apple vyhral spor o zákaz predaja 
tabletov Galaxy v USA
San Francisco – Americký súd rozhodol 
v prospech domáceho koncernu Apple, 
ktorý žiadal zastavenie predaja tabletov 
Galaxy juhokórejského rivala Samsung 
Electronics v Spojených štátoch americ-
kých. Apple tak dosiahol veľké víťazstvo 
v globálnom boji o patentové práva. Tab-
lety Galaxy s operačným systémom An-
droid sú podľa odborníkov momentálne 
najväčším súperom iPadov od Apple. Ale 
najnovšie sa aj Microsoft a Google chys-
tajú vstúpiť na trh s tabletmi. Sudkyňa 
Lucy Kohová z Okresného súdu v San 
José v Kalifornii najskôr zamietla žiadosť 
Apple o zákaz predaja tabletov Galaxy 
v USA. Americký koncern sa však proti 
jej verdiktu odvolal a Federálny súd Ko-
hovej nariadil, aby žiadosť Apple znova 
zvážila. Podľa sudkyne Samsung má 
síce právo konkurovať iným výrobcom, 
ale nemal by pritom porušovať patentové 
práva. Jej verdikt však nadobudne plat-
nosť až po tom, keď Apple zloží ako zálo-
hu cenné papiere v hodnote 2,6 milióna 
amerických dolárov, 2,08 milióna eur, na 
prípadné odškodné pre Samsung, ak sa 
ukáže, že patentové práva neporušil. 
Apple od roku 2010 vedie „celosvetovú“ 
vojnu proti Samsungu a snaží sa zastaviť 
predaj zariadení, ktoré využívajú operač-
ný systém Android. 

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    28. 6. 2012
http://hnonline.sk/2-56327770-k10000_detail-ff

V USA zakázali Samsung Galaxy Tab
(S m e    28. 6. 2012)
http://pocitace.sme.sk/c/6435488/v-usa-zakazali-
-samsung-galaxy-tab.html

Čaplovičove zmeny majú zelenú
Bratislava – Cesta na gymnáziá a stred-
né odborné školy s maturitou bude od 
septembra 2014 komplikovanejšia. Vlá-
da na včerajšom rokovaní schválila no-
velu zákona o odbornom vzdelávaní, 
podľa ktorej budú môcť gymnáziá prijať 
len žiakov, ktorí na konci druhého polroka 
ôsmeho ročníka a na konci prvého pol-
roka deviateho ročníka nemali priemer 

známok horší ako 2,0. Podmienku budú 
musieť žiaci dodržať aj v druhom polroku 
deviatej triedy. Do priemerného prospe-
chu sa nezarátajú známky z výchovných 
predmetov. Na odborných školách s ma-
turitou budú mať zelenú len žiaci, ktorých 
známky nepresiahli priemer 2,75. Zme-
ny presadzuje minister školstva Dušan 
Čaplovič.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    28. 6. 2012
http://hnonline.sk/2-56328110-k10000_detail-d2

Odborné školy stoja za Čaplovičom 
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    20. 6. 2012)
http://hnonline.sk/2-56218440-k10000_detail-52

Čaplovič ustupuje rodičom pri spor-
nej novele o školách 
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    13. 6. 2012)
http://hnonline.sk/2-56128320-k10000_detail-b3

Učitelia idú s petíciou za Ficom 
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    13. 6. 2012)
http://hnonline.sk/2-56128170-k10000_detail-bb

KDH chce pridať úspešným školám 
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    6. 6. 2012)
http://hnonline.sk/2-56052070-k10000_detail-3f

Vyššie dane a zlé odborné vzdeláva-
nie škodia priemyslu 
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    5. 6. 2012)
http://hnonline.sk/2-56038710-k10000_detail-d5

Maturity zrušili mýtus o jednotkároch 
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    6. 6. 2012)
http://hnonline.sk/2-56052090-k10000_detail-70

Malatinský chce pre školy hviezdičky, 
ako majú hotely 
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    4. 6. 2012)
http://hnonline.sk/2-56024340-k10000_detail-92

Maturity spochybňujú Čaploviča 
(S m e    1. 6. 2012)
http://www.sme.sk/c/6399784/maturity-spochybnuju-
-caplovica.html

Európa by sa mala zamerať 
na miliardový trh s technológiami
Brusel – Európska komisia vyzvala Eu-

rópu, aby vyvinula úsilie v záujme pod-
pory základných podporných technológií. 
Eurokomisár zodpovedný za priemysel 
a podnikanie Antonio Tajani vyhlásil, že 
ide o miliardový trh s výraznou perspektí-
vou pre tvorbu nových pracovných miest. 
Podľa prognóz by celosvetový trh so 
základnými podpornými technológiami, 
ktoré zahŕňajú mikroelektroniku a nano-
elektroniku, pokrokové materiály, priemy-
selnú biotechnológiu, fotoniku, nanotech-
nológiu a pokrokové výrobné systémy, 
mal v období rokov 2008 až 2015 vzrásť 
zo 646 miliárd eur na vyše jeden bilión 
eur, čo predstavuje rast viac ako o 54 
percent, respektíve vyše osem percent 
HDP únie. 

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    27. 6. 2012
http://hnonline.sk/2-56312040-k10000_detail-af

Intenzita investícií v stredoeurópskom re-
gióne by sa mala ešte zvýšiť 
Pre investorov sme atraktívni 
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    27. 6. 2012)
http://hnonline.sk/2-56312020-k10000_detail-92

Plytvanie v nemocniciach ma stopnúť 
systém eHealth. Čaká sa úspora 100 mil. eur 
Zdravotníctvo vylieči elektronizácia
Bratislava – Sto miliónov eur ročne. Ta-
kýmto tempom rastú dlhy slovenských ne-
mocníc. Zastaviť tento nezdravý trend by 
mohlo podľa viacerých odborníkov elek-
tronické zdravotníctvo – eHealth. S je-
ho zavedením Slovensko mešká už 
zhruba rok. „Že je eHealth v omeškaní 
je fakt. Úprimne poviem, že už som bola 
niekoľkokrát na konferencii eHealth na 
štartovacej čiare a chcela by som, aby sa 
ešte môj syn o pár rokov nezúčastňoval 
rovnakej konferencie,“ povedala na vče-
rajšom diskusnom fóre Hospodárskych 
novín HN Clube ministerka zdravotníctva 
Zuzana Zvolenská. Ako dodala, zavede-
nie elektronického zdravotníctva je pre 
ňu prioritou.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    27. 6. 2012
http://hnonline.sk/2-56312520-k10000_detail-1c

MONITORING
Prehľad článkov týkajúcich sa duševného vlastníctva a ÚPV SR uverejnených
v slovenskej tlači v júni 2012

Účastníci stretnutia pozitívne hodno-
tili vytvorenie skupiny odborníkov, ktorá 
bude pokračovať v diskusii o harmonizá-
cii patentového systému. Opätovne potvr-
dili dohodu z minulého roka v Tokiu o urých-
lení spoločného projektu Common Hybrid 
Classifi cation podľa revidovaného man-
dátu, ktorý berie do úvahy spustenie no-
vého patentového triedenia CPC (Coo-

perative Patent Classifi cation). Bolo vyvi-
nuté v spolupráci USPTO a EPÚ a jeho 
spustenie do prevádzky je naplánované 
na 1. január 2013.

Rezonovali rozhovory medzi predsta-
viteľmi IP5 a zástupcami priemyslu, ktorí 
sprostredkovali návrhy a požiadavky vyp-
lývajúce zo skúseností s patentovým sys-

témom v praxi. Predstavitelia IP5 vyjadrili 
presvedčenie, že „...aktivity IP5 budú 
v budúcnosti ešte viac zamerané na 
potreby používateľov patentového 
systému“. Či sa tak naozaj stane, budú 
môcť posúdiť účastníci ďalšieho stret-
nutia fóra IP5, ktoré sa uskutoční v roku 
2013 a zorganizuje ho USPTO. 

http://hnonline.sk/2-56327770-k10000_detail-ff
http://pocitace.sme.sk/c/6435488/v-usa-zakazali--samsung-galaxy-tab.html
http://pocitace.sme.sk/c/6435488/v-usa-zakazali--samsung-galaxy-tab.html
http://hnonline.sk/2-56328110-k10000_detail-d2
http://hnonline.sk/2-56218440-k10000_detail-52
http://hnonline.sk/2-56128320-k10000_detail-b3
http://hnonline.sk/2-56128170-k10000_detail-bb
http://hnonline.sk/2-56052070-k10000_detail-3f
http://hnonline.sk/2-56038710-k10000_detail-d5
http://hnonline.sk/2-56052090-k10000_detail-70
http://hnonline.sk/2-56024340-k10000_detail-92
http://www.sme.sk/c/6399784/maturity-spochybnuju--caplovica.html
http://www.sme.sk/c/6399784/maturity-spochybnuju--caplovica.html
http://hnonline.sk/2-56312040-k10000_detail-af
http://hnonline.sk/2-56312020-k10000_detail-92
http://hnonline.sk/2-56312520-k10000_detail-1c


Duševné vlastníctvo je u nás takmer 
neznámy pojem. Chystajú sa zmeny
Inovovať v podnikaní stále nevieme
Bratislava – Na Slovensku sa nápadom 
nedarí. Obzvlášť presunúť sa do praxe, 
generovať zisk a posilniť tak konkuren-
cieschopnosť našich malých a stredných 
podnikov. „Sme na tom katastrofálne,“ 
vyhlásil na HNFóre Štefan Chudoba, 
štátny tajomník ministerstva školstva, na-
rážajúc tak na počty patentov udelených 
u nás za posledné roky. 

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    26. 6. 2012
http://hnonline.sk/2-56297700-k10000_detail-2e

Diskusia HNClubu 
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    26. 6. 2012)
http://hnonline.sk/2-56297710-k10000_detail-b3

Slovenský neurológ postavil elitné la-
boratórium v USA
San Diego – Z košického Neurobiologic-
kého ústavu odišiel do Spojených štátov 
na jeseň v roku 1991. V Kalifornii sa dos-
tal priamo k svetovej špičke v odbore 
anestéziológie, americkému profesorovi 
Tonymu Yakshovi. „Práve on bol ako blíz-
ky kolega pri tom, keď som začal s bu-
dovaním vlastného zariadenia,“ hovorí 
slovenský vedec Martin Maršala, šéf pres-
tížneho neurologického laboratória na 
Kalifornskej univerzite v San Diegu. 
Dnes Maršala s tímom 15 kolegov priná-
ša nádej pacientom s najťažšími neuro-
logickými chorobami, medzi ktorými sú 
aj ľudia s vážnym poškodením miechy. 
Jeho výskum pomáha zaviesť do praxe 
na klinikách po celom svete nové revo-
lučné liečebné postupy. 
Za 20 rokov pôsobenia má profesor Mar-
šala na svojom konte viacero pozoru-
hodných úspechov. Patrí sem aj metóda 
podchladzovania miechy na jej ochra-
nu počas nedokrvenosti. „Túto metódu 
úspešne zaviedli do klinickej praxe na-
príklad v Spojených štátoch a Japonsku,“ 
hovorí Maršala. 

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    26. 6. 2012
http://hnonline.sk/2-56298320-k10000_detail-5d

Slovák postavil v USA elitné laborató-
rium 
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    26. 6. 2012)
http://hnonline.sk/2-56297980-k10000_detail-c8

Študentov láka plat aj zásuvky
Zhruba polovicu budovy zaplatil škole štát, 
na zariadenie chce pomoc súkromníkov
Bratislava – Serverové farmy, dátové cen-
trá, kilometre najrýchlejších káblov, inter-
net v aule pre stovky študentov súčasne. 
Informatici Slovenskej technickej univer-
zity v Bratislave dostali modernú budovu 
za 27 miliónov eur.
Približne polovicu peňazí dal štát, zvyšok 
získala univerzita predajom pozemku.
Budova má byť vybavená modernými 
technológiami. Okrem väčšieho komfortu 
má umožniť, že súčasný počet tisíc štu-

dentov v žiadanom odbore môžu zdvoj-
násobiť.

S m e    26. 6. 2012
http://www.sme.sk/c/6433457/studentov-laka-plat-
-aj-zasuvky.html

Dvadsať fakúlt, ktorých absolventi sú 
na Profesii najžiadanejší 
(S m e    22. 6. 2012)
http://ekonomika.sme.sk/c/6427651/dvadsat-fakult-
-ktorych-absolventi-su-na-profesii-najziadanejsi.html

IT fi rmy lovia stovky mladých 
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    21. 6. 2012)
http://hnonline.sk/2-56237670-k10000_detail-f6

IT fi rmy sa vrhajú na absolventov
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    21. 6. 2012)
http://hnonline.sk/2-56237170-k10000_detail-6b

Technikov má byť dva razy toľko 
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    1. 6. 2012)
http://hnonline.sk/2-56002510-k10000_detail-b7

Dohodu ACTA odmietol kľúčový výbor
Protipirátsku dohodu odporučil odmiet-
nuť hlavný zodpovedný výbor europarla-
mentu, pretože je vágna
Brusel, Bratislava – Prísnejšie pravidlá 
pre falšovateľov tovarov aj pirátov na 
internete bude zrejme musieť svet pre-
sadzovať inak. Po tlaku protestov vo via-
cerých krajinách Európy a petície Avaaz 
s 2,8 milióna podpisov medzinárod-
nú protipirátsku dohodu ACTA odmietol 
kľúčový výbor Európskeho parlamentu. 
Kritici dohody tvrdia, že obmedzí slobodu 
na internete a z poskytovateľov interne-
tového pripojenia urobí políciu.
Výbor pre medzinárodný obchod, ktorý 
dáva hlavné odporúčanie pre europar-
lament, včera hlasoval za odmietnutie 
dohody 19 hlasmi, 12 bolo proti. Je to už 
piaty výbor, ktorý odporučil dohodu od-
mietnuť.

S m e    22. 6. 2012
http://www.sme.sk/c/6428736/dohodu-acta-odmie-
tol-klucovy-vybor.html

Brusel odmietol zmluvu ACTA 
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    1. 6. 2012)
http://hnonline.sk/2-56002260-k10000_detail-d9

Čínsky počítačový červ kradne výkresy
Program pravdepodobne z Číny kradne 
nákresy vytvorené v programe AutoCAD. 
Útočí najmä v Peru
Peking, Bratislava – Špehovanie konku-
rentov nefunguje len v skutočnom svete. 
Čoraz častejšie sa priemyselná špionáž 
presúva do virtuálneho sveta počítačov.
Kybersledovanie však nevyužívajú iba 
štáty, ale pravdepodobne aj súkromné 
spoločnosti. Naznačuje to nový objav slo-
venskej počítačovej bezpečnostnej fi rmy 
ESET. Zistila, že istý počítačový červ – prav-
depodobne z Číny – kradne v južnej Ame-
rike nákresy vytvorené v programe, kto-
rý sa využíva v stavebnom inžinierstve 

či pri vývoji výrobkov.
Červ s názvom ACAD/Medre.A útočí naj-
mä na počítače v Peru, kradne súbory 
vytvorené v programe AutoCAD a podľa 
počítačovej fi rmy ich posiela na čínske 
e-mailové schránky.

S m e    22. 6. 2012
http://pocitace.sme.sk/c/6428041/cinsky-pocitacovy-
-cerv-kradne-vykresy.html

Vo svete zúria štátne kybervojny 
(S m e    16. 6. 2012)
http://veda.sme.sk/c/6416676/vo-svete-zuria-statne-
-kybervojny.html

Hackeri zaútočili na sociálne siete 
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    8. 6. 2012)
http://hnonline.sk/2-56074990-k10000_detail-b6

Kyberútok: ilegalita jednotiek a núl 
(S m e    6. 6. 2012)
http://komentare.sme.sk/c/6405738/kyberutok-ilega-
lita-jednotiek-a-nul.html

Amerika a Izrael útočili na Irán kyber-
zbraňou (S m e    2. 6. 2012)
http://www.sme.sk/c/6400633/amerika-a-izrael-uto-
cili-na-iran-kyberzbranou.html

Škoda Rapid je ofi ciálne na svete
Bratislava – Iba niekoľko mesiacov po 
uvedení novinky Škoda Citigo predstavi-
la česká automobilka Škoda úplne nový 
kompaktný model Škoda Rapid. Fotogra-
fi e detailov a skice boli známe už skôr, 
no ofi ciálne fotografi e boli zverejnené až 
včera. Škoda Rapid bude mať premiéru 
na jeseň na autosalóne v Paríži. Rapid 
má za úlohu vyplniť miesto medzi mo-
delmi Octavia a Fabia. Jeho cena by sa 
mala podľa odhadov pohybovať okolo 
10-tisíc eur. Rapid má podľa hlavného di-
zajnéra Škody Jozefa Kabaňa reprezen-
tovať nový dizajn Škody a smer, ktorým 
sa chce dizajn automobilky uberať.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    20. 6. 2012
http://hnonline.sk/2-56218130-k10000_detail-d7

Škoda ukázala nový „simply clever“ 
Rapid
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    8. 6. 2012)
http://hnonline.sk/2-56074820-k10000_detail-9b

Pozrite si novú Škodu Rapid. Sú za tým 
Slováci 
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    7. 6. 2012)
http://hnonline.sk/c1-56075790-pozrite-si-novu-
skodu-rapid-su-za-tym-slovaci-texty-pod-foto

Odpísal dizertačku
Bukurešť, Bratislava – Rumunského pre-
miéra Victora Pontu obvinili z plagiátor-
stva. Líder sociálnej demokracie mal totiž 
väčšinu zo svojej 432-stranovej dizertač-
ky o fungovaní Medzinárodného trest-
ného súdu odpísať od troch študentov 
práva.
Ponta tieto tvrdenia rozhodne odmieta. 
„Som pripravený podstúpiť všetky formy 
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http://hnonline.sk/2-56297700-k10000_detail-2e
http://hnonline.sk/2-56297710-k10000_detail-b3
http://hnonline.sk/2-56298320-k10000_detail-5d
http://hnonline.sk/2-56297980-k10000_detail-c8
http://www.sme.sk/c/6433457/studentov-laka-plat--aj-zasuvky.html
http://www.sme.sk/c/6433457/studentov-laka-plat--aj-zasuvky.html
http://ekonomika.sme.sk/c/6427651/dvadsat-fakult--ktorych-absolventi-su-na-profesii-najziadanejsi.html
http://ekonomika.sme.sk/c/6427651/dvadsat-fakult--ktorych-absolventi-su-na-profesii-najziadanejsi.html
http://hnonline.sk/2-56237670-k10000_detail-f6
http://hnonline.sk/2-56237170-k10000_detail-6b
http://hnonline.sk/2-56002510-k10000_detail-b7
http://www.sme.sk/c/6428736/dohodu-acta-odmie-tol-klucovy-vybor.html
http://www.sme.sk/c/6428736/dohodu-acta-odmie-tol-klucovy-vybor.html
http://www.sme.sk/c/6428736/dohodu-acta-odmie-tol-klucovy-vybor.html
http://hnonline.sk/2-56002260-k10000_detail-d9
http://pocitace.sme.sk/c/6428041/cinsky-pocitacovy-cerv-kradne-vykresy.html
http://veda.sme.sk/c/6416676/vo-svete-zuria-statne-kybervojny.html
http://hnonline.sk/2-56074990-k10000_detail-b6
http://komentare.sme.sk/c/6405738/kyberutok-ilegalita-jednotiek-a-nul.html
http://www.sme.sk/c/6400633/amerika-a-izrael-utocili-na-iran-kyberzbranou.html
http://hnonline.sk/2-56218130-k10000_detail-d7
http://hnonline.sk/2-56074820-k10000_detail-9b
http://hnonline.sk/c1-56075790-pozrite-si-novu-skodu-rapid-su-za-tym-slovaci-texty-pod-foto
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overovania pravosti mojej práce,“ reago-
val na obvinenia.
Na podozrivú dizertačku z roku 2003 upo-
zornil časopis Nature. Opozícia vzápätí 
Pontu vyzvala na odchod. Poukázala na 
to, že v apríli z rovnakého dôvodu rezig-
noval maďarský prezident Pál Schmitt.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    20. 6. 2012
http://hnonline.sk/2-56218520-k10000_detail-0c

Odpisoval aj rumunský premiér 
(S m e    20. 6. 2012)
http://www.sme.sk/c/6424103/odpisoval-aj-rumun-
sky-premier.html

Softvérový gigant konečne ukázal svoj 
tablet
Los Angeles – Steve Ballmer predstavil 
tablet Surface od Microsoftu. Stalo sa 
tak po desiatich rokoch, odkedy o nej 
hovoril vôbec prvýkrát. Doteraz sa spo-
ločnosť, ktorej je Ballmer šéfom, zame-
riavala na softvérové riešenia, no na trh 
s tabletmi sa rozhodla vstúpiť s vlastným 
hardvérom. Vnútri bude výkonný proce-
sor od fi rmy ARM a zariadenie pobeží na 
operačnom systéme Windows 8. Cena 
novinky je zatiaľ neznáma, odhaduje sa 
však, že bude nižšia ako cena konku-
renčného iPadu od fi rmy Apple, ktorý sa 
dá kúpiť už za 499 dolárov.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    20. 6. 2012
http://hnonline.sk/2-56218100-k10000_detail-1f

Microsoft ukázal tablet s klávesnicou 
(S m e    20. 6. 2012)
http://pocitace.sme.sk/c/6425581/microsoft-ukazal-
-tablet-s-klavesnicou.html

Podnikateľom sa nepáči spôsob, 
akým ide Fico konsolidovať
Ľudí z rôznych sfér sme sa pýtali, čo si 
myslia o konsolidačnom balíku, ktorý na-
vrhuje vláda Roberta Fica
( S m e    20. 6. 2012)
http://ekonomika.sme.sk/c/6425764/podnikatelom-
-sa-nepaci-sposob-akym-ide-fi co-konsolidovat.html

Zmeny postihnú fi rmy s pridanou hod-
notou 
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    8. 6. 2012)
http://hnonline.sk/2-56075050-k10000_detail-28

Zmeny v odvodoch zdražia prácu 
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    8. 6. 2012)
http://hnonline.sk/2-56075010-k10000_detail-8c

Slovák, ktorý Čechom zlepšuje školstvo
Pod palcom má vysokoškolskú reformu 
v Česku. Je pravou rukou šéfa rezor-
tu školstva Petra Fialu, ktorému s touto 
náročnou úlohou pomáha. Rodák z Tr-
navy Ivan Wilhelm sa pritom do politiky 
u našich západných susedov nehrnul. 
Presvedčil ho až bývalý minister škol-
stva Dobeš, ktorému robil námestníka 
pre výskum a vysoké školy. „Dobeš ma 
dlho musel prehovárať. Zavážilo, že sa 

vyznám vo vysokoškolskom sektore i vo 
výskumných inštitúciách v Česku, keďže 
som tam strávil mnoho rokov,“ objasňuje 
bývalý rektor Karlovej univerzity v Prahe. 

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    19. 6. 2012
http://hnonline.sk/2-56200440-k10000_detail-32

Číňan vymyslel falošnú banku
Peking – V krajine falošných iPhonov, pi-
rátskych DVD a tašiek Louis Vuitton, do-
stal čínsky obchodník s ryžou Lin Čchun-
-pching falšovanie na celkom novú úro-
veň: vymyslel si americkú banku a tvrdil, 
že ju kúpil. Málo známy obchodník sa 
stal celebritou v januári, keď štátne mé-
diá informovali, že kúpil Atlantic Bank 
v Delaware. Bezpríkladná akvizícia mu 
priniesla viaceré výhody: domovské mes-
to mu udelilo prestížnu politickú funkciu 
a štátne médiá jeho obchod nazývali „le-
gendárnym“, napísala agentúra AP. 
Lin však Atlantic Bank v Delaware za 
60 miliónov dolárov nekúpil, v tomto ame-
rickom štáte žiadna Atlantic Bank neexis-
tuje. Čínski novinári v Delaware žiadnu 
Atlantic Bank nenašli a ani Linovu regis-
tráciu. Lin (41) je vo väzení za iný pod-
vod. Jeho krátka kariéra však ukázala 
na vývoj falšovania v Číne – od výroby 
napodobnenín rôzneho tovaru až po celé 
inštitúcie a kariéry. 
Vlani úrady v meste Kchun-ming na juho-
západe Číny odhalili päť falošných pre-
dajní fi rmy Apple, ktoré vyzerali presne 
podľa amerických vzorov – od schodiska 
až po zamestnancov v modrých tričkách. 
Začiatkom júna miestna tlač vo východ-
nej provincii Šan-tung odhalila falošnú 
univerzitu. 

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    19. 6. 2012
http://hnonline.sk/2-56200280-k10000_detail-9f

Lietajúci profesori sú najmä na 
súkromných školách
Bratislava – Najviac pedagógov, ktorí pra-
cujú naraz na viacerých vysokých ško-
lách, zamestnávajú súkromné školy. Vyp-
lýva to z analýzy, ktorú na základe zve-
rejneného registra zamestnancov vypra-
coval bývalý poradca exministra školstva 
Eugena Jurzycu (SDKÚ-DS) Marián Za-
char v spolupráci s inštitútom INEKO. 
Z údajov vyplýva, že každá vysoká ško-
la zamestnáva určité percento ľudí, ktorí 
pracujú aj na inej vysokej škole. „Päť 
škôl zamestnáva k 25. máju viac ako 30 
percent takýchto zamestnancov. Prvých 
šesť priečok obsadili súkromné vysoké 
školy,“ píše Zachar na svojom blogu.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    18. 6. 2012
http://hnonline.sk/2-56183210-k10000_detail-07

Štát platil študentov, úžitok z toho 
však nemá
H o s p o d á r s k e  n o v i n y    11. 6. 2012
http://hnonline.sk/2-56101050-k10000_detail-e2

Vysokoškoláci zneužívajú štipendiá 
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    7. 6. 2012)
http://hnonline.sk/2-56063690-k10000_detail-9e

Do Silicon Valley pôjdu štyri 
slovenské fi rmy
Bratislava – Agentúra pre rozvoj inves-
tícií a obchodu (SARIO) vyhlásila ďalšie 
štyri inovatívne projekty, ktorých predsta-
vitelia sa zúčastnia na stáži v americkom 
Silicon Valley. Víťazmi sú projekty By 
Square, Foretaster, Quadisys a iInvoices. 
„Ukázali, že slovenská komunita nových 
inovatívnych fi riem rastie a stáva sa čím 
ďalej, tým viac konkurencieschopnou,“ 
povedal o víťazoch zástupca Plug&Play 
Tech Centre Fernando Gouveia, ktorý 
bol členom výberovej komisie. 
Prví dvaja výhercovia pocestujú do Sili-
con Valley už v júli, ďalší dvaja v októbri 
2012. Víťazi získajú jedinečný prístup 
k investorom, mentorom a veľkú pomoc 
pri rozvíjaní fi rmy. V Silicon Valley sa už 
pritom vystriedali štyri fi rmy, ktoré sa do 
programu zapojili v prvom kole. Do dvoch 
náborov sa dokopy prihlásilo 61 projek-
tov. Projekt je naplánovaný do konca 
roka 2012 a fi nancovaný je zo štátneho 
rozpočtu. „Tento program dokazuje ino-
vačnú schopnosť slovenských mozgov. 
Zároveň prispieva k rozvoju mechanizmu 
na podporu a pritiahnutie investorov na 
Slovensko, najmä do oblasti high-tech,“ 
informoval minister hospodárstva Tomáš 
Malatinský, ktorý odovzdával víťazom 
hlavnú cenu. 

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    15. 8. 2012
http://hnonline.sk/2-56155050-k10000_detail-5c

Europarlament sprísnil pravidlá pre 
chemické fi rmy
Štrasburg, Brusel – Poslanci Európskeho 
parlamentu (EP) včera prijali nové pra-
vidlá pokiaľ ide o inšpekcie európskych 
podnikov, ktoré pracujú s nebezpečnými 
chemikáliami. Tieto pravidlá už boli vo-
pred prerokované s členskými štátmi EÚ 
a po ich schválení Radou vstúpia do plat-
nosti v júni 2015. Podľa prijatého uzne-
senia by podniky, ktoré pracujú s nebez-
pečnými chemikáliami, mali byť častejšie 
podrobované pravidelným kontrolám. 

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    15. 6. 2012
http://hnonline.sk/2-56155030-k10000_detail-c6

Hovorí Ondřej Novodvorský, obchodný 
riaditeľ divízie malých a stredných podni-
kov, Microsoft Slovakia
Inovácia je o odvahe a zodpovednosti
Čo znamená inovácia v IT?
Inovácia je všeobecne o odvahe a zodpo-
vednosti. Je to prirodzená ľudská snaha 
uviesť sny a invenciu do života a techno-
lógia potom často pôsobí ako jej kataly-
zátor. Inovácia je o prekročení vlastného 
tieňa, je to o odvahe povedať si, že ak-
tuálna cesta nie je možno taká výnosná, 
alebo že existuje iný, lepší spôsob ako 

http://hnonline.sk/2-56218520-k10000_detail-0c
http://www.sme.sk/c/6424103/odpisoval-aj-rumunsky-premier.html
http://hnonline.sk/2-56218100-k10000_detail-1f
http://pocitace.sme.sk/c/6425581/microsoft-ukazal-tablet-s-klavesnicou.html
http://ekonomika.sme.sk/c/6425764/podnikatelom-sa-nepaci-sposob-akym-ide-fico-konsolidovat.html
http://hnonline.sk/2-56075050-k10000_detail-28
http://hnonline.sk/2-56075010-k10000_detail-8c
http://hnonline.sk/2-56200440-k10000_detail-32
http://hnonline.sk/2-56200280-k10000_detail-9f
http://hnonline.sk/2-56183210-k10000_detail-07
http://hnonline.sk/2-56101050-k10000_detail-e2
http://hnonline.sk/2-56063690-k10000_detail-9e
http://hnonline.sk/2-56155050-k10000_detail-5c
http://hnonline.sk/2-56155030-k10000_detail-c6
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pokročiť ďalej. Raz som sa opýtal Billa 
Gatesa na to, ako vníma inovatívnu silu 
Microsoftu a on mi jednoducho odpove-
dal, že za inováciu považuje to, čím je 
schopný efektívne zasiahnuť celý svet 
a na čom ako prvý zarobí. Áno, aj inová-
cia musí byť ekonomicky výhodná a vy-
naliezavá. Často teda za inováciu môže-
me pokladať aj použitie už existujúceho 
produktu alebo služby, ale s významnej-
ším dopadom a lepším načasovaním. 
Inovácia je zároveň prísľub zákazníkom, 
že od dodávateľa služieb či produktu 
môžu vo viac alebo menej pravidelnom 
intervale očakávať príchod nových nápa-
dov na rozvoj biznisu a že sú si v tom-
to procese dôveryhodnými partnermi. 
Inovácie nespočívajú len v nových tech-
nologických riešeniach, takže práve ich 
každodenná použiteľnosť a reproduko-
vateľnosť rozhoduje o ich životaschop-
nosti. Často som fascinovaný tým, aké 
nesmierne kreatívne a inovatívne rieše-
nie vymysleli naši partneri, aby vyriešili 
problém alebo želanie zákazníka. V Micro-
softe máme oddelenie Microsoft Re-
search, ktoré teraz, okrem iného, pre-
mýšľa aj o tom, čo sa ma opýtate o 10 ro-
kov. 
Inovácia je o prístupe a mali by sme v se-
be a v spoločnosti pestovať tohto ducha 
a nespoliehať sa na to, že niekto iný to 
vymyslí za nás. Nemali by sme sa v žiad-
nej ľudskej oblasti uspokojiť s priemer-
nosťou, a mali by sme mať na seba i na 
okolie vysoké nároky. 

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    15. 6. 2012
http://hnonline.sk/2-56155220-k10000_detail-0d

Česko-slovenská čítačka kníh eWooky 
má vysoké ambície
Prvá česko-slovenská čítačka elektro-
nických kníh mieri vysoko. Na rozdiel od 
konkurencie zo zámoria sa zamerala na 
ponuku kníh lokálnych vydavateľstiev.
Čiernobiela čítačka eWooky má dotyko-
vý displej, kompaktné rozmery, hmotnosť 
ako priemerná kniha s tvrdou väzbou, 
podporu Wi-Fi a veľkú vstavanú pamäť. 
Po rozšírení základnej pamäte o 32 GB 
prostredníctvom pamäťových kariet poj-
me až 64 tisíc kníh. Výrobca priznáva, že 
pri tvorbe čítačky sa inšpiroval úspechom 
spoza veľkej mláky, konkrétne s čítačkou 
Kindle od Amazonu a Nook od vydava-
teľstva Barnes & Noble. Myslí si však, že 
slovenským a českým spotrebiteľom do-
káže ponúknuť viac a vydláždiť tak cestu 
masovému rozšíreniu čítačiek aj v regió-
ne strednej Európy.

P r a v d a    15. 6. 2012
http://vat.pravda.sk/obraz-a-zvuk/clanok/62702-
-cesko-slovenska-citacka-knih-ewooky-ma-vysoke-
-ambicie/

Prepáč, papier, ale už chodím s Kindle 
(S m e    13. 6. 2012)
http://komentare.sme.sk/c/6415609/prepac-papier-
-ale-uz-chodim-s-kindle.html

Potomkovia Gutenberga to nemajú 
ľahké 
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    11. 6. 2012)
http://hnonline.sk/2-56101290-k10000_detail-89

Na Slovensku sa vyrobí asi 4-tisíc ton 
bryndze
Bratislava – Ako rok príležitostí pre všet-
kých obyvateľov Slovenska, aby sa aj 
v čase krízy dokázali postaviť za seba 
a svoju prácu, označil rok 2012 riaditeľ 
Bryndziarne a syrárne vo Zvolenskej Sla-
tine Sven Harman. 
„Keď štát nedokáže alebo nechce chrá-
niť slovenských výrobcov, mali by sa o to 
pričiniť aspoň jeho občania, a to naprík-
lad aj tým, že budú vo zvýšenej miere ku-
povať slovenské potravinárske výrobky. I 
keď sú v niektorých prípadoch drahšie, 
sú zaručene kvalitnejšie. Navyše, ich 
kúpou sa zasadia o to, že nezamestna-
nosť sa u nás nebude zvyšovať,“ hovorí 
šéf najväčšej slovenskej bryndziarne. 
„Kríza by sa na Slovensku tento rok ne-
musela prejaviť v takej miere, ak si doká-
žeme navzájom pomôcť,“ pripomína. 
Vedenie slatinskej prevádzky sa ako 
člen Cechu bryndziarov už dlhodobo za-
sadzuje za očistenie názvu bryndza od 
výrobkov, ktoré nemajú viac ako 50-per-
centný podiel ovčieho syra. Pomôcť by 
im mala metodika kontroly podielu ovčie-
ho syra v bryndzi, ktorú schválilo minis-
terstvo pôdohospodárstva a na pultoch 
by označenie bryndza nemali niesť vý-
robky s menším ako 50-percentným po-
dielom ovčieho syra. 

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    12. 6. 2012
http://hnonline.sk/2-56115590-k10000_detail-77

Do sporu so SOZA ide málokto
Iba pár hudobníkov riešilo, že ich SOZA 
oberá o peniaze. Väčšina sťažovateľov 
uspela
Bratislava – Mnohí majú pocit krivdy, 
no málokto bojuje o nápravu. Len štyria 
umelci vlani reklamovali Slovenskému 
ochrannému zväzu autorskému, že ne-
správne zaradil ich skladby do bodové-
ho systému, od ktorého sa odvíjajú ich 
odmeny. V troch prípadoch sa ukázalo, 
že pochybil.
Rocker Marián Greksa vraví, že za prob-
lémy SOZA môžu aj hudobníci, ktorí sa 
o dianie vo zväze nezaujímajú. „Väčšina 
je ticho a tak nepriehľadné pravidlá roz-
deľovania peňazí platia ďalej.“ 

S m e    11. 6. 2012
http://ekonomika.sme.sk/c/6412464/do-sporu-so-
soza-ide-malokto.html

Tajnosti SOZA (S m e    11. 6. 2012)
http://komentare.sme.sk/c/6412473/tajnosti-soza.html

Faktúry za spev detí SOZA asi zruší 
(S m e    8. 6. 2012)
http://www.sme.sk/c/6408597/faktury-za-spev-deti-
-soza-asi-zrusi.html

Zaplaťte SOZA vopred za hudbu na 
svojom pohrebe (S m e    8. 6. 2012)
http://komentare.sme.sk/c/6409115/zaplatte-soza-
-vopred-za-hudbu-na-svojom-pohrebe.html

Mestá a obce chcú rušiť poplatky za 
spev detí (S m e    6. 6. 2012)
http://www.sme.sk/c/6406087/mesta-a-obce-chcu-
-rusit-poplatky-za-spev-deti.html

Šéf autorského zväzu Repčík: Sme 
mierni (S m e    6. 6. 2012)
http://www.sme.sk/c/6406092/sef-autorskeho-zva-
zu-repcik-sme-mierni.html

Ultrabooky majú problém. Apple zís-
kal patent na dizajn MacBooku Air
Americká spoločnosť Apple v utorok zís-
kala patent na dizajn svojho ultratenkého 
notebooku MacBook Air, upozornil portál 
The Verge.
Ide o patent označený ako D661, 296, 
o ktorý Apple požiadal ešte v roku 2010. 
Týka sa všeobecného „kvapkovitého” 
dizajnu MacBooku Air a riešenia pántov 
displeja. Podrobnejšie to Apple vysvetľu-
je v kresbách, v ktorých plné čiary pred-
stavujú elementy, ktoré Apple považuje 
za kľúčové a prerušované čiary zas na-
opak vyznačujú irelevantné prvky, ktoré 
fi rma nebude považovať za dôležité.
Patent na všeobecný dizajn notebooku 
prichádza v čase, keď sa šéf spoločnos-
ti Tim Cook nechal počuť, že patentový 
systém nefunguje tak, ako by mal.
„Z nášho podhľadu je dôležite, aby Apple 
nebol svetovým vývojárom. Venujeme 
niečomu energiu a veľké úsilie a niekto 
iný to potom skopíruje a dá na to svoje 
meno? Je to tá najhoršia vec, ktorá sa 
vám ako inžinierovi môže stať. Jednodu-
cho nechceme, aby od nás ľudia kopíro-
vali,” povedal Cook pred pár dňami na 
konferencii D10.
Uvedeným krokom Apple zrejme začne 
ďalšie kolo patentových sporov namie-
rených predovšetkým proti výrobcom ul-
trabookov, ktoré sú vo väčšine prípadov 
práve „kópie“ MacBooku Air.

w w w. z i v e . s k    9. 6. 2012
http://www.zive.sk/ultrabooky-maju-problem-
-apple-ziskal-patent-na-dizajn-macbooku-air/sc-
-4-a-301737/default.aspx

Dizajn – to je niečo, čo mení ľudstvo
Vytvorili interiéry televíznych štúdií, z vy-
sielajú správy, ale oveľa viac ich ľudia 
poznajú ako tých, ktorí si radi robia žar-
ty. „Nie sme kritickí ani zhovievaví, skôr 
takí groteskní,“ hovorí významný český 
dizajnér Jakub Berdych o štúdiu Qubus, 
ktoré založil s Maximom Velčovským. Do 
Bratislavy priniesol sériu váz s názvom 
Z tohtoročného konca sveta.

S m e    8. 6. 2012
http://kultura.sme.sk/c/6408899/dizajn-to-je-nieco-
-co-meni-ludstvo.html

http://hnonline.sk/2-56155220-k10000_detail-0d
http://vat.pravda.sk/obraz-a-zvuk/clanok/62702-cesko-slovenska-citacka-knih-ewooky-ma-vysoke-ambicie/
http://komentare.sme.sk/c/6415609/prepac-papier-ale-uz-chodim-s-kindle.html
http://hnonline.sk/2-56101290-k10000_detail-89
http://hnonline.sk/2-56115590-k10000_detail-77
http://ekonomika.sme.sk/c/6412464/do-sporu-so-soza-ide-malokto.html
http://komentare.sme.sk/c/6412473/tajnosti-soza.html
http://www.sme.sk/c/6408597/faktury-za-spev-deti-soza-asi-zrusi.html
http://komentare.sme.sk/c/6409115/zaplatte-soza-vopred-za-hudbu-na-svojom-pohrebe.html
http://www.sme.sk/c/6406087/mesta-a-obce-chcu-rusit-poplatky-za-spev-deti.html
http://www.sme.sk/c/6406092/sef-autorskeho-zvazu-repcik-sme-mierni.html
http://www.zive.sk/ultrabooky-maju-problem-apple-ziskal-patent-na-dizajn-macbooku-air/sc-4-a-301737/default.aspx
http://kultura.sme.sk/c/6408899/dizajn-to-je-nieco-co-meni-ludstvo.html
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Takto to vidím ja Ivan Lužica
Investujme do mladých
V posledných týždňoch sa veľmi veľa dis-
kutuje o našom školstve. O rôznych kri-
tériách pre štúdium, o výsledkoch štúdia 
na stredných školách, o kvalite vysokých 
škôl a ich umiestnení v rebríčkoch, o prie-
mere žiaka ako podmienke prijatia na 
školu, alebo o povinných predmetoch 
pri maturitách. Je to dobrá diskusia, ale, 
žiaľ, málo do hĺbky do problému. Našťas-
tie sa objavujú aj odvážnejšie názory, 
ktoré to jasnejšie pomenúvajú. Deti od 
základných škôl nie sú dobre pripravova-
né na ďalšie štúdium a neskôr aj do pra-
xe. Naše školstvo totiž učí žiakov memo-
rovaniu. Nie tvorivosti. A toto je dlhodobo 
neriešený systémový prvok. Bez zmeny 
učebných osnov a zmeny prístupu väčši-
ny pedagógov k výučbe. Ďalším je aj kva-
lita pedagógov. Sami tvrdia, že tí najlepší 
už dávno nepracujú pre školstvo. Žiaľ, 

lebo investícia do školstva a mládeže je 
investícia do budúcnosti. Možné riešenie 
nezamestnanosti, ekonomického rozvo-
ja krajiny a napredovania v moderných 
ekonomických disciplínach. 
Jeden príklad toho, že aj my máme nada-
né deti, do ktorých treba investovať a kto-
ré sa aj mimo systému dokážu presadiť, 
je vývoj komunikačného softvéru dvoma 
20-ročnými mladíkmi, ktorí bez podpory 
škôl od malička skúšali a vymýšľali všet-
ko možné okolo počítačových technoló-
gií. A teraz si predstavme, že by ich sys-
tém podporoval... 
Partner consultingu Deloitte Slovakia 

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    7. 6. 2012
http://hnonline.sk/2-56063460-k10000_detail-38

Investičné stimuly dostanú systém
Bratislava – Pri zlepšovaní podnikateľ-
ského prostredia na Slovensku sa chce 
minister hospodárstva Tomáš Malatinský 
(nominant Smeru-SD) venovať znižova-
niu administratívnej záťaže podnikateľov. 
„Druhou vecou je tvorba pracovných 
miest, ktorú treba nejakým spôsobom 
zosúladiť, skompatibilniť s investičnými 
stimulmi, v ktorých cítime po oboznáme-
ní sa s problematikou dosť veľké rezer-
vy.“ Rezort hospodárstva pre schvaľo-
vanie investičných stimulov podľa neho 
narýchlo zaviedol metodiku odsúhlaso-
vania viacerými ľuďmi, aby nevznikali pri 
tom nežiaduce javy. V minulosti sa totiž 
často kritizovalo, že poskytnutím stimu-
lov sa ohrozil nejaký fungujúci podnika-
teľ, ktorý však investičný stimul nedostal.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    4. 6. 2012
http://hnonline.sk/2-56024400-k10000_detail-e4

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

JUDr. Ján Lazur, LL.M. (Cantab): Face-
book a YouTube v kontexte práva du-
ševného vlastníctva
Neustále rastúca kultúrna a ekonomická 
dôležitosť portálov ako sú Facebook ale-
bo YouTube. Identifi kácia relevantných 
právnych vzťahov kreujúcich sa pri pou-
žívaní služieb uvedených portálov a ur-
čenie rozhodného práva. Analýza všeo-
becných podmienok používania portálov, 
v kontexte ktorých sa nachádza použí-
vateľ služieb. Posúdenie právneho cha-
rakteru licenčných zmlúv obsiahnutých 
v predmetných všeobecných podmien-
kach používania služieb Facebook a You-
Tube. Právna záväznosť všeobecných 
podmienok používania takýchto služieb 
vo vzťahu k slovenským používateľom. 
Zmluvná povaha podmienok. Vznik mimo-
zmluvných právnych vzťahov z dôvodu 

porušenia práv duševného vlastníctva 
tretích osôb. Systém identifi kácie obsa-
hu, ktorý ponúka YouTube nositeľom 
práv duševného vlastníctva.

JUDr. Tomáš Klinka: Právne vzťahy sú-
visiace s podnikovým vynálezom
Podnikový vynález je špecifi ckým pred-
metom občianskoprávnych vzťahov me-
dzi pôvodcom a zamestnávateľom, ktorí 
sa môžu slobodne dohodnúť o vzájom-
nom usporiadaní práv a povinností, naj-
mä (ale nielen) o výške a splatnosti od-
meny pre pôvodcu. Prednostným vyu-
žívaním dohôd sa posilňuje istota účas-
tníkov právnych vzťahov a predchádza 
sa vzniku zdĺhavých a často zbytočných 
sporov, ktoré sa môžu končiť až stratou 
patentovej ochrany. Zamestnávatelia by 
si preto mali uvedomiť, že tvoriví zames-

tnanci predstavujú ozajstné aktívum pod-
niku a pri vhodnej motivácií sú spôsobilí 
generovať konkurenčnú trhovú výhodu. 

Ing. Štefan Holakovský – MVDr. Peter Ho-
lakovský – Ing. László Holakovszky: Poh-
nime rozumom! 24. časť. „Senzácia“ od 
Googlu
Google ofi ciálne predstavil projekt futu-
ristických okuliarov s rozšírenou realitou. 
Dohady v tlači o funkčnosti predvádza-
ných okuliarov. Porovnanie vynálezu Lázslóa 
Holakovszkého (patent US 5,129,716 
(1990)) s jeho projektom PC GLASSES 
(2011) a PROJECT-om GLASS (2012) 
od Google. Prehľadná tabuľka monoku-
lárnych okuliarov so základnými technic-
kými údajmi. Úvahy o tom, čo nám (mož-
no) prinesie budúcnosť.

MONITORING / ČASOPIS DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

OZNAMY
Zmeny Vykonávacieho predpisu k PCT

Od 1. júla 2012 začali platiť zmeny pravidiel Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci. Zmeny pravidiel 17.1, 
20.7, 34.1 a 82quarter boli uverejnené v zbierke zákonov SR pod č. 167/2012 čiastka 40. Úplné znenie zmien nájdete na interne-
tovej adrese www.zbierka.sk/sk/vyhladavanie?fi lter_sent=1&_fi lter_predpis_aspi_id=167%2F2012&q=

http://hnonline.sk/2-56063460-k10000_detail-38
http://hnonline.sk/2-56024400-k10000_detail-e4
www.zbierka.sk/sk/vyhladavanie?filter_sent=1&_filter_predpis_aspi_id=167%2F2012&q=


13

KTO VIE, ODPOVIE

KTO VIE, ODPOVIE
B77 – je správna odpoveď na otázku z predošlého vydania nášho elektronického periodika – Pod akým označením je známy 

vtáčí sarkómový vírus, na objave ktorého sa podieľal V. Thurzo? Prvá správne odpovedala Želmíra Milovančevičová zo Žiliny.

Súťažná otázka č. 7

Elektrický hriankovač je užitočná vecička. Vymysleli ju vo Veľkej Británii v roku 1893. Zvyk opekať starý chlieb priniesli do 
Anglicka pri svojich výpravách ešte starí Rimania. Lenže britský hriankovač opekal chlieb iba z jednej strany a vyžadoval dohľad 
človeka. 

Elektrický hriankovač, ktorý opiekol chlieb z oboch strán a v určenom čase hrianky vypudil, si dal patentovať Američan Charles 
P. Strite a následne začali hriankovač aj sériovo vyrábať.

 V ktorom roku si Charles P. Strite dal patentovať elektrický hriankovač?

 a) 1919     b) 1921     c) 1925

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

mailto:julius.sipos@indprop.gov.sk
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