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Žijeme v dobe, keď všetko inovované alebo nové musí mať aj nemálo nových funkcií.
Tvorcovia v snahe byť maximalistami neustále niečo pridávajú do výrobkov. Donald Norman, americký vedec v oblasti teórie mysle a jeden zo zakladateľov moderného dizajnu,
to výstižne pomenoval ešte v sedemdesiatych rokoch v knihe Dizajn každodenných vecí.
Konštatoval, že naša snaha o pridávanie funkcií nakoniec spôsobuje, že veci strácajú
zmysel, spôsobujú v našich hlavách chaos a robia nás bezbrannými.
V súčasnosti je množstvo výrobkov, ktoré bez príslušného návodu nevieme nastaviť,
resp. spustiť.
D. Norman dokonca skúmal nehody lietadiel, ktoré podľa oficiálnych správ zavinilo „zlyhanie ľudského faktora“, a zistil, že stroje boli až príliš zložito ovládateľné, a preto sa
piloti pomýlili. Podľa Normanovej teórie sa pri vývoji čohokoľvek nabaľovanie funkcií deje
dovtedy, až kým sa to celkom neprestane dať používať, a potom sa zákonite musíme vrátiť
k jednoduchosti.
Čo poviete, milí čitatelia, sme už na vrchole špirály v nabaľovaní funkcií...? Realita tomu
nie veľmi nasvedčuje...
Spomenuli sme knihu Dizajn každodenných vecí..., v najnovšom vydaní e-mailového
časopisu E-zine ÚPV SR vás pozývame na výstavu spätú s dizajnom.

SPRÁVY Z ÚPV SR
Tvorivosť v dizajne
Vo vstupných priestoroch Úradu priemyselného vlastníctva SR v Banskej
Bystrici je sprístupnená výstava dizajnu
nábytku a interiéru takmer 50-tich vybraných prác študentov z ôsmich vysokých škôl na Slovensku a v Česku1.
Ide o semestrálne a záverečné práce,
ktoré sú výsledkom úspešných projektov realizovaných v akademickom roku
2010/2011 a spolu s ďalšími návrhmi
(celkove 95) boli prezentované v rámci
minuloročného 7. ročníka medzinárodnej súťažnej prehliadky o Cenu prof.
Jindřicha Halabalu2, ktorého organizátorom bola Katedra dizajnu nábytku
a drevárskych výrobkov Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene
(KDNDV TUZVO). Jej vedúcim je René
Baďura. – Súťaž striedavo ročne orga-

nizujeme u nás vo Zvolene a v Čechách
ju má pod gesciou brnianska Mendelova
univerzita. Hlavnou myšlienkou súťaže
je dlhodobo podporovať vzostup kvality
študentských prác a vytvoriť priestor na
konfrontáciu tvorivých názorov na medzinárodnej úrovni. Zámerom je tiež nepriamo vplývať na vývoj v oblasti dizajnu
nábytku a interiéru, poukázať na úlohu
dizajnéra a v neposlednom rade posilniť
komunikáciu študentov s odbornou praxou, čo môže zjednodušiť ich uplatnenie
sa po skončení vysokoškolského štúdia.
V minulom roku okrem odbornej, resp.
akademickej poroty, ktorá udelila v každej
zo štyroch kategórií hlavnú cenu i uznanie, po prvý raz hodnotili súťažné návrhy aj prizvaní zástupcovia z firiem, ktoré
tiež ocenili autorov najlepších projektov.

___________________________________________
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Technická univerzita vo Zvolene, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Mendelova univerzita v Brne,
Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne, Vysoká škola umeleckopriemyselná v Prahe a Vysoké učení technické v Brne.
Jindřich Halabala bol výraznou osobnosťou nábytkárskej tvorby v bývalom Československu, organizátorom výroby nábytku v jej komplexnom ponímaní a venoval sa i publikačnej a pedagogickej
činnosti. Svojím pôsobením aj na niekdajšej Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene v rokoch 1954 – 1969 nepriamo ovplyvnil vznik Katedry dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov
na zvolenskej Technickej univerzite.
Kategórie: 1. nábytkový dizajn (semestrálne práce); 2. interiérový dizajn (semestrálne práce); 3. nábytkový dizajn (záverečné práce I. a II. stupeň); 4. interiérový dizajn (záverečné práce I.
a II. stupeň).
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Na výstave Tvorivosť v dizajne zaujme
napríklad modulový vešiakový systém.
Jeho autorke Jane Kučerovej zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave udelila akademická porota 7. ročníka
Ceny prof. Jindřicha Halabalu hlavnú cenu v prvej kategórii za maximálny efekt
systému s využitím minimalistických výrazových prostriedkov
a vhodne zvolených
materiálov. Výhodou
konceptu je flexibilita
a estetická variabilita.
J. Kuč e r o v á získala
aj špeciálne ocenenie
od spoločnosti Trendwood-twd, s. r. o., Banská Bystrica. Ako nám
povedala kurátorka výstavy
Elena Farkašová z KDNDV
TUZVO, modulový vešiakový
systém už zaradila do svojho
výrobného programu JAVORINA, v. d., Spišská Belá.
Pozornosť púta i solitér
určený na sedenie pripomínajúci letiaceho vtáka. – Tento nábytkový prvok, ktorý
vytvoril Peter Hodbod z Technickej univerzity vo Zvolene, určite oživí priestor a u používateľa vzbudí pocit voľnosti. Je možné ho využiť aj ako
hojdačku v interiéri alebo v exteriéri,
– vysvetľuje E. Farkašová.

Nechýba kolekcia
originálnych drevených stoličiek spätá
s regionálnou ľudovou tvorbou, pričom
jeden z autorov sa
inšpiroval čičmianskymi vzormi. Jedinečná

Dňa 10. augusta bude súčasťou
výstavy workshop pre deti
od 7. rokov – Navrhni svoj nábytok. Po prehliadke vystavených
exp o n á t o v p o d
vedením lektora
budú mať deti možnosť nakresliť či vymodelovať vlastné zariadenie detskej
izby.
je flexibilná lavička podobná harmonike
a zaujmú i nočné a príručné stolíky od
Jany Novákovej z Technickej univerzity v Košiciach (uznanie od poroty).
– Ide o hravé interiérové zariaďovacie
prvky s jednoduchou funkciou a s využitím inovatívnej technológie, – podotýka E. Farkašová.
Na posteroch sú zasa znázornené
a modelmi doplnené napríklad možné úpravy interiérov, rekonštrukcia či
revitalizácia historicko-priemyselných
objektov na účely bývania a podnikania.
Jan Kratochvíl z Mendelovej univerzity v Brne navrhol originálnu saunu
s využitím vodnej plochy. Do sauny sa
dá dostať a vyjsť z nej len cez vodu (jazera, rieky, rybníka), ktorá tvorí „pod-

Spolu s E. Farkašovou sa
pristavujeme i pri plechových
vedrách, ktoré sú však prevrátené a prichytené na podstavcoch. – Táto kolekcia, vhodná
do oddychových priestorov firiem, má názov Ghost Stools
a jej autorom je Zvolenčan
Martin Žabka. Stolček Duch je
partnerom na relax, predstavuje osobu, s ktorou môžete manipulovať.
Niekomu poslúži ako bútľavá vŕba, niekto si konečne sadne na šéfa, ktorý doteraz sedel na ňom, alebo doň udrie ☺.
„Hlavy“ sú vytvorené z nepotrebných
starých vedier a nohy z odpadových odrezkov drevárskej výroby.

lahu“ objektu. Porota autorovi tohto výnimočného projektu z hľadiska komplexného prístupu k tvorbe priestoru
a využitia prírodných vôd a materiálov
udelila hlavnú cenu v druhej kategórii.

Slávnostné ukončenie výstavy (dernisáž) je naplánované na 5. septembra
a predchádzať mu bude komentovaná
prehliadka pre verejnosť. O deň neskôr
organizátori výstavy ÚPV SR a KDNDV
TUZVO pozývajú do úradu na odborný
seminár študentov dizajnu, ako aj stredoškolákov, ktorí sa zaujímajú o vysokoškolské štúdium v dizajnérskych študijných odboroch.

Výstavu prác úspešných mladých dizajnérov Slovenskej a Českej republiky
prezentovala KDNDV TUZVO tohto roku
už aj vo Varšave a v Berlíne a z Banskej Bystrice poputuje ešte do Maďarska
a Česka.
Foto: archív ÚPV SR
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Sieť innoinfo sa „neroztrhla“1
(1. pokračovanie)
Po n á v š t e v e I n k u b á t o r a M a l acky
v apríli tohto roka sa Jana Rešutíková
z ÚPV SR stretla v uplynulých týždňoch
s predstaviteľmi ďalších inštitúcií, ktorých súčasťou sú poradensko-informačné miesta úradu pre inovácie zriadené
pred niekoľkými rokmi v rámci projektu
innoinfo.
Riaditeľ RPIC Poprad Peter Litavec je za zintenzívnenie spolupráce s ÚPV SR.
Navrhol v blízkej budúcnosti
zorganizovať spolu s úradom seminár
o ochrane duševného vlastníctva, v rámci
ktorého by začínajúci podnikatelia mohli
klásť otázky týkajúce sa ich duševného
vlastníctva, prípadne by sa s expertom
ÚPV SR dohodli aj na prediagnostike
priemyselných práv. Táto bezplatná služba úradu pomáha podnikateľom zorientovať sa v náročnej problematike tak,
aby boli schopní zvážiť výhody ochrany
svojich riešení doma i v zahraničí, vybrať
si vhodný, účinný a podľa možnosti čo
najlacnejší spôsob priemyselnoprávnej
ochrany a zároveň prezentovaním značkových výrobkov a služieb mohli zvýšiť
svoje renomé.
Ďalšou možnosťou spolupráce je zorganizovanie informačného dňa pre podnikateľov v rámci informačného centra
Europe Direct Poprad na tému ochrany
duševného vlastníctva s aktívnou lektorskou účasťou expertov úradu.

Riaditeľ RPIC Prešov
Rastislav Tkáč v prvom
rade prejavil záujem o vyškolenie jedného ich pracovníka, ktorý by bol schopný poskytovať základné informácie z oblasti ochrany duševného vlastníctva . Jej podcenením môže prísť podnikateľ o značné
hodnoty, no porušovaním skorších
prá v s a vystavuje ešte väčšiemu riziku
– možnej likvidácii firmy po prehratom
súdnom spore. Vyškolený pracovník by
mal byť preto schopný vykonať aj bežnú rešerš v bezplatných patentových,
známkových či dizajnových databázach.
– Finančná podpora takejto služby, získanie aspoň časti mzdových prostriedkov pre vyškoleného pracovníka, financií
na nové projekty alebo semináre je však
na širšiu diskusiu a hľadanie riešení na
úrovni ministerstiev, Národnej agentúry
pre rozvoj malého a stredného podnikania (NADSME), SOPK, vedenia ÚPV SR
a Národnej asociácie pre rozvoj podnikania (NARP), – uviedol R. Tkáč.
Keďže v BIC Spišská
Nová Ves, s. r. o., došlo
v ostatnom čase k personálnym zmenám, jeho riaditeľ
Patrik Dluhoš sa so zástupkyňou ÚPV SR
dohodol, že spolupráca s úradom sa
zatiaľ obmedzí na dodávanie informačných materiálov a publikácií zameraných

na priemyselnoprávnu ochranu a v časovom horizonte pol, maximálne jedného
roka obe strany prehodnotia ďalšie zotrvanie tohto kontaktného miesta v sieti
innoinfo.
J e d n ý m z o s a t e l i t ov
ÚPV SR je aj Regionálna
rozvojová agentúra Kysuce v Čadci. Jej projektová
manažérka Marta Sláviková vytypuje z priemyselných firiem
na Kysuciach tie najživotaschopnejšie
a navrhne im stretnutie s pracovníkmi
ÚPV SR, ktorí záujemcom poskytnú základné informácie napríklad o ochranných
známkach, dizajnoch, patentoch a úžitkových vzoroch.
Už koncom augusta sa zástupcovia
ÚPV SR stretnú na Kysuciach s ďalšou
skupinou podnikateľov, ktorí pôsobia
v oblasti cestovného ruchu, a poskytnú im základné informácie o budovaní
značky, jej právnej ochrane, prípadne si
na stretnutí vyselektujú subjekty vhodné
na vykonanie prediagnostiky priemyselných práv.
Spomínaní partneri ÚPV SR už sprístupnili na svojich webových sídlach aj
informácie o možnostiach priemyselnoprávnej ochrany a jej výhodách.

___________________________________________
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Pozri Sieť innoinfo sa „neroztrhla“. In E-zine ÚPV SR, 2012, č. 6, s 2.
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Europarlament stopol
dohodu ACTA
Európsky parlament 4. júla zamietol
medzinárodnú Obchodnú dohodu proti
falšovaniu (ACTA). Proti dohode hlasovalo 478 poslancov,
39 poslancov ju podporilo
a 165 sa zdržalo hlasovania.

hoda je príliš vágna a je možné ju rôzne interpretovať, čo by mohlo ohroziť
slobodu občanov. Zároveň však zdôraznil potrebu hľadania alternatívnych ciest
ochrany práv duševného vlastníctva.

– Som veľmi rád, že parlament sa stotožnil s mojimi odporúčaniami a dohodu ACTA
zamietol, – uviedol po hlasovaní spravodajca návrhu, britský europoslanec David Martin z Labouristickej strany,
opätovne zdôrazňujúc, že do3

V rozprave pred hlasovaním odzneli rôzne názory. Dohodu ACTA odmietla
napríklad aj švédska europoslankyňa
Amelie Andersdotterová z Európskej
slobodnej aliancie skupiny zelených.
Konštatovala, že niektoré ustanovenia dohody predstavujú skutočnú a hmatateľnú hrozbu pre
slobodu prejavu a tvorivosť. Za
správne nepovažuje ani to, aby
bol – vytvorený silný tlak na kriminalizáciu porušovania predpisov. Široké spektrum činností, na
ktoré by sa mali vzťahovať trestnoprávne ustanovenia, veľká
časť európskej populácie vníma
ako spoločensky prijateľné.
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Poukázala tiež na to, že – systém zákazov by mohol ohroziť obchod s generickými liekmi, pri ktorých nie sú porušované
žiadne práva. Ak budú colné orgány disponovať príliš širokým mandátom, zvýši sa riziko protiprávne zadržaného tovaru dovážaného do Európskej únie.
Jeden z hlavných zástancov dohody
ACTA švédsky poslanec Christofer
Fjellner z Európskej ľudovej strany žiadal v rozprave, aby parlament odmietol
konečné hlasovanie, kým Súdny dvor Európskej únie nerozhodne, či ACTA je,
alebo nie je v súlade so základnými prá-

vami a zmluvami o EÚ. – Musíme aj Európskej komisii dať čas na to, aby objasnila a lepšie definovala dva kľúčové body:
čo sa rozumie pod komerčným rozsahom
a čo znamenajú trestné sankcie. Ak bude verdikt súdu znieť, že ACTA je nezlučiteľná so zmluvami o EÚ, získame
aspoň užitočné informácie o tom, kde sme
spravili chyby, ktorým by sme sa mohli
v budúcnosti vyhnúť. Som presvedčený,
že potrebujeme dohodu o boji proti falšovaniu, pirátstvu a inému porušovaniu
práv duševného vlastníctva. Je to nesmierne dôležité pre inovácie a zamestnanosť v Európe.

Hlasovaniu v Európskom parlamente
o dohode ACTA predchádzal nebývalý
lobing tisícov európskych občanov, ktorí
demonštráciami v uliciach, prostredníctvom e-mailov i telefonátov žiadali poslancov, aby dohodu odmietli. Parlamentu
bola tiež zaslaná petícia za zamietnutie
dohody, ktorú podpísalo 2,8 milióna ľudí
z celého sveta.
Odmietavé stanovisko Európskeho
parlamentu k dohode ACTA znamená,
že Európska únia ani jej členské štáty
sa k dohode nepripoja. Doteraz ju podpísali Spojené štáty americké, Austrália, Kanada, Japonsko, Mexiko, Maroko,
Nový Zéland, Singapur, Južná Kórea
a Švajčiarsko, no
žiadna z uvedených
krajín ju neratifikovala a je otázne,
či niektorá z nich tak
vôbec urobí po tom,
ako EÚ vyslalo jasný
signál ostatným.
Na nadobudnutie účinnosti dohody
je potrebná jej ratifikácia aspoň šiestimi
krajinami.
Foto: www.samphotostock.cz

Už sa zdalo, že na ceste
k jednotnému patentu nie sú
prekážky...
Očakávalo sa, že jedným z bodov rokovania Európskeho parlamentu 4. júla
bude aj potvrdenie dohody Európskej
rady z 29. júna o sídle centrálnej divízie
súdu prvého stupňa Jednotného patentového súdu, čím bola odstránená posledná prekážka zavedenia inštitútu európskeho patentu s jednotným účinkom.
Plénum na základe odporúčania Výboru Európskeho parlamentu pre právne
záležitosti sa však nezaoberalo agendou
týkajúcou sa jednotného patentu.
Dňa 29. júna sa členské štáty dohodli, že sídlom centrálnej divízie súdu prvého stupňa Jednotného patentového
súdu bude Paríž a vzhľadom na vysoko
špecializované patentové spory a potrebu zachovať kvalitu rozsudkov vzniknú
ešte dve sekcie centrálnej divízie –
jedna v Londýne (spory z oblasti chémie vrátane farmaceutík, ľudské potreby)
a druhá v Mníchove (strojárstvo).
Prvý predseda súdu prvého stupňa
by mal pochádzať z členského štátu,
v ktorom bude sídliť centrálna divízia.
Jednotný patentový súd bude mať výlučnú právomoc vo vzťahu k žalobám,

ktoré sa týkajú platnosti alebo porušovania práv „klasických“ a jednotných európskych patentov. Obmedzí sa tak riziko
podávania žalôb týkajúcich sa toho istého patentu v rôznych členských štátoch,
ako aj riziko, že súdne rozhodnutia v tom
istom spore sa
budú v rôznych
členských štátoch líšiť. Európska komisia
vypočítala, že
vytvorením
Jednotného
patentového
súdu sa náklady podnikov na
spory môžu
znížiť približne
o 289 miliónov
eur ročne.

lezu), 7 (Právo zabrániť nepriamemu využívaniu vynálezu) a 8 (Obmedzenie účinkov európskeho patentu s jednotným účinkom).
Niektoré štáty však majú obavy, že vypustenie týchto troch článkov z nariade-

Prečo Európsky parlament 4. júla nerokoval o jednotnom európskom patente?
Veľká Británia ešte počas zasadnutia
Európskej rady 29. júna navrhla vypustiť
z textu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca s cieľom vytvoriť jednotnú patentovú ochranu, články 6 (Právo zabrániť priamemu využívaniu vyná-

nia a ponechanie podobných ustanovení
len v Dohode o Jednotnom patentovom
súde (k nim neboli pripomienky) by mohlo byť zdrojom právnej neistoty.
Európsky parlament podľa legislatívneho postupu posunul danú tému zodpovednému výboru na opätovnú diskusiu
a predpokladá sa, že do programu rokovania parlamentu bude zaradená v jeseni
tohto roka.
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Foto: www.jiunlimited.com
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Prehľad článkov týkajúcich sa duševného vlastníctva a ÚPV SR uverejnených
v slovenskej tlači v júli 2012
Richter pripúšťa ústupky
v Zákonníku práce
Zo súbehu výpovednej lehoty a odstupného môžu byť vyňatí zamestnanci, ktorí
odpracovali iba rok
Bratislava – Prepúšťanie zamestnancov
nakoniec nemusí byť pre firmy také drahé, ako sa pôvodne pri zmene Zákonníka práce očakávalo. Minister práce Ján
Richter (Smer-SD) totiž pripúšťa ústupky
v prípade opätovného zavedenia súbehu
výpovednej doby a odstupného. V praxi
by tak roční zamestnanci nemuseli mať
nárok na jednomesačné odstupné. Dnes
s tým návrh zákonníka pritom počíta. „Tu
si viem predstaviť kompromis,“ konštatoval pre HN Richter.
Minister práce tak reaguje na negatívne ohlasy zamestnávateľov, ale aj jeho
kolegu z vlády ministra hospodárstva
Tomáša Malatinského. Práve toto opatrenie totiž považujú za najväčší problém
vynoveného zákonníka.
H o s p o d á r s k e n o v i n y 26. 7. 2012
http://hnonline.sk/2-56745070-k10000_detail-09

Richterovi hrozí svet výpoveďami
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 18. 7. 2012)
http://hnonline.sk/2-56609150-k10000_detail-d3

Investorov sami odradíme.
A nielen daňami
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 18. 7. 2012)
http://hnonline.sk/2-56608700-k10000_detail-28

Investori: Novela Zákonníka môže
spustiť prepúšťanie
(S m e 18. 7. 2012)
http://ekonomika.sme.sk/c/6460898/investori-novela-zakonnika-moze-spustit-prepustanie.html

Malým firmám by prospela pozornosť
vlády
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 11. 7. 2012)
http://hnonline.sk/2-56497130-k10000_detail-58

Rektori idú proti zmenám Čaploviča.
Ten ústupky nevylúčil
Bratislava – Slovenská rektorská konferencia má niekoľko výhrad voči novele
zákona o vysokých školách, ktorú pripravuje rezort pod vedením Dušana Čaploviča (Smer-SD). Rektori napríklad namietajú obmedzenie úväzku vyučujúceho na
58 hodín týždenne, ale aj predĺženie externého štúdia. Ministerstvo sa voči ich
námietkam neohradilo, všetkými vážnymi pripomienkami sa plánuje zaoberať až
po tom, ako materiál prejde medzirezortným pripomienkovým konaním.
H o s p o d á r s k e n o v i n y 25. 7. 2012
http://hnonline.sk/2-56722640-k10000_detail-a3

Čaplovič chce určovať počty
vysokoškolákov
(S m e 14. 7. 2012)
http://www.sme.sk/c/6456050/caplovic-chce-urcovat-pocty-vysokoskolakov.html

Ohnuté slovenské univerzity
(S m e 12. 7. 2012)
http://komentare.sme.sk/c/6453960/ohnute-slovenske-univerzity.html

Čaplovič popiera vlastné plány
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 11. 7. 2012)
http://hnonline.sk/2-56497300-k10000_detail-e3

Anketa: Ako vnímate zmenu, ktorú
pripravil minister Čaplovič?
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 11. 7. 2012)
http://hnonline.sk/2-56497310-k10000_detail-2b

Čaplovič škrtá profesorom úväzky
(S m e 6. 7. 2012)
http://www.sme.sk/c/6445826/caplovic-skrta-profesorom-uvazky.html

Niečo prehnité je v štáte univerzitnom
(S m e 3. 7. 2012)
http://komentare.sme.sk/c/6443149/nieco-prehnite-je-v-state-univerzitnom.html

Nemci zakázali predaj tabletu Galaxy
7.7 v únii
Düsseldorf – Americký koncern Apple dosiahol čiastkové víťazstvo v boji s juhokórejským konkurentom Samsung o svetové trhy. Odvolací súd v nemeckom Düsseldorfe včera totiž potvrdil februárový
rozsudok nižšieho súdu, ktorý zakázal
predaj tabletov Galaxy 7.7 vo všetkých
krajinách Európskej únie. Apple argumentoval, že Samsung pri tomto modeli odkopíroval vzhľad jeho najpredávanejšej
verzie iPadu.
Düsseldorfský súd však zároveň odmietol žiadosť amerického koncernu o zákaz
predaja ďalšieho tabletu Galaxy 10.1,
ktorý Samsung upravil špeciálne pre nemecký trh, aby sa vyhol obvineniam z kopírovania iPadu.
H o s p o d á r s k e n o v i n y 25. 7. 2012
http://hnonline.sk/2-56722270-k10000_detail-23

Galaxy Tab 7.7 nesmie do Európy
(S m e 25. 7. 2012)
http://pocitace.sme.sk/c/6469328/galaxy-tab-77-nesmie-do-europy.html

Exkluzívne v HN
Vytvorte si sieť na nápady
Keď som začal vytvárať siete v mene
spoločnosti Virgin Music, išlo o stretávanie sa s agentmi, presviedčanie hudobníkov, aby s nami spolupracovali, či hľadanie distribútorov. Často to znamenalo
prehľadávanie telefónnych čísel napísa5

ných na papierikoch. Veď boli sedemdesiate roky. Dnes je jednoduchšie spojiť
sa s ľuďmi, ktorí vám dokážu pomôcť pri
spustení a rozširovaní firmy.
Od začiatku uskutočňovania nápadu je,
ako prvý krok k úspechu, dôležité budovať sieť. Najskôr sa zúčastňujte na akciách vo svojom odvetví a stretávajte kľúčových hráčov. Pripojte sa k miestnemu
podnikateľskému združeniu a zisťujte podmienky na trhu. Nezabúdajte, že sa môžete stretnúť so školiteľmi v školách, kluboch a podnikateľských skupinách. Ak sa
zaseknete alebo vznikne problém, títo ľudia vám môžu pomôcť s riešením.
H o s p o d á r s k e n o v i n y 25. 7. 2012
http://hnonline.sk/2-56722440-k10000_detail-90

Žilinčanka Ivana: Žehličkou ohúrila
celý svet
Dámy, máme sa na čo tešiť. Mladučká
študentka zo Žiliny Ivana Haviarová (21)
navrhla prístroj, ktorý uľahčí úpravu účesu. Jej žehlička, ktorá vlasy aj vytočí, zaujala v svetovej dizajnérskej súťaži.
Druháčka na zlínskej univerzite sa prihlásila do súťaže s novodobou žehličkou
a kulmou na vlasy zároveň, ktorá vyzerá
ako rukavica. „Ženám je odjakživa prirodzené hrať sa so svojimi vlasmi a točiť si
ich okolo prstov. Preto som sa inšpirovala tvarom ruky,“ povedala nám talentovaná kráska zo Žiliny.
www.pluska.sk 24. 7. 2012
http://www.pluska.sk/magazin/zaujimavosti/zaujimavosti/07/zilincanka-ivana-zehlickou-ohurila-cely-svet.html

Centrá voľného času upozorňujú, že po
prijatí Čaplovičových zmien budú musieť
zdražovať
Ceny za krúžky porastú
Bratislava – Ceny za pobyt detí v centrách
voľného času pôjdu hore. Informujú o tom
prevádzkovatelia centier. „Doposiaľ mali
miestne deti krúžky zadarmo a deti z okolitých obcí platili 12 eur ročne. Po novom
budeme musieť od detí zo spádových
obcí pýtať asi dvadsať eur mesačne,“
hovorí Júlia Biskupičová, riaditeľka voľnočasového centra Junior v Bojniciach.
Presný výpočet bude mať centrum k dispozícii po schválení nových pravidiel
z dielne ministra školstva Dušana Čaploviča. Tie by mal parlament schváliť tento
týždeň. „Doterajší systém nefunguje pre
deti, ale vychádza z detí. Máme desiatky
prípadov, ktoré sa nedajú ďalej riešiť len
inšpekciou a sankciami,“ obhajuje zmeny
Čaplovič.
H o s p o d á r s k e n o v i n y 24. 7. 2012
http://hnonline.sk/2-56701950-k10000_detail-35

MONITORING
Zistenie HN: Malatinský zneisťuje
investorov
Na rezorte hospodárstva je 27 žiadostí
o stimul, ktoré sa už mesiace neposudzujú
Bratislava – Minister hospodárstva Tomáš Malatinský stavia do nepríjemnej
situácie desiatky investorov, ktorí môžu
zamestnať až päťtisíc Slovákov. Po tom,
čo sa investori rozhodli pre Slovensko,
odovzdali žiadosť o pomoc rezortu hospodárstva. Ten by projekty mal posúdiť,
vyjasniť si nedostatky a predložiť návrhy
na rokovanie vlády. „Nič také sa však
z nepochopiteľných dôvodov nedeje, a to
napriek tomu, že projekty už prešli aj cez
Slovenskú agentúru pre rozvoj investícií a obchodu,“ vyhlásil pre HN zdroj
oboznámený so situáciou, ktorý si neželal byť menovaný. Niektoré firmy sú na
čakačke od pádu vlády Ivety Radičovej.
V hre je podľa zdroja HN presne 27 projektov, pričom časť z nich by nové pracovné miesta mohla vytvoriť v sociálne
znevýhodnených regiónoch. Medzi firmami sú napríklad elektrotechnici z Delta Electronics či výrobca vagónov Tatravagónka. Podľa hovorcu ministra hospodárstva Stanislava Jurikoviča proces nie
je zastavený: „Dokument by mohol byť
predložený na rokovanie vlády SR na
konci augusta.“
Za problémami môže byť aj to, že vláda
ešte nemá vyjasnené nové pravidlá na
prideľovanie stimulov. Daniël R. E. Rottiers, šéf firmy Eastern Investment Centers, ktorá k nám láka nové firmy, tvrdí,
že už počul o prípadoch investorov, ktorí
sa Slovensku aj pre toto otočili chrbtom.
H o s p o d á r s k e n o v i n y 23. 7. 20121
http://hnonline.sk/2-56682300-k10000_detail-ab

Malatinský brzdí investorov. Čakajú
na jeho súhlas
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 23. 7. 2012)
http://hnonline.sk/2-56681930-k10000_detail-4f

Naše technologické „tigre“ bodujú
aj v Európe
Súťaž najrýchlejšie expandujúcich IT firiem ukazuje, ako sa po kríze zostrila
konkurencia
Bratislava – Len sedem prihlásených firiem má Slovensko tento rok v súťaži najrýchlejšie rastúcich IT firiem známej pod
názvom Technology Fast 50. Súťaž meria tempo, akým sa rozvíjajú najvyspelejšie technologické „tigre“ strednej Európy
– základným kritériom je percentuálny
rast tržieb.
Kým pred krízou dosahoval počet registrovaných slovenských zástupcov v rebríčku dvojciferné číslo (v roku 2006 sme
mali až 17 firiem, v rokoch 2007 a 2008
dokonca po 20), počas krízy a po nej klesol ich počet pod desať. Počet prihlásených však klesá aj v iných štátoch nášho
európskeho regiónu, v Maďarsku, Česku
Chorvátsku či Bulharsku. Hoci svojho

času sa zvyklo medializovať, že kríza sa
IT sektora takmer nedotkla, súťaž Technology Fast 50 naznačila – prinajmenšom
u nás – opačný stav.
Dodajme, že súťaž je otvorená len pre
technologické firmy s minimálnou tržbou
50-tisíc eur, ktorú musia dosahovať posledných päť rokov za sebou.
H o s p o d á r s k e n o v i n y 23. 7. 2012
http://hnonline.sk/2-56681760-k10000_detail-4c

Kalendár úspechov našich firiem
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 23. 7. 2012)
http://hnonline.sk/2-56681790-k10000_detail-a9

Anketa: Čo vás presvedčilo, aby ste
išli do súťaže o najvyšší rast?
H o s p o d á r s k e n o v i n y 23. 7. 2012
http://hnonline.sk/2-56681780-k10000_detail-ae

Technology Fast 50. Za najväčší znak
inovatívnosti považujú takmer všetky firmy z rebríčka IT dravcov Európy tvorivosť zamestnancov
Kto najviac boduje v rebríčku
progresívnych firiem
H o s p o d á r s k e n o v i n y 23. 7. 2012
http://hnonline.sk/2-56681770-k10000_detail-4c

Takto to vidím ja Branislav Šebo
Budúcnosť IT je čoraz viac v softvéri
Čoraz intenzívnejšie prepojenie organizácií, spoločností a vlády so sebou prináša komplexnosť trhu, na ktorom je čoraz
ťažšie presadiť sa. V oblasti IT sa preto
čoraz viac dostávajú do popredia softvérové riešenia ponúkajúce vysokú pridanú
hodnotu a takzvané „železo“ postupne
stráca svoje niekdajšie postavenie. Tento fakt sa prejavuje na poli od IT riešení
pre veľké korporácie až po mobilné telefóny a viditeľný bol i na hospodárskych
výsledkoch IBM v druhom kvartáli tohto
roka. Aj napriek zníženému dopytu sa našej spoločnosti podarilo globálne zvýšiť
zisk a prekonať aj očakávania analytikov.
Dôvodom je práve sústredenie sa na
softvér.
Na prvý pohľad sa môže zmena v orientácii na softvérový segment biznisu javiť
jednoducho, no pre tradičné IT spoločnosti, v ktorých portfóliu niekedy zohrával hardvér veľmi významnú úlohu, je
to pomerne náročná úloha. Napríklad,
v prípade IBM, ktoré chce do roku 2015
dosiahnuť 50 percent ziskov zo softvérových riešení, to znamená prijať 300 obchodných zástupcov každý mesiac. Ich
úlohou bude práve propagácia a predaj
softvéru.
Inou cestou nemôže ísť ani IBM Slovensko patriace do skupiny rastúcich trhov,
ktorá vzrástla o 8 percent. Druhý polrok totiž bude ťažší, a preto jediným riešením je
ešte výraznejšie sústredenie sa na klientov a ponuku riešení s vysokou pridanou
hodnotou. A táto cesta bude určujúca nie6

len pre nasledujúcich šesť mesiacov, ale
jej zvládnutie bude rozhodovať o budúcnosti v oveľa dlhšom horizonte.
Generálny riaditeľ IBM Slovensko
H o s p o d á r s k e n o v i n y 23. 7. 2012
http://hnonline.sk/2-56682410-k10000_detail-fb

Nekrológ
Antonín Holý: Český vedec pomohol
miliónom
Český biochemik vynašiel lieky, ktoré pomáhajú v boji s HIV či žltačkou. Bol jedným z najdôležitejších vedcov v krajine
Ani sa nevieme dohodnúť, či sú to živé
tvory. Naisto však vieme iné: môžu byť extrémne nebezpečné, meniť svoju podobu
a útočiť až tak, že výsledkom býva smrť.
Vírusy sú zvláštnou zložkou prírody, na
svoje rozmnožovanie potrebujú hostiteľské bunky, kde sa občas aj na dlhší čas
ukryjú, inokedy sa zase nekontrolovateľne množia a šíria.
Aj keď dodnes poriadne netušíme, ako
takéto vírusy môžu zabíjať, už proti nim
dokážeme bojovať – a vybojovať aspoň
chronickú remízu. Platí to aj v prípade
vírusu HIV či hepatitídy typu B. Nedokázali by sme to bez práce a objavov, ktoré pred desaťročiami urobil Antonín Holý
(1. 9. 1936 – 16. 7. 2012).
S m e 21. 7. 2012
http://veda.sme.sk/c/6463538/antonin-holy-cesky-vedec-pomohol-milionom.html

Zemřel světoznámý chemik Antonín
Holý, objevitel léků pro miliony lidí
(z p r a v y. i d n e s . c z 17. 7. 2012)
http://zpravy.idnes.cz/zemrel-chemik-antonin-holy-d09-/domaci.aspx?c=A120717_091737_domaci_jw

Všetko je z Číny, aj uniformy
amerických športovcov
Čo všetko má visačku made in China?
Jednoduchšie je povedať, čo nie. Teda
aspoň zatiaľ
Nájsť svetového výrobcu, ktorý by nemal
na svojich výrobkoch štítok s nápisom
made in China, made in PRC, prípadne
„zhōngguó zhìzào“, je ťažké.
Ani na Slovensku už pomaly niet kam
ujsť pred výrobkami najväčšej fabriky
sveta. Ešte aj náhrobné kamene sa dnes
dovážajú z Číny.
Čínski producenti nepohŕdajú ani malými slovenskými firmami, internet je plný
ponúk preložených Google translatorom
do zlej slovenčiny.
„Sme Čína dodávateľa, výrobca Obchod
Podnik, a hlavne vyrába listy na pílu s diamantom pre kamenárske práce, Naše
domáce výrobky pokrytie trhu v Amerike,
Európe, Ázii a na ďalších miestach.
Stredná a zároveň sa neustále hľadať
ďalšie nové trhy. Dúfame, že spolupracujeme s viacerými.“
S m e 21. 7. 2012
http://www.sme.sk/c/6464595/vsetko-je-z-ciny-aj-uniformy-americkych-sportovcov.html

MONITORING
Rezort hospodárstva zbiera nápady na
zmenu investičných stimulov
Firmy žiadajú nové pokuty
pre investorov
Bratislava – Investori by za porušenie
podmienok štátnej pomoci mali dostávať
nové pokuty.
Navrhuje to Klub 500, ktorý združuje najväčších zamestnávateľov na Slovensku.
Námety od firiem si vypýtal minister hospodárstva Tomáš Malatinský (nominant
Smeru-SD), ktorý chce pravidlá poskytovania stimulov vylepšiť. Ďalšie združenie
firiem, Republiková únia zamestnávateľov, by najradšej stimuly zrušila, lebo kazia súťaž na trhu. Uvedomujú si však, že
kvôli štedrosti okolitých štátov to nejde.
O nových pravidlách štátnej pomoci pre
investorov by mal vládny kabinet rozhodovať na jeseň.
H o s p o d á r s k e n o v i n y 18. 7. 2012
http://hnonline.sk/2-56609160-k10000_detail-3b

Európu ovládli z Bratislavy.
Teraz chcú Ameriku
Zdvojnásobili počet zamestnancov a výrobkami pokryli takmer všetky európske
krajiny
Bratislava – Za pár rokov zdvojnásobili
počet zamestnancov a výrobkami pokryli takmer všetky európske krajiny. Teraz
sa slovenský výrobca optických káblov
a senzorických systémov Sylex pozerá
za hranice kontinentu. „Pri súčasnom vývoji kurzov svetových mien chceme v najbližšom období posilniť svoju prítomnosť
tak v Severnej, ako aj v Južnej Amerike
a taktiež na Blízkom a Strednom východe,“ prezrádza HN Dušan Synak, generálny riaditeľ spoločnosti Sylex.
Bratislavská spoločnosť chce využiť silný
marketing aj výhodu vlastného vývoja.
Vďaka nemu môže ponúknuť zahraničným firmám špeciálny systém na monitorovanie stability a bezpečnosti mostov,
tunelov, diaľnic či priehrad. „Prinášame
modernú technológiu, ktorá môže významne prispieť k bezpečnosti výstavby
a prevádzky veľkých infraštruktúrnych
a energetických objektov,“ tvrdí generálny riaditeľ.
H o s p o d á r s k e n o v i n y 17. 7. 2012
http://hnonline.sk/2-56593110-k10000_detail-05

Bratislavský Sylex mieri do Ameriky
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 17. 7. 2012)
http://hnonline.sk/2-56592680-k10000_detail-0d

Stíhať ako piráta vás môžu aj za odkaz
na film
Advokáti si trest za šírenie odkazu na film
či pesničku nevedia predstaviť. Zákony
sú vraj nejasné
Banská Bystrica, Bratislava – Osemnásťročnému mladíkovi z Hornej Ždane hrozí až päťročné väzenie. Polícia ho podľa

stanoviska obviňuje zo šírenia odkazov
na server, kde sa dajú nelegálne bezplatne stiahnuť filmy.
Odkazy na najmenej 150 filmov vešal posledné štyri roky na rôzne diskusné fóra.
„Držiteľom autorských práv spôsobil škodu za takmer 96 750 eur,“ povedala banskobystrická krajská policajná hovorkyňa
Mária Faltániová.
S m e 12. 7. 2012
http://pocitace.sme.sk/c/6454230/stihat-ako-pirata-vas-mozu-aj-za-odkaz-na-film.html

Softwarové patenty v USA: lehce
získat, těžce zatopit
Americké technologické firmy se handrkují kvůli patentům, které jsou aplikovány na zdánlivé triviality. Nejvíce to skřípe
v oblasti mobilních operačních systémů
Už před více než před deseti lety někteří
komentátoři poukazovali na to, že systém
softwarových patentů v USA je významnou hrozbou pro rozvoj e-commerce, a že
je do budoucna neudržitelný. Tehdy se
vše točilo kolem on-line obchodů a objednávání zboží na internetu. Spory v této
oblasti již buď utichly, nebo se jim už nedostává takové pozornosti. Do popředí
se ale posunula další oblast, ve které jde
o veliké zisky, a která poskytuje velmi úrodnou půdu pro patentové spory. Jedná se
o oblast chytrých mobilních telefonů.
Apple útočí, Samsung vrací úder, každý
žaluje každého. Dvě zmiňované společnosti byly nedávno vyzvány k dohodě
a ke snížení vzájemných patentových sporů, jejichž počet a komplikovanost nabývá obrovských rozměrů.

oblasti patria Ben Cohen a Jerry Greenfield, výrobcovia zmrzliny Ben & Jerry’s.
Svoje produkty využívali na zvýšenie povedomia o konaní dobrých skutkov.
H o s p o d á r s k e n o v i n y 11. 7. 2012
http://hnonline.sk/2-56497180-k10000_detail-12

Horalky si redizajnovali vlastného
konkurenta
Košice – V portfóliu výrobkov spoločnosti
IDC Holding došlo k neočakávanej situácii. Po tom, ako holding zhruba pred pol
rokom premenoval svoj vlajkový produkt
Horalky na poľskom trhu na Góralki, sa
tie teraz začínajú objavovať v slovenských obchodoch. Horalkám tak prichádza nová konkurencia z vlastnej dielne.
Góralki sú po redizajne o čosi lacnejšie.
Majiteľ IDC Holdingu Štefan Kassay nechcel spresniť, či za pridaním Góraliek
k Horalkám na slovenské regály stojí rozhodnutie spoločnosti rozšíriť ponuku alebo nechcená aktivita nezávislých obchodníkov z Poľska. „Práve vzhľadom na
citlivosť tejto otázky sme sa rozhodli nateraz o tejto veci nekomunikovať,“ uviedol. Indície však napovedajú skôr o druhej možnosti.
Roman Sukdolák z IDC holdingu pre aprílový Forbes naznačil, že jedným z dôvodov zmeny Horaliek na Góralki boli skúsenosti Slovákov v Poľsku. Tí sa tam po
kúpe sušienok sťažovali na ich chuť. Horalky exportované do Poľska kvôli rozdielnych chuťovým zvyklostiam Poliakov mali totiž iné príchute. Povesť Horaliek sa
tak u Slovákov ohrozila.
H o s p o d á r s k e n o v i n y 10. 7. 2012

w w w. z i v e . c z 11. 7. 2012

http://hnonline.sk/2-56479710-k10000_detail-18

http://www.zive.cz/clanky/softwarove-patenty-v-usa/
sc-3-a-164457/default.aspx

Exkluzívne v HN
Podnikateľ môže zmeniť svet
Pozrite sa lepšie na svoju komunitu a uvidíte problémy, ktoré treba vyriešiť, a prácu, ktorú treba vykonať. Napríklad zastaviť poškodzovanie životného prostredia
či vytvoriť pracovné miesta. Podnikatelia
pritom hrajú významnú rolu.
V rámci svojho fungovania môžu podniky vytvoriť komunity napojené na svoje
výrobky a služby. Predstavte si, že tieto spoločenstvá dokážeme zmobilizovať pre zmeny. Spoločnosť Coca-Cola
denne predá 1,7 miliardy nápojov od Paríža po Bombaj. Ak by sa len zlomok jej
zákazníkov inšpiroval a vždy, keď by pili
nápoj, by urobili niečo dobré, Coca-Cola
by naučila svet spievať.
Firma nemusí založiť len jednu komunitu. Existujú jej zamestnanci, dodávatelia
a zákazníci. Najúspešnejšie značky sa
spájajú s ľuďmi ako jednotlivcami, nie
ako číslom objednávky alebo transakcie.
To im uľahčuje komunikáciu a podporuje
aktivitu komunity. K priekopníkom v tejto
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Takto to vidím ja Todd Bradshaw
Koniec digitálneho začiatku
Napriek pokračujúcej ekonomickej neistote, v uplynulých rokoch opäť padali rekordy v predaji tabletov a smartfónov.
Prepojenosť a mobilita spotrebiteľov neustále narastajú a prinášajú so sebou
príležitosti na rast ziskov z digitálnej zábavy, reklamy a médií. Podľa našej každoročnej analýzy vyhliadok pre médiá
a zábavný priemysel – reklamné agentúry, mediálne spoločnosti aj zadávatelia
reklamy týmto príležitostiam veľmi dobre
rozumejú. Jednotlivé segmenty odvetvia
sú síce v rôznych fázach digitálneho vývoja, ale všetci sa už cez digitálny svet
snažia splniť neustále sa meniace požiadavky zákazníkov čo najefektívnejšie
a najvýhodnejšie. Odvetvie dosiahlo to,
čo nazývame „koniec digitálneho začiatku“, teda oddalo sa digitálnej budúcnosti
a hráči v digitálnom svete sa teraz usilujú
inovovať svoje výrobkov, spôsob distribúcie a fungovanie svojej firmy ako takej.
H o s p o d á r s k e n o v i n y 10. 7. 2012
http://hnonline.sk/2-56479690-k10000_detail-b2

MONITORING
Lov na kyberzločincov. USA odpojili kvôli
vírusu od internetu aj stovky Slovákov
FBI vypol web státisícom ľudí
Londýn, Bratislava – Americkí vyšetrovatelia z FBI včera urobili na webe veľkú raziu kvôli gangu kybernetických zločincov.
Odstavili od internetu takmer 300-tisíc
ľudí po celom svete. Stopli tak nezákonný biznis estónskeho hackerského gangu. Ten zarábal milióny dolárov vďaka vírusu DNS-Changer a množstvu infikovaných používateľov.
Američania preto zablokovali prístup na
web počítačom, ktoré sú nakazené týmto trójskym koňom. Medzi nimi sú okrem
dvoch tisícok ľudí z Česka aj používatelia
zo Slovenska. „Tých by podľa odhadov
nemalo byť viac ako pol tisícky. Ide o počítače, ktoré neboli chránené bezpečnostným softvérom,“ povedal pre HN počítačový odborník Ondrej Macko.
H o s p o d á r s k e n o v i n y 10. 7. 2012
http://hnonline.sk/2-56479910-k10000_detail-7a

Technologické firmy budú zdieľať spoločnú reklamu a nebudú sa biť o patenty
Facebook a Yahoo! sa zmierili
Najväčšia sociálna sieť na svete Facebook a internetová vyhľadávacia dvojka
Yahoo! uzavreli rozsiahlu strategickú dohodu. Jej súčasťou je nielen spolupráca
do budúcnosti, ale aj urovnanie vzájomných patentových sporov, ktoré dlhé roky
medzi sebou mali obe firmy.
Hospodárske noviny

9. 7. 2012

http://hnonline.sk/2-56464710-k10000_detail-cb

Únia zamietla zmluvu ACTA
Brusel – Kontroverznú protipirátsku dohodu ACTA odmietla v stredu v hlasovaní
väčšina europoslancov. Európsky parlament tak po prvý raz využil svoje právo odmietnuť medzinárodnú obchodnú
zmluvu. Hlasovaniu predchádzali obrovské demonštrácie tisícok ľudí z členských
štátov EÚ. Do euparlamentu dorazila aj
petícia proti zmluve ACTA, podpísaná
viac než dvomi miliónmi občanov celého
sveta. Britský europoslanec David Martin uvítal odmietnutie tejto kontroverznej
dohody. Tvrdí však, že Európa potrebuje
nájsť iný, alternatívny spôsob, ako ochraňovať duševné vlastníctvo.
H o s p o d á r s k e n o v i n y 6. 7. 2012
http://hnonline.sk/2-56429450-k10000_detail-f1

Aktivisti vyhrali, ACTA v Únii neprešla
(S m e 6. 7. 2012)
http://www.sme.sk/c/6445502/aktivisti-vyhrali-acta-v-unii-nepresla.html

Európsky parlament zamietol
dohodu ACTA
( w w w. e u r o p a r l . e u r o p a . e u
4. 7. 2 012)
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/
content/20120618FCS47114/4/html/Eur%C3%B3psky-parlament-zamietol-dohodu-ACTA

Europoslanci sa búria, ACTA asi
neprejde
(S m e 4. 7. 2012)
http://www.sme.sk/c/6444458/europoslanci-sa-buria-acta-asi-neprejde.html

Kaliňák zrušil súťaž na pištole.
Ide o Černáka, tvrdí konkurent
Bratislava – Policajti nové zbrane tak
skoro nedostanú. Rezort vnútra Roberta
Kaliňáka (Smer-SD) sa rozhodol zrušiť
súťaž na 26-tisíc pištolí za 8,5 milióna eur
bez DPH, aj keď bola tesne pred koncom.
Dôvodom boli podľa ministerstva zle nastavené podmienky – podľa nich by zbrane mohli dodávať až traja rôzni dodávatelia. Kaliňák to plánuje zmeniť a vypísať
novú súťaž.
Je to účelové rozhodnutie, reagoval pre
HN jeden z uchádzačov, konateľ eseročky Grand Power Jaroslav Kuracina. Podľa neho chce ministerstvo takto nastaviť
podmienky pre konkurenčnú firmu Vývoj
Martin, ktorá patrí exministrovi hospodárstva Ľudovítovi Černákovi. „Keď zistili, že
by súťaž mal vyhrať niekto iný, tak ju jednoducho zrušili,“ tvrdí Kuracina. Černák
to označil za nezmysel. „Výroky pána Kuracinu nebudem komentovať.“
Ak sa nová súťaž zameria už iba na jedného možného dodávateľa, bude to Kuracina považovať za diskrimináciu. „V prípade nejakého pochybenia je veľa prostriedkov, ako žalovať SR.“
Hospodárske noviny

6. 7. 2012

http://hnonline.sk/2-56429720-k10000_detail-7e

Naši vedci si zaplatili letenky
z vlastného
Hlavný problém je vágny zákon a vysoká špecifickosť zákaziek pre výskumné
projekty
Bratislava – Slovenská technická univerzita v tomto roku vyhlásila súťaž o letenky, ktoré mali byť financované zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Časť
leteniek mala spadať pod operačný program Vzdelávanie, a zvyšok pod Výskum
a vývoj. Agentúra Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, ktorá vykonáva kontrolu
verejných obstarávaní pre oba operačné programy, schválila súťaž na letenky
v programe Vzdelávanie. Ako HN potvrdil zdroj, ktorý si neželá byť menovaný,
súťaž v programe Výskum a vývoj už
agentúra neodobrila. Univerzita následne požiadala o vysvetlenie, prečo bola
súťaž v rámci tej istej organizácie v jednom programe uznaná a v druhom nie.
Agentúra nakoniec univerzite oznámila,
že súťaž ruší aj v programe Vzdelávanie.
Univerzita tak musela pokryť letenky za
desaťtisíce eur z vlastných zdrojov.
H o s p o d á r s k e n o v i n y 6. 7. 2012
http://hnonline.sk/2-56429620-k10000_detail-53
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Český časticový fyzik a spolupracovník
laboratórií CERN Jiří Chýla exkluzívne
pre Hospodárske noviny:
Tajomná častica prepísala dejiny fyziky
Vedci v stredu potvrdili, že záhadná častica, ktorú zachytili, má vlastnosti Higgsovho
bozónu. Dokázať, že skutočne ide o tzv.
božiu časticu, ktorá má tvoriť základ hmoty vo vesmíre, však môže trvať ešte dlho,
hovorí Jiří Chýla.
H o s p o d á r s k e n o v i n y 6. 7. 2012
http://hnonline.sk/2-56429460-k10000_detail-3f

Plán CERN-u? Nezabudnite oslavovať
(S m e 6. 7. 2012)
http://veda.sme.sk/c/6446648/plan-cern-u-nezabudnite-oslavovat.html

Vedci chytili tajomnú časticu. Veria, že
je božská
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 4. 7. 2012)
http://style.hnonline.sk/c3-56404320-kT0000_d-vedci-chytili-tajomnu-casticu-veria-ze-je-bozska

Higgsov príbeh
(S m e 4. 7. 2012)
http://komentare.sme.sk/c/6444671/higgsov-pribeh.
html

Budvar vyhral v Británii spor
o ochrannú známku
Praha – Český pivovar Budvar dosiahol
v Británii významné víťazstvo v spore
o ochrannú známku Budweiser. Odvolací
súd v Spojenom kráľovstve totiž definitívne zamietol požiadavku pivovarníckeho
koncernu Anheuser-Busch Inbev, ktorý
sa dlho usiloval o zákaz používania značky Budweiser českobudejovickým pivovarom na tomto dôležitom trhu.
„Naša ochranná známka Budweiser aj
naďalej zostáva platne zapísaná v britskom registri ochranných známok,“ povedala pre portál E15 právnička pivovaru
Helena Lejtnarová. Ako dodala, víťazstvo
je pre firmu veľmi dôležité ako z komerčného, tak aj právneho hľadiska. Spojené
kráľovstvo je po Nemecku a Slovensku
tretím najdôležitejším exportným teritóriom pre značku Budweiser Budvar. Bitka o Britániu sa ťahá od roku 1976, keď
Budvar zaregistroval v Spojenom kráľovstve značku Bud. Potom si obaja rivali postupne zapísali meno Budweiser
a v roku 2000 súd povolil používanie značky v Británii Američanom aj Čechom.
Anheuser sa s tým nezmieril, pričom právna vojna vygradovala vlani na Súdnom
dvore Európskej únie v Luxemburgu, ktorý rozhodol v prospech Budvaru. Teraz
česká firma uspela aj u britského odvolacieho tribunálu.
H o s p o d á r s k e n o v i n y 6. 7. 2012
http://hnonline.sk/2-56429190-k10000_detail-58

MONITORING / ČASOPIS DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO / KTO VIE, ODPOVIE
Tri štvrtiny malých firiem majú
nelegálny softvér
Bratislava – Z celkového počtu 6 622 malých firiem na Slovensku nevie jasne deklarovať legálnosť používaného softvéru
až 78 percent z nich. Vyplýva to z jarnej
kampane organizácie Business Software
Alliance (BSA), ktorá vykonáva po celom
Slovensku pravidelné kontroly a kampane proti nelegálnemu softvéru, informovala Margaréta Gačková z BSA. Legálnosť softvéru opýtaných firiem vedelo
dokázať len 22 percent. Pri kontrole, ktorá
prebiehala od marca do mája tohto roku,
pritom dvadsať malých firiem požiadalo
o odklad takejto kontroly a oznámilo, že tá
prebehne vo firmách v dohľadnom čase.

„Nie sme zástancami radikálnych krokov,
ale nemôžeme sa nečinne prizerať, ak máme podozrenia na softvérové pirátstvo,“
hovorí právna zástupkyňa BSA na Slovensku Adriana Tomanová. Podľa nej je
otázkou, čo so 78 percentami firiem, ktoré nevedia jasne deklarovať legálnosť
svojho softvéru. Jeho nelegálne používanie je pritom trestný čin. Podobná kampaň, zameraná na stredné a veľké firmy,
sa uskutočnila na jeseň minulého roka.
Vtedy deklarovalo používanie legálneho
softvéru 34,8 percenta z celkového počtu
4 000 kontrolovaných firiem.
H o s p o d á r s k e n o v i n y 3. 7. 2012

Překážky práva ochranných známek
u olympijských her
Na olympijských hrách se už delší dobu
odehrávají mocenské boje, a to nejen
mezi atlety – hlavními aktéry této události se již dávno stali sponzoři a fanoušci.
S ohledem na to, že jsou hry spojeny
se značnými finančními zájmy, je třeba
chránit exkluzivitu jejich ochranné známky. K tomu slouží nové k tomu určené
právní prostředky.
www.epravo.cz 3. 7. 2012
http://www.epravo.cz/top/clanky/prekazky-prava-ochrannych-znamek-u-olympijskych-her-83712.
html

http://hnonline.sk/2-56388630-k10000_detail-af

Z obsahu druhého tohtoročného čísla časopisu
Duševné vlastníctvo, ktoré je už v distribúcii
Z galérie tvorcov
Vedec, ktorý sa podieľa na vývoji technológií budúcnosti. Dr. Ing. František Simančík
Medzi deviatimi osobnosťami slovenskej
vedy a medicíny, spoločenskej, umeleckej a športovej scény, ktoré si 15. januára
tohto roka, v rámci galavečera 15. ročníka Krištáľového krídla, prevzali ocenenie za rok 2011, bol aj Dr. Ing. František Simančík (49) riaditeľ Ústavu materiálov a mechaniky strojov Slovenskej
akadémie vied. V kategórii Medicína

a veda ho ocenili za zavedenie originálnej technológie infiltrácie grafitových
súčiastok meďou do priemyselnej výroby
inovovaných klzných kontaktov lokomotív a trolejbusov, za vyvinutie špeciálnych
hliníkových materiálov pre vysoko teplotné aplikácie v piestoch spaľovacích
motorov, ako aj za revolučnú inováciu
chladenia a ohrevu obytných alebo kancelárskych priestorov.

Úspešné príbehy
Omyly v priemyselnom vlastníctve môžu
vyjsť draho: Zo Skúseností spoločnosti
Alba Confecciones (Kuba).
Spektrum dobrých nápadov a riešení
Rubrika venovaná zaujímavým priemyselnoprávne chráneným alebo na ochranu prihláseným slovenským riešeniam.
Zaujalo nás
Patentoví zástupcovia bilancovali
Bitka UEFA o svoju značku

KTO VIE, ODPOVIE
V predchádzajúcom vydaní nášho elektronického periodika sme sa pýtali – V ktorom roku si Charles P. Strite dal patentovať
elektrický ohrievač? – a ponúkli sme vám i pomôcku, možnosť vybrať si z troch odpovedí: a) 1919, b) 1921, c) 1925.
Viera Chromá z Banskej Bystrice sa rozhodla pre áčko, čiže rok 1919 a urobila dobre, získava suvenír ÚPV SR.
Súťažná otázka č. 8
Ľudmila Pajdušáková (1916 – 1979). Rodáčka z Radošoviec pri Senici začínala svoju profesijnú kariéru ako učiteľka, no hviezdnu kariéru dosiahla ako astronómka. Pôsobila v observatóriu na Skalnatom plese, neskôr sa stala riaditeľkou Astronomického
ústavu SAV v Tatranskej Lomnici (1958 – 1979). Ako vedecká pracovníčka sa preslávila objavom piatich nových komét, z ktorých
tri pomenovali po nej.
Okrem úspešného pozorovania širokého spektra astronomických javov sa zaslúžila aj o rozvoj amatérskej astronómie, stála
pri zrode napríklad ľudových hvezdární. Popri vedeckých a odborných prácach napísala vyše 100 populárno-vedeckých článkov
o astronómii, kozmonautike a svetonázorových problémoch.

Kto bol pre Ľ. Pajdušákovú profesionálnym vzorom?
(napísala o ňom knihu)

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