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Tvorivosť v dizajne

V minulom vydaní e-mailového časo-
pisu E-zine ÚPV SR sme vás informo-
vali o výstave dizajnu nábytku a interiéru 
sprístupnenej v Úrade priemyselného 
vlastníctva SR.1

V dňoch 10. a 23. augusta bol súčas-
ťou výstavy Tvorivosť v dizajne workshop 
pre deti od 8 do 15 rokov – Navrhni svoj 
nábytok. Desiateho augusta prišlo do 
ÚPV SR až 25 detí z banskobystrických
a zvolenských základných škôl a pod ve-
dením Reného Baďuru a Eleny Farkašo-
vej z Katedry dizajnu nábytku a drevár-
skych výrobkov Drevárskej fakulty Tech-
nickej univerzity vo Zvolene (KDNDV 
TUZVO) mali reagovať na príbeh z Ná-
bytkovej krajiny.

– Kde bola, tam bola jedna planéta 
a na nej vládol kráľ s kráľovnou alebo 
to bol prezident s manželkou, nevieme. 
Jednoducho volali ho pekným menom 
Trón I. a za manželku mal krásnu Skrin-
ku. Spolu mali dve deti, malého Stolčeka 
a dcérku Kolísku. Všetci na tejto planéte 

pochádzali zo slávneho rodu Mobiliárov.
Jedného dňa sa kráľ na vizite svojich

veľvyslancov dozvedel, že kdesi upros-
tred nejakej Mliekovej alebo Mliečnej drá-
hy je planéta, ktorú jej divní obyvatelia 
volajú tak čudne, že Zem ☺. To by nebo-
lo až také vážne ako informácia, že títo 
pozemšťania si prestali vážiť nielen svo-
je prostredie, ale aj nábytok. Ako po-
vedal vyslaný pozorovateľ, vôbec si ho 
nevšímajú a ani sa oň nestarajú! Keď to 
Trón I. začul, okamžite mu vyletela tries-
ka (ako vždy, keď sa nahneval) a priká-
zal všetkým nábytkom na Zemi, aby sa 
stratili. „Pokiaľ si tí smiešni pozemšťania 
nezačnú všímať a vážiť nábytok, tak si 
ho nezaslúžia.“ Tak sa aj stalo...

Na Zemi sa teda stali čudné veci, ľudia 
zrazu ostali zarazení. Spali síce v krás-
nych perinách, ale na zemi. Naraňajko-
vať sa nebolo kde, pracovať za stolom 
tiež nebolo možné. V kine každého bo-
leli nohy, lebo nebolo na čo si sadnúť. 
Z tohto dôvodu zavreli reštaurácie, úra-
dy, dokonca aj školy (tomu sa najviac 
potešili deti). Civilizácia zrazu nebola 
schopná fungovať. Čo teraz? Trón I. so 
Skrinkou, malým Stolčekom a krpatou 
Kolískou sa na správach zo Zeme ná-
ramne bavili, ale 
keď zbadali, že to 
začína byť vážne, 
odkázali všetkým, 
aj nám:

„Skúste preuká-
zať úctu nám po-
tomkom Mobiliá-
rov z Nábytko-
va !  Ukáž te  sa

a nakreslite, ako by sme sa vám páčili. 
Čo by sme mali dokázať, ako by sme ma-
li vyzerať, aby ste nás nebrali ako príťaž, 
ako niečo bez mena. Ak sa nám bude pá-
čiť, ako nás stvárnite, naši príbuzní (ná-
bytok a spol.) sa k vám opäť vrátia!“

Zaujímavý príbeh... Jeho autorom je 
R. Baďura.

Deti mali teda navrhnúť nábytok (sto-
ličku, stôl, skrinku a pod.), ktorý sa bude 
páčiť nielen im, ale nám všetkým.

Malá Julka vymodelovala peknú pos-
tieľku, kolísku a horiaci svietnik, vraj aby 
sa pri ňom deťom lepšie spalo. A ako 
by si predstavovala svoju detskú izbu? 
– Chcela by som mať posteľ, ktorú by 
bolo možné zvrchu zaklápať takou kopu-
lou, aby bola tma a lepšie sa mi spalo.

Lujze sa tiež žiada lepší spánok. Po-
tešila by sa posteli, ktorú by bolo mož-
né pomocou nejakého tlačidla pod
vankúšom mierne rozhojdať. – Keď mi 
ocino večer poviem nejakú rozprávku, 
tak sa mi často stáva, že neviem zaspať. 
– Lujze sme poradili, aby povedala oci-
novi, nech jej pred spaním nerozpráva 
strašidelné príbehy ☺.

Človek od nepamäti rád vymýšľa, tvorí a niečo zlepšuje. Jeho zvedavosť 
a predvídavosť posúvajú dopredu nielen jeho samotného, ale aj nás ostatných. 
Vylepšovanie, resp. vytváranie nových vecí nám môže uľahčiť prácu či prispieť 
k pohode. Zoberme si napríklad krúžok na kľúče... je to vynález, ktorý nám 
umožňuje stratiť všetky kľúče naraz☺.

Mimochodom, až keď niečo stratíš, poznáš, čo si mal...
Našťastie náš, ale dúfame, že i váš, E-zine ÚPV SR sa ešte nestratil..., po-

núkame vám jeho najnovšie septembrové vydanie.
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1  Pozri Tvorivosť v dizajne. In E-zine ÚPV SR, 2012, č. 8, s. 1-2.

Foto: www.jiunlimited.com

http://www.jiunlimited.com
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O niekoľko rokov starší Miško nakreslil 
špeciálnu sedačku k „telke“, pod ktorou 
je chladnička, aby nemusel odbeho-
vať od zaujímavého programu. A čo by 
podľa Miška bolo žiaduce, aby vymysle-
li nábytkoví dizajnéri? – Napríklad takú 
stoličku k počítaču, ktorá by po 30-tich 
minútach automaticky zmenila tvar tak, 
aby človeka nebolel chrbát.

Paľko navrhol stolík, na ktorom sa dá 
pracovať a zároveň hrať na počítači.

Zasa z nákresov Zuzky nebolo celkom 
jasné, či ide o skriňu, alebo... – Ešte sa-
ma neviem, čo z toho bude, možno z to-
ho napokon vzíde chladnička ☺. – A aký 
nábytok by si želala do svojej detskej 
izby? – Skriňu so zariadením, ktoré by 
automaticky uložilo oblečenie, ktoré tam 
dáte, aby nebol neporiadok ☺.

Z predchádzajúcich odpovedí sa dá 
všeličo vydedukovať, ale je zrejmé, že 
motivačný príbeh školákov zaujal a ve-
deli naň zareagovať.

R. Baďura: – Myslím si, že poduja-
tie malo zmysel tak pre deti, ako aj pre 
nás lektorov. Z nášho pohľadu preto, že 
viacerí školáci ponúkli riešenia, ktoré 
sú svojim spôsobom novátorské, hoci 
nechýbali ani „uletené“ nápady. Bolo 
pozitívom, že na workshope bola rôzno-
rodá štruktúra chlapcov i dievčat, mladší 
i starší. A pokiaľ ide o motivačný prí-
beh..., motivácia je dobrá vtedy, keď 
vytvoríte situáciu, v ktorej niečo absen-
tuje, keď si ľudia uvedomia, že im niečo 
chýba a potrebujú to. Vtedy vymýšľajú 
a sú kreatívni. Keď napríklad prač lo-
vek potreboval mamuta, uvažoval, 
ako by ho ulovil. Keď vá m  p o v i e, aby 
ste zohnali nejaké mäso a pritom bud e -
t e  m a ť  v ústach „šnicel“, nebudete kre-
atívni. Podobne je to i s tým motivačným 
príbehom, kde sme sa snažili navodiť 
atmosféru absencie nábytku. Pôvodne 
sme uvažovali aj o tom, že školáci budú 
tvoriť návrhy postojačky, nie za stolom, 
aby si uvedomili, ako veľmi je potrebný 
nábytok, ale napokon z toho zišlo. No, 
rozhodne môžeme povedať, že poduja-
tie sa vydarilo.

Dňa 5. septembra pri príležitosti ukon-
čenia výstavy Tvorivosť v dizajne sa ko-
nala v ÚPV SR medzinárodná konfe-
rencia zameraná na témy:

•  Cena prof. Jindřicha Ha-
        labalu

•  Podpora kreativity
    v tvorbe dizajnu
•  Prepojenosť vzdelávania 
    a praxe
•  Duševné vlastníctvo
    a ochrana výsledkov práce

Na konferenciu prijali poz-
vanie aj doc. Mgr. art. Andrzej
Sobaś z Akadémie výtvar-
ných umení v Katoviciach 
– predseda odbornej poroty 
7. ročníka Ceny prof. Jin-
dřicha Halabalu, niektorí autori dizaj-
nérskych riešení prezentovaných 
v rámci výstavy v ÚPV SR i zástupca 
Zväzu spracovateľov dreva SR.

Nadväzne, aj za účasti primátora Ban-
skej Bystrice Petra Gogolu, sa konalo 
slávnostné ukončenie výstavy 
Tvorivosť v dizajne. Primátor 
povedal: – V súvislosti s touto 
výstavou nábytku a interiéru 
mi napadol Goetheho výrok: 
„Čokoľvek, čo môžete urobiť 
alebo si myslíte, že to môžete 
urobiť, začnite to robiť. Sme-
losť totiž ukrýva moc, odvahu 
a ducha génia.“ Práve odvaha 
byť iný, smelosť v realizovaní 
novátorských nápadov sú atri-
búty vlastné mladým kreatív-

com a som veľmi rád, že kúsok z ich 
umenia sme mali možnosť vidieť aj 
v Banskej Bystrici. Dovoľte mi poďako-
vať sa Úradu priemyselného vlastníctva 
SR, že aj tento rok si vzal na plecia ne-
ľahkú rolu organizátora zaujímavej výs-
tavy. Slová vďaky a uznania adresujem 
i študentom a pedagógom ôsmich vyso-
kých škôl na Slovensku i v Česku, ktorí 
tu prezentovali svoje práce. Atmosféru, 
kreativitu a novátorské pohľady, ktoré 
k nám do Banskej Bystrice touto výsta-
vou priniesli, sú veľmi osviežujúce a pod-
netné. Som presvedčený, že dobrá spo-
lupráca mesta Banská Bystrica a Úradu 
priemyselného vlastníctva SR bude pok-
račovať a už teraz sa teším na ďalšie spo-
ločné projekty, ktoré urč i te ocenia 
i samotní Banskobystričania.

Predseda ÚPV SR Ľuboš Knoth zdô-
raznil najmä význam kreativity ako pre-
javu inteligencie človeka, koruny tvor-
stva, teda kreativity obohacujúcej spo-
ločnosť o nové progresívne veci. Apelo-

val najmä na mladých ľudí, aby 
neváhali nachádzať nové tvori-
vé spôsoby riešení, ktoré mož-
no priemyselnoprávne chrániť 
v ÚPV SR.

Práve pre mladých ľudí, stre-
doškolákov, ktorí sa rozhod-
li pre dizajnérsky študijný od-
bor a zaujímajú sa aj o vyso
koškolské štúdium, ÚPV SR
a KDNDV TUZVO zorganizo-
vali 6. septembra v úrade od-
borný seminár. Zúčastnili sa 
na ňom študenti Strednej od-

bornej školy drevárskej a Súkromnej 
strednej umeleckej školy vo Zvolene.

Foto: archív ÚPV SR
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Podpredsedníčka
Národnej rady SR
Jana Laššáková v ÚPV SR

Na pozvanie pred-
sedu ÚPV SR Ľubo-
ša Knotha zavítala 
20. augusta do úra-
du podpredsedníčka 
Národnej rady SR 
Jana Laššáková. Išlo 
o jej prvú ofi ciálnu 
návštevu ÚPV SR.

J. Laššáková sa živo zaujímala o čin-
nosť ÚPV SR. Ľ. Knoth pri tejto príleži-
tosti naznačil aj oblasti ďalšieho rozvo-
ja úradu na domácej i medzinárodnej 
úrovni. Úrad má jasne stanovené priority 
v oblasti nezávislého odborného rozho-
dovania o udeľovaní priemyselnopráv-
nej ochrany, znižovania doby konania 
o prihláškach predmetov priemyselných 
práv, šírenia informácií o priemyselných 
právach pre podnikateľskú verejnosť, 
ako aj pri plnení medzinárodných dohôd 
a realizácii domácich i medzinárodných 
projektov.

Podpredsedníčka Národnej rady SR 
vyjadrila podporu zámerom ÚPV SR, 
medzi ktoré patria aj zefektívnenie jeho 
odborných činností, nová stratégia zvy-
šovania povedomia verejnosti o dušev-
nom vlastníctve, cieľavedomejšia pre-
zentácia úradu a jeho práce najmä na 
Slovensku, pilotné programy zamerané 
na spoluprácu so základnými a stredný-
mi školami týkajúce sa vyučovania du-
ševného vlastníctva, pokračujúca spolu-
prácou s vysokými školami, univerzitami 
a tiež inštitúciami pôsobiacimi v oblasti 
vymožiteľnosti práva.

Globálny inovačný index (GII) 2012

Podľa publikácie GII 2012: Silnejšie 
inovácie podmieňujú globálny rast, vy-
danou poprednou medzinárodnou vzde-
lávacou a výskumnou inštitúciou INSEAD
a Svetovou organizáciou duševného 
vlastníctva (WIPO), Švajčiarsko, Švéd-
sko a Singapur už druhý rok po sebe 
vedú v hodnotení celkovej inovatívnej 
výkonnosti.

Správa hodnotí 141 krajín a ich ekono-
miky na základe ich inovačných kapacít 
a výsledkov.

Ako povedal generál-
ny riaditeľ WIPO Francis 
Gurry – GII pripomína 
v pravý čas, že strate-
gická podpora inovácií je 
nevyhnutá na urýchlenie 
dosiahnutia udržateľné-
ho ekonomického rastu. 
Musíme odolať tlaku na 

zníženie inovácií spôsobenému súčas-
nou ekonomickou krízou, inak riskujeme 
trvalé poškodenie výkonnosti krajín. Je 
čas pre progresívne stratégie, ktoré po-
ložia základ budúcej prosperity.

Lídri v celkovom hodnotení GII 2012 sa 
len málo líšia od minulého roka. Za prvý-
mi tromi vyššie spomenutými krajinami 
nasledujú: Fínsko, Veľká Británia, Ho-
landsko, Dánsko, Hongkong, Írsko, USA. 

Jedinou krajinou, ktorá sa oproti minu-
lému roku nezaradila medzi prvých desia-
tich lídrov, je Kanada. Oslabila vo všet-
kých inovačných ukazovateľoch, resp. pi-
lieroch.1

Správa poukazuje aj na USA, v kto-
rých, hoci sa udržali v top 10-tke, došlo 
k relatívnemu zníženiu ukazovateľov 
v oblasti vzdelávania, ľudských zdrojov 
a inovačných výstupoch. Na opačnej 
strane rebríčka ako „líder“ ostala Ke-
ňa.

V správe je venovaná pozornosť aj tak-
zvaným BRIC krajinám (Brazília, Rusko, 
India, Čína) a odporúča, aby naďalej in-
vestovali do svojich inovatívnych kapacít 
a splnili od nich očakávaný potenciál. 
Spomedzi týchto krajín sa najviac pre-
padla Brazília.

Celkový prehľad hodnotenia krajín 
pomocou indexu efektívnosti (Global 

Innovation Effi ciency Index) ukazuje, 
ktoré krajiny sú najlepšie v transformo-
vaní inovačných vstupov do inovačných 
výstupov. Krajiny, ktoré sú silné v pro-
dukcii inovačných výstupov, sa umiestnili 
vysoko v hodnotení indexu efektívnosti, 
a to i napriek slabšiemu inovatívnemu 
prostrediu a inovačným vstupom. Podľa 
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Pracovné rokovanie
s primátorom Banskej Bystrice

Predstaviteľov ÚPV SR predsedu 
Ľ. Knotha a vedúceho služobného úradu 
Andreja Legiňa prijal 15. augusta na pô-
de Mestského úradu v Banskej Bystrici 
primátor Peter Gogola. Hovorili spolu 
najmä o oživení spolupráce pri organizo-
vaní aktivít podporujúcich informovanosť 
verejnosti o duševnom vlastníctve vráta-

ne problematiky parazitovania na ňom 
a falšovania chránených predmetov prie-
myselného vlastníctva a diskutovali tiež 
o pilotnom projekte vzdelávania žiakov 
banskobystrických základných a stred-
ných škôl v oblasti duševného vlastníc-
tva. Nová aktivita ÚPV SR sa stretla u pri-
mátora s veľkým porozumením a prisľú-
bil podporu pri presadzovaní pilotného 
projektu v banskobystrických školách.

___________________________________________

1  Inovačný vstupný subindex tvorí päť pilierov: inštitúcie, ľudský kapitál a výskum, infraštruktúra, sofi stikovaný trh a sofi stikovaný biznis.
   Inovačný výstupný subindex je tvorený dvoma piliermi: vedecké výstupy a tvorivé výstupy.



tohto hodnotenia sa najlepšie umiestnili 
Čína a India, pričom v tomto rebríčku sú 
aj 4 krajiny so stredne nízkou životnou 
úrovňou: Moldavsko, Malta, Švajčiarsko, 
Paraguaj, Srbsko, Estónsko, Holandsko 
a Srí Lanka.

GII 2012 ukazuje, že v inováciách pos-
tupne badať novú dynamiku bez ohľadu 
na pretrvávajúce inovačné rozdelenie 
medzi krajinami a regiónmi. Najväčšie 
inovačné bariéry existujú medzi kraji-
nami s rôznym stupňom vývoja. Správa 
zdôrazňuje multirýchlostnú Európu s ino-
vačnými lídrami v severnej a západnej 

Európe, východoeurópskymi a baltický-
mi krajinami ako doháňajúcimi ekonomi-
kami a južnou Európou ako výkonnostne 
horšou.

Na základe porovnania celkového 
skóre GII k hrubému domácemu pro-
duktu na obyvateľa boli krajiny zarade-
né do 3 skupín z hľadiska inovácií: 

1/ lídri – krajiny s vysokou životnou 
úrovňou, priaznivo hodnotené vo vzde-
lávaní, technológiách a kreatívnych vý-
stupoch,

2/ žiaci – krajiny nielen so strednou, 
ale aj s nízkou životnou úroveň ako Keňa 
a Zimbabwe,

3/ nízkovýkonnostní hráči  – krajiny 
s vysokou aj strednou životnou úrovňou, 
no so slabým inovačným systémom.

Slovensko sa podľa prezentovaného 
grafu v hodnotení GII k HDP na obyva-
teľa umiestnilo medzi žiakmi a nízkový-
konnostnými hráčmi...

http://www.wipo.int/export/sites/www/pre-
ssroom/en/documents/pr_2012_715.pdf

http://www.wipo.int/pressroom/en/ar-
ticles/2012/article_0014.html
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Ďalší míľnik k novej budove EPÚ 
v holandskom Rijswijku

Európsky patentový úrad (EPÚ) uro-
bil koncom júla rozhodný krok k projek-
tu výstavby novej budovy v Rijswijku na 
predmestí Haagu. Vo výberovom konaní 
porota na čele s prezidentom EPÚ Be-
noîtom Batistellim, zložená aj z exter-
ných odborníkov, vybrala tri holandské 
stavebné spoločnosti vrátane architektov 
mimo Holandska, ktoré majú do 4. de-
cembra tohto roka podrobnejšie rozpra-
covať návrhy budovy. Dodávateľ stavby 

by mal byť známy koncom januára 2013 
na základe odporúčania Správnej rady 
Európskej patentovej organizácie.

V prvom kole, v apríli tohto roka, sa do 
medzinárodného tendra zapojilo 10 sta-
vebných spoločností, ktoré boli vyzvané, 
aby predložili projekty na novú budovu 
EPÚ v Rijswijku s plánovanou úžitkovou 
plochou približne 80-tisíc štvorcových 
metrov, s odhadovanými nákladmi a za 
podmienky, že počas výstavby zosta-
nú ostatné existujúce budovy EPÚ plne 
funkčné.

Do 3. júla 
z desiat ich 
s t a v e b n ý c h 
spo ločnos t í 
poslalo svoje 
návrhy osem 
a z nich poro-
ta, ako už bolo 
spomenu té , 
vybralal 3 naj-
lepšie.

w w w . e p o . o r g / n e w s - i s s u e s /
news/2012/20120810.html

Foto: www.wipo.int

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

Sonda preskúma planétu Merkúr.
Aj vďaka Slovákom
Košice – Európska vesmírna agentúra 
preskúma vzdialené časti kozmu aj vďa-
ka slovenským vedcom. Tí majú veľký 
podiel na vypravení sondy Rosetta, ktorá 
mieri ku kométe Čurjumov-Gerasimen-
ko. Košičania zabezpečili pre sondu špe-
ciálny komunikačný prístroj pomenova-
ný ESS. Rosetta sa totiž po príchode ku 
kométe očakávanom o 2,5 roka rozdelí 
na dve časti. „Náš prístroj bude zabezpe-
čovať vzájomnú komunikáciu medzi nimi. 
Je to veľmi dôležité, keďže komuniko-
vať priamo so Zemou dokáže len jeden 
z nich,“ vysvetlil pre HN Ján Baláž, ex-

pert Ústavu experimentálnej fyziky SAV.
Misia, ktorá odštartovala v roku 2004, 
stála miliardu eur. Slováci dostali mate-
riál potrebný na stavbu zariadenia z eu-
rópskej centrály. Do projektu venovali 
svoj čas a skúsenosti bez nároku na od-
menu. Za spoľahlivú prácu sa však už 
dočkali zaujímavej ponuky. Zapojili sa do 
ďalšieho vesmírneho projektu, tentoraz 
však opačným smerom – dovnútra slneč-
nej sústavy. Prispievajú ku konštrukcii 
prístroja, ktorý pomôže sonde Bepi Co-
lombo skúmať planétu Merkúr.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    31. 8. 2012
http://hnonline.sk/2-57249390-k10000_detail-a6

Podvodne získaný titul má byť trestný 
čin
Odobratie podvodne získaného akade-
mického titulu by mala upraviť novela 
Trestného zákona
Bratislava – Šéf rezortu školstva Dušan 
Čaplovič (Smer-SD) už hovoril s minis-
trom spravodlivosti Tomášom Borecom 
(nominant Smeru-SD) o tom, aby bol ti-
tul získaný podvodom trestným činom. 
„Je už dohodnuté, že to pôjde do no-
vely Trestného zákona na ministerstve 
spravodlivosti,“ uviedol minister. V akom 
prípade bude možné titul odobrať, Čap-
lovič nespresnil. „Musím to konzultovať 
s právnikmi, odborníkmi. Základná fi lozo-
fi a je, že titul bude možné odobrať, keď 

Foto: www.epo.org

http://www.wipo.int
http://www.epo.org
http://hnonline.sk/2-57249390-k10000_detail-a6
http://www.wipo.int/export/sites/www/pressroom/en/documents/pr_2012_715.pdf
http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2012/article_0014.html
www.epo.org/news-issues/news/2012/20120810.html
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sa nájdu vážne pochybenia, ktoré boli 
zavinené, čo sa týka kvality vzdelávania, 
kvality výstupu, teda a aj podvodu,“ po-
vedal minister s tým, že o odobratí titulu 
by nemala rozhodovať škola, ale súd.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    28. 8. 2012
http://hnonline.sk/2-57199910-k10000_detail-db

Čudné tituly – konárik na strome
pseudokvality
(S m e    23. 8. 2012)
http://komentare.sme.sk/c/6506704/cudne-tituly-ko-
narik-na-strome-pseudokvality.html

Univerzity nemajú predávať vodu
v košíku
(P r a v d a    22. 8. 2012)
h t t p : / / n a z o r y. p r a v d a . s k / u n i v e r z i t y - n e m a -
j u - p r e d a v a t - v o d u - v - k o s i k u - f g a - / s k - n a n a .
asp?c=A120822_174439_sk-nana_p12

Z prehry kórejského gigantu Samsung 
bude profi tovať Nokia aj Microsoft, Goog-
le môže stratiť
Súd Applu a Samsungu má nových
víťazov
Bratislava – Patentový spor medzi ame-
rickým Applom a kórejským Samsungom 
má prekvapujúceho víťaza. Je ním fínska 
spoločnosť Nokia, ktorej akcie sa po zve-
rejnení piatkového rozsudku včera po-
silnili o 11 percent. Analytici očakávajú, 
že po prípadnom zákaze predaja smart-
fónov od Samsungu sa práve ona stane 
alternatívou k jeho výrobkom. Naopak, 
prehra Samsungu môže znamenať pre-
hru všetkých výrobcov zariadení s Andro-
idom. „Tento verdikt je dobrý pre Apple, 
ale zlý takmer pre všetkých ostatných,“ 
hovorí analytik Radim Dohnal zo Saxo 
Bank. „Špekuluje sa totiž o tom, že Apple 
môže začať žalovať výrobcov hardvéru 
pre systém Android a posilniť svoje pos-
tavenie na ich úkor.“ 

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    28. 8. 2012
http://hnonline.sk/2-57199560-k10000_detail-06

Víťazstvo Applu v USA Európa
nemusí pocítiť
(S m e    28. 8. 2012)
http://ekonomika.sme.sk/c/6512325/vitazstvo-applu-
-v-usa-europa-nemusi-pocitit.html

Apple vyhral veľkú bitku so
Samsungom
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    27. 8. 2012)
http://hnonline.sk/2-57181870-k10000_detail-76

Americký súd priklepol Applu
rekordné „bolestné“
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    27. 8. 2012)
http://hnonline.sk/2-57181550-k10000_detail-6f

Ako sa vyvíjala patentová vojna
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    27. 8. 2012)
http://hnonline.sk/2-57181560-k10000_detail-ef

Daňou za výhru Apple môžu byť
drahšie smartfóny
(S m e    27. 8. 2012)
http://pocitace.sme.sk/c/6510813/danou-za-vyhru-
-apple-mozu-byt-drahsie-smartfony.html

Akcie Samsungu po prehre klesli
o sedem percent
(e T R E N D    27. 8. 2012)
http://technologie.etrend.sk/it-biznis/akcie-samsun-
gu-po-prehre-klesli-o-sedem-percent.html

Američan zaplatí za pesničky státisíce
Sťahovanie hudby na internete vyšlo 
amerického mladíka draho. Musí zaplatiť 
stovky tisíc dolárov
Washington, Bratislava – Delenie sa 
o pesničky na internete vyšlo Joela Te-
nenbauma draho.
Za 31 stiahnutých a ponúknutých skla-
dieb na internete v roku 2007 musí mladý 
Američan teraz zaplatiť 675 tisíc dolárov 
(538 tisíc eur) ako náhradu škôd. To je 
vyše 20 tisíc dolárov za jednu pesničku.
Súd v Massachusetts rozhodol, že ver-
dikt z roku 2009 bol spravodlivý a nie je 
potrebný nový súd. Škody má zaplatiť 
americkým nahrávacím spoločnostiam.
Súdy v Spojených štátoch podľa BBC 
môžu uložiť náhradu škôd až 150 tisíc eur 
za jedno vedomé porušenie autorských 
práv.
Tenenbaum (25) sa prel s úradmi od šest-
nástich rokov. Vtedy od neho za stiah-
nutie siedmich pesničiek žiadali 5000 do-
lárov. Ponúkol 500, vraj maximum, čo si 
mohol dovoliť, čo neprijali.
Na súde, kde priznal, že sa delil asi o 800 
piesní, bojoval skoro šesť rokov.

S m e    28. 8. 2012
http://pocitace.sme.sk/c/6512154/american-zaplati-
-za-pesnicky-statisice.html

USA potrestali online piráta
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    27. 8. 2012)
http://hnonline.sk/2-57181670-k10000_detail-29

Čaplovič zruší externé štúdium
Bratislava – Minister školstva Dušan Čap-
lovič (Smer-SD) chce novým vysoko-
školským zákonom zrušiť externú formu 
štúdia a nahradiť ju dištančným vzde-
lávaním. „Je to môj názor, ktorý budem 
presadzovať, pokiaľ budem vo funkcii, 
aby sme externú formu, ktorá v Európe
nie je tradičná, od istého roku zrušili 
a nahradili dištančným vzdelávaním.“ 
Zmena sa podľa neho neudeje zo dňa na 
deň, tí, ktorí momentálne študujú exter-
ne, by v tejto forme mali aj skončiť. Nový 
vysokoškolský zákon chce ministerstvo 
pripravovať na budúci rok. To, či by sa 
za dištančnú formu štúdia platilo, bude 
podľa ministra otázkou diskusie. Na 
Slovensku študuje diaľkovo asi tretina 
študentov, čo predstavuje vyše 70-tisíc 
ľudí. Externe podľa neho idú často študo-
vať tí, ktorí sa nedostali na dennú formu.

„Z externého vzdelávania nám vychádza-
jú vrabčekovia a z interného, denného 
prostredia, nám vychádzajú slávici. I keď 
to nemôžem vždy zovšeobecňovať,“ do-
dal.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    27. 8. 2012
http://hnonline.sk/slovensko/c1-57181820-caplovic-
-zrusi-externe-studium

OSN zvažuje, že zdaní časť
dát na webe
iTunes či Skype využívajú naše siete, 
odkazujú operátori. Žiadajú, aby im na 
ne prispeli. Telekomunikačná únia, ktorá 
patrí pod OSN, má ešte tento rok prebrať 
ich návrh na zdanenie dát
Bratislava, New York – Sledovanie fi lmov 
cez web sa môže predražiť. Keď fi rmy 
ako Apple, Google či Facebook posky-
tujú ľuďom videá, hudbu či on-line hry, 
mali by platiť internetovým operátorom 
za použitie ich siete.
Tak si to predstavujú európski operátori. 
Organizácii Spojených národov (OSN) 
navrhli, aby zmenili medzinárodné tele-
komunikačné pravidlá. OSN by o návrhu 
mala rokovať ešte tento rok.
Návrh spoplatnenia dát unikol už za-
čiatkom leta. Združenie európskych pre-
vádzkovateľov telekomunikačných sietí 
(ETNO) ho začalo obhajovať tento týždeň.

S m e    25. 8. 2012
http://pocitace.sme.sk/c/6509441/osn-zvazuje-ze-
-zdani-cast-dat-na-webe.html

Kto by už chcel nohavice od Burger
King?
Kto by si kúpil lopárik značky Mercedes, 
polievku v plechovke od Chateau Mar-
gaux alebo šperky značky Shiseido? 
A čo tak sánky od BMW? Koniec koncov, 
výrobcovia áut neponúkajú len autá, ale 
aj životný štýl. A k nemu patria pánske 
košele a nohavice, dámske sukne a šaty, 
unisex peňaženky a golfové príslušen-
stvo, hračky, cestovné a nákupné tašky... 
a práve tak aj sánky.
Baví vás jazdenie? Kam? A teraz vážne. 
V skutočnosti sú len prvé tri príklady vy-
myslené, ostatné naozaj existujú. Niek-
toré nápady sú celkom milé. Vystreso-
vaní manažéri sa ženú na svojich BMW 
domov, aby sa potom v spomínanom 
značkovom športovom oblečení vlnili 
na rohožke a spievali „ohmmm“. Dupač-
ky BMW však v najnovšom prieskume 
Annual Brand Extension Survey nemi-
losrdne prepadli. Vyplýva to z analýz 
špecializovanej newyorskej poradenskej 
spoločnosti TippingSprung, ktorá sa kaž-
doročne obracia na približne 40 000 mar-
ketingových odborníkov z agentúr a pod-
nikateľského prostredia.
Dobre fungujúca značka je totiž ako hlad-
ké bruško mladej ženy.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    23. 8. 2012
http://hnonline.sk/2-57132210-k10000_detail-4f

http://hnonline.sk/2-57199910-k10000_detail-db
http://komentare.sme.sk/c/6506704/cudne-tituly-ko-narik-na-strome-pseudokvality.html
http://komentare.sme.sk/c/6506704/cudne-tituly-ko-narik-na-strome-pseudokvality.html
http://komentare.sme.sk/c/6506704/cudne-tituly-ko-narik-na-strome-pseudokvality.html
http://hnonline.sk/2-57199560-k10000_detail-06
http://ekonomika.sme.sk/c/6512325/vitazstvo-applu--v-usa-europa-nemusi-pocitit.html
http://ekonomika.sme.sk/c/6512325/vitazstvo-applu--v-usa-europa-nemusi-pocitit.html
http://hnonline.sk/2-57181870-k10000_detail-76
http://hnonline.sk/2-57181550-k10000_detail-6f
http://hnonline.sk/2-57181560-k10000_detail-ef
http://pocitace.sme.sk/c/6510813/danou-za-vyhru--apple-mozu-byt-drahsie-smartfony.html
http://pocitace.sme.sk/c/6510813/danou-za-vyhru--apple-mozu-byt-drahsie-smartfony.html
http://pocitace.sme.sk/c/6512154/american-zaplati--za-pesnicky-statisice.html
http://pocitace.sme.sk/c/6512154/american-zaplati--za-pesnicky-statisice.html
http://hnonline.sk/2-57181670-k10000_detail-29
http://hnonline.sk/slovensko/c1-57181820-caplovic--zrusi-externe-studium
http://hnonline.sk/slovensko/c1-57181820-caplovic--zrusi-externe-studium
http://pocitace.sme.sk/c/6509441/osn-zvazuje-ze--zdani-cast-dat-na-webe.html
http://pocitace.sme.sk/c/6509441/osn-zvazuje-ze--zdani-cast-dat-na-webe.html
http://hnonline.sk/2-57132210-k10000_detail-4f
http://nazory.pravda.sk/univerzity-nemaju-predavat-vodu-v-kosiku-fga-/sk-nana.asp?c=A120822_174439_sk-nana_p12
http://technologie.etrend.sk/it-biznis/akcie-samsungu-po-prehre-klesli-o-sedem-percent.html
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Exkluzívne v HN: Kto si môže dovoliť 
spaľovať peniaze?
Ako prevádzkovateľ troch leteckých spo-
ločností je Virgin Group veľkým spotre-
biteľom fosílnych palív. Uvedomujúc si, 
že uhlíkové splodiny vznikajúce ich spa-
ľovaním spôsobujú katastrofi ckú zmenu 
globálnej klímy, mojou úlohou ako lídra 
spoločnosti je zabezpečiť, aby Virgin po-
skytoval fi nančnú podporu neziskovým 
organizáciám skúmajúcim obnoviteľné 
zdroje energie a hľadajúcim trhové rie-
šenia klimatických zmien, ako napríklad 
Carbon War Room.
Do tejto oblasti investujeme aj my sami. 
Jedna z našich leteckých spoločností, 
Virgin Australia, spolupracuje s Dyna-
motive Energy Systems a Renewable 
Oil na vývoji alternatívneho leteckého 
paliva, ktoré by umožnilo našej leteckej 
fl otile prechod na čistú energiu. Takáto
inovácia by bola dobrá pre planétu 
a v dlhodobom horizonte by zvýšila zis-
kovosť našich leteckých spoločností.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    22. 8. 2012
http://hnonline.sk/2-57117630-k10000_detail-56

Slováci vymysleli unikát v IT.
Všetko zaplatíte cez jeden kód
Bratislava – Prepoja banky, fi rmy vysta-
vujúce faktúry a koncových spotrebiteľov. 
Toto je plán Slovákov z projektu „by 
square“, ktorí vymysleli unikátny systém 
platenia faktúr cez QR kódy.
Ak teda dostanete faktúru za mobil či plyn 
od ktoréhokoľvek operátora, uhradíte ju 
ktorejkoľvek banke zoskenovaním kódu 
z dielne týchto Slovákov. Ten následne 
rozozná, kto, komu a cez koho platí. Sys-
tém platenia cez kódy už dnes síce fun-
guje, no dosiaľ mali fi rmy len jeden, a to 
vlastný kód. „Našou výhodou bude práve 
to, že ich všetky spojíme,“ hovorí Alan 
Suchánek, jeden z tvorcov projektu v se-
riáli Leto s HN o slovenských startupoch.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    21. 8. 2012
http://hnonline.sk/c1-57099550-slovaci-vymysleli-
-unikat-v-it-vsetko-zaplatite-cez-jeden-kod

Najviac investujú Rumuni, Slováci
sú tretí
Východnú Európu najviac ťahajú automo-
bilky a energetika, Slovensko Mochovce
Bratislava – Slovensko patrí v investí-
ciách k európskej špičke. Minulý rok do-
siahla hodnota veľkých projektov 22,4 
percenta HDP, čo je najviac za posled-
né tri roky. Darilo sa aj ostatným novým 
členským štátom. Prvé dve miesta obsa-
dili Rumunsko a Česko. „Tieto krajiny sú 
z dôvodu nízkeho daňového zaťaženia, 
ako aj lacnej pracovnej sily pre fi rmy, 
stále výrazne atraktívnejšie než pôvodní 
členovia eurozóny,“ vraví Martin Baláž, 
analytik Slovenskej sporiteľne. „Je to ich 
investičnou atraktívnosťou pre zahranič-

ných investorov v súčasnosti a minulos-
ti. Ide najmä o investície do dcérskych 
spoločností nadnárodných koncernov,“ 
dopĺňa Luboš Vančo, Managing Partner 
spoločnosti KPMG Slovensko.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    21. 8. 2012
http://hnonline.sk/ekonomika/c1-57099060-najviac-
-investuju-rumuni-slovaci-su-treti

CNN Zakariovi odpustila drobný plagiát
Moderátor Fareed Zakaria si požičal od-
sek od konkurenta. Jeho zamestnáva-
telia to vidia ako jednorazové zlyhanie. 
Novinár pokračuje v práci
Bratislava – Len na pár dní  odstavili mé-
diá pre plagiátorstvo od práce prominent-
ného amerického spisovateľa a moderá-
tora Fareeda Zakariu. Opäť môže písať 
pre časopis Time a moderovať na CNN.
Zakariov článok o kontrole zbraní a dru-
hom dodatku americkej ústavy posled-
ných desať dní plnil americké médiá, 
keď v ňom našli nepriznanú citáciu. Na 
článok renomovaného autora sa minulý 
týždeň odvolal aj denník SME.
Zakaria odkopíroval odsek z pár mesia-
cov starého článku v konkurenčnom týž-
denníku The New Yorker. Píše sa v ňom, 
že zbrane boli v Kentucky a Louisiane 
regulované už od roku 1813.

S m e    20. 8. 2012
http://ekonomika.sme.sk/c/6502817/cnn-zakariovi-
-odpustila-drobny-plagiat.html

STU sa ocitla medzi svetovou špičkou
Medzi 500 najlepšími svetovými univer-
zitami slovenská stále nie je. V celo-
svetovom meraní sklamali najmä naše 
súkromné školy
Bratislava – Do zoznamu 200 najlepších 
škôl sveta v oblasti počítačových vied 
prvýkrát v histórii zaradili školu zo Slo-
venska. Slovenská technická univerzita 
v Bratislave sa objavila na 101. až 150. 
mieste. Prvú priečku obsadila Stanford-
ská univerzita, nasledujú Massachusett-
ský technologický inštitút a Californská 
univerzita. Harvard skončil piaty, v rebríč-
ku nie je nik z Česka.
Hodnotenie tento týždeň zverejnili výs-
kumníci zo Šanghajskej univerzity. Šan-
ghajské rebríčky patria medzi najuzná-
vanejšie, posudzujú vedeckovýskumnú 
činnosť.
Rektor STU Robert Redhammer hovorí, 
že škole pomohla úprava kritérií. „Nehod-
notia sa už len počty nobelistov, ako to 
bolo v začiatkoch rankingu.“ Za najdôle-
žitejšiu Redhammer považuje prácu štu-
dentov a učiteľov.

S m e    18. 8. 2012
http://www.sme.sk/c/6501403/stu-sa-ocitla-medzi-
-svetovou-spickou.html

Falšované lieky zmiznú z trhu
Ročne sa na slovenský trh dostanú tisíc-
ky falošných liekov. Priniesli už aj detské 
obete
Bratislava – Šíreniu falšovaných liekov 
chce zabrániť ministerstvo zdravotníctva. 
V novele zákona, ktorá je v pripomien-
kovom konaní, zavádza nové povinnosti 
pre výrobcov liekov, ktoré by mali po-
môcť včas odhaliť a odstrániť z trhu ne-
legálne napodobeniny. Odborníci sa zho-
dujú, že je to len prvý nutný krok. „Ďalším 
by mala byť implementácia projektu, 
ktorý vypracovala Európska komisia 
a mal by zabezpečiť identifi káciu každé-
ho konkrétneho lieku. Druhou vecou je, 
že novela sa zameriava iba na lieky pre-
dávané v rámci legálnych reťazcov, dôle-
žité je však aj zavedenie monitoringu ne-
legálneho predaja liekov,“ povedal Peter 
Stanko zo Slovenskej lekárnickej komory 
a liekový analytik pre ADC číselník.
Ministerstvo zdravotníctva v novele zá-
kona ukladá výrobcom liekov povinnosť 
overovať si, či sú výrobcovia, dovozco-
via a distribútori, od ktorých si zabezpe-
čuje účinné látky, zaregistrovaní v štá-
te, v ktorom majú sídlo. Zároveň musia 
overovať pravosť a kvalitu účinných látok 
a pomocných látok použitých pri výrobe 
liekov.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    16. 8. 2012
http://hnonline.sk/2-57044250-k10000_detail-09

Colníci v Nitre našli falzifi káty za tisíce
Nitra – Nitrianski colníci tento rok našli 
pri cestných kontrolách rôzne falzifi ká-
ty značkového tovaru v hodnote 23 500 
eur. Celkovo skontrolovali takmer 12-ti-
síc áut a v rámci kontrol zameraných 
na ochranu práv duševného vlastníctva 
zaistili takmer 3-tisíc rôznych výrobkov 
a viac ako 500 párov obuvi. „Celkovo bol 
v priebehu prvého polroka 2012 pod col-
ným dohľadom zničený tovar v hodnote 
33 818 eur. Colníci Colného úradu Nitra 
v rámci ochrany spotrebiteľa zaslali 252 
hlásení orgánom dohľadu, z čoho bolo 
vykonaných 53 kontrol,“ informovala Ale-
na Naštická poverená dočasným výko-
nom funkcie riaditeľa Colného úradu Nitra. 
Nitriansky colný úrad počas prvých šies-
tich mesiacov roku 2012 odviedol do 
štátneho rozpočtu SR a rozpočtu Európ-
skej únie vyše 151 miliónov eur.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    15. 8. 2012
http://hnonline.sk/2-57022620-k10000_detail-14

Investície. V rebríčku atraktívnosti je kra-
jina na 35. mieste 
Slovensko je pre biznis zaujímavejšie
Bratislava – Slovensko si polepšilo v hod-
notení atraktívnosti pre investorov. Za 
okolitými krajinami však stále zaostáva. 
Záujem o prevzatie či spojenie s tunaj-
šími fi rmami brzdí najmä zložitý daňový 

http://hnonline.sk/2-57117630-k10000_detail-56
http://hnonline.sk/c1-57099550-slovaci-vymysleli--unikat-v-it-vsetko-zaplatite-cez-jeden-kod
http://hnonline.sk/c1-57099550-slovaci-vymysleli--unikat-v-it-vsetko-zaplatite-cez-jeden-kod
http://hnonline.sk/ekonomika/c1-57099060-najviac--investuju-rumuni-slovaci-su-treti
http://hnonline.sk/ekonomika/c1-57099060-najviac--investuju-rumuni-slovaci-su-treti
http://ekonomika.sme.sk/c/6502817/cnn-zakariovi--odpustila-drobny-plagiat.html
http://ekonomika.sme.sk/c/6502817/cnn-zakariovi--odpustila-drobny-plagiat.html
http://www.sme.sk/c/6501403/stu-sa-ocitla-medzi--svetovou-spickou.html
http://www.sme.sk/c/6501403/stu-sa-ocitla-medzi--svetovou-spickou.html
http://hnonline.sk/2-57044250-k10000_detail-09
http://hnonline.sk/2-57022620-k10000_detail-14


systém a slabo rozvinutý kapitálový trh. 
V rebríčku hodnotiacom investičné pros-
tredie tak krajina poskočila o jednu prieč-
ku na 35. miesto spomedzi 148 hodnote-
ných štátov.
„Najlepšie hodnotenie dosiahla Sloven-
ská republika v oblasti dopravnej a fi rem-
nej infraštruktúry a technologickej úrov-
ne. Naopak, najhoršie bola hodnotená 
z hľadiska ekonomických, fi nančných, le-
gislatívnych a politických faktorov,“ vys-
vetlil Jozef Mathia, vedúci transakčného 
poradenstva Ernst & Young v Slovenskej 
republike. Lepšie hodnotenie ako suse-
dia dostalo Slovensko za súčasný eko-
nomický rast. Vysokú známku získala aj 
politická stabilita.
V porovnaní s rokom 2011 ukazujú dos-
tupné údaje mierny nárast počtu reali-
zovaných fúzií a akvizícií. Oproti pred-
krízovým rokom však stále pretrváva 
klesajúci trend. Na relatívne malom trhu 
však aj jedna významná transakcia pod-
statne ovplyvní štatistiky. Podľa Mathiu 
horšie výsledky sú čiastočne ovplyvnené 
stupňujúcou sa neistotou v eurozóne. 
Vzhľadom na výrazné výkyvy v oceňova-
ní podnikov, súvisiace aj so situáciou na 
fi nančných trhoch, je ťažké odhadnúť, či 
transakčné aktivity na Slovensku v naj-
bližšom období vzrastú.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    14. 8. 2012
http://hnonline.sk/2-57007320-k10000_detail-a9

Nábytkársky gigant Ikea predal
značku svojej dcére
Štokholm – Švédska nábytkárska spo-
ločnosť Ikea predala svoju značku za 75 
miliárd švédskych korún (asi 9,1 miliardy 
eur) jednej zo svojich dcérskych fi riem, 
čím prvýkrát získala jej značka konkrét-
nu hodnotu. Informoval o tom švédsky 
denník The Local. Ikea oznámila, že jej 
nadácia Interogo sídliaca v Lichtenštajn-
sku, ktorú kontroluje zakladateľ nábyt-
kárskej fi rmy Ingvar Kamprad, predala 
značku dcérskej spoločnosti Inter Ikea 
Systems so sídlom v Holandsku.
Cieľom transakcie bola konsolidácia 
a zjednodušenie fi remnej štruktúry. Ho-
vorca spoločnosti Ikea Anders Bylund pre 
agentúru AFP povedal, že „išlo o inter-
nú transakciu, ktorá nemá žiadny exter-
ný vplyv, no značka má teraz konkrétnu 
hodnotu.“ Podľa odborníkov suma za 
značku, aj keď sa zdá vysoká, nebola 
vôbec prehnaná. 
Ani pri tejto cene však Ikea nezískala 
post najdrahšej švédskej značky. Prvé 
miesto patrí odevnej spoločnosti Hennes 
& Mauritz, ktorej hodnota značky sa od-
haduje na 125 miliárd švédskych korún 
a medzi svetovými značkami sa radí na 
58. miesto. Ikea je v rebríčku 100 najhod-
notnejších značiek na 89. mieste.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    13. 8. 2012
http://hnonline.sk/2-56992190-k10000_detail-19

Čo príde po Higgsovom bozóne?
Supersymetria
„Je pravda, že nedokážeme vysvetliť 
mnoho vecí,“ hovorí fyzik Roger Bailey, 
ktorý vedie v CERN-e pokročilú školu pre 
fyzikov. „No náš štandardný model veľmi 
krásne vysvetľuje, čo robí svet drobných 
častíc.“
Načo nám je Európska organizácia pre 
jadrový výskum, teda CERN?
Je to organizácia, ktorá vznikla pred viac 
ako päťdesiatimi rokmi. A dnes je známa 
najmä svojimi časticovými urýchľovačmi. 
Ako ubiehali roky, CERN vybudoval via-
cero takýchto urýchľovačov a každý bol 
väčší než ten predchádzajúci.

S m e    11. 8. 2012
http://veda.sme.sk/c/6492760/co-pride-po-higgso-

vom-bozone-supersymetria.html

Slovensko pomaly čerpá eurofondy.
Na 30 percent
Bratislava – Slovensko vyčerpalo ku 
koncu júla 2012 takmer 32 percent z fi -
nančných prostriedkov operačných pro-
gramov Národného strategického refe-
renčného rámca (NSRR). Z celkového 
záväzku 11,49 miliardy eur na roky 2007 
až 2013 sa tak vyčerpalo 3,67 miliardy 
eur. Oproti predchádzajúcemu mesiacu 
sa čerpanie zvýšilo o 0,78 percentuálne-
ho bodu. Informovalo o tom včera minis-
terstvo fi nancií. 

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    10. 8. 2012
http://hnonline.sk/2-56969040-k10000_detail-25

Na Slovensku vymierajú malé podniky
Kríza, slabý dopyt a byrokracia ničia tisíc-
ky fi riem. Za tri roky skončilo 15-tisíc pod-
nikov
Bratislava – Slovensko prichádza ročne 
o stovky malých podnikov. Vplyvy krízy, 
politická nestabilita, neustále zmeny aj 
slabnúca spotreba sa podpisujú pod to, 
že úrady evidujú v jednotlivých kategó-
riách aj tretinové úbytky menších fi riem. 
Tie pritom tvoria jeden z pilierov sloven-
skej ekonomiky. „Neustále sa zvyšuje zá-
ťaž podnikateľov tak v administratíve, 
odvodoch či daniach a malý podnikateľ 
na rozdiel od veľkého podniku nemôže 
odísť do daňového raja,“ konštatuje pre-
zident Slovenskej asociácie malých pod-
nikov Vladimír Sirotka.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    9. 8. 2012
http://hnonline.sk/2-56956500-k10000_detail-39

Malé podniky u nás rýchlo vymierajú
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    9. 8. 2012)
http://hnonline.sk/2-56956090-k10000_detail-11

Šéf francúzskej spoločnosti V Mane Fils 
Jean Mane pre Hospodárske noviny:
Firma musí mať blízko ku klientom
a prinášať inovácie
V podnikaní sú vždy riziká, no treba sa 
snažiť im predísť. Inak vám konkurenti 
obsadia trh, hovorí Jean Mane.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    9. 8. 2012 
http://hnonline.sk/2-56956020-k10000_detail-e0

Šťastie, že technológie nepoznajú
naše reči o športe
Riešime, ako technológie na súťažiach 
obmedziť, pritom mnoho z olympijských 
disciplín by bez nich neexistovalo
Keď dráhoví cyklisti Veľkej Británie vy-
hrali v pondelok už piatu medailu počas 
štyroch dní, súperi začali podozrievavo 
poškuľovať po ich bicykloch.
Podľa pravidiel nesmú jazdiť na ničom, 
čo nie je komerčne dostupné aj pre ich 
súperov. Nepoužívali lepšie technológie, 
ktoré im priniesli nefér výhodu?
Tú otázku počujeme skoro pri každej 
disciplíne, pri každom väčšom podujatí. 
Asi najznámejším príkladom takejto kon-
troverzie boli plavky Speedo LZR Racer, 
ktoré si v Pekingu oblieklo 9 z 10 olympij-
ských víťazov.
Historické rekordy padali tak rýchlo, až tie-
to plavky plavecká organizácia zakázala.
Byť na mieste technológií, tak sa z tých 
všetkých rečí urazím. Vraj kazia športo-
vého ducha? Nemiestne sa pchajú do 
športu? Ale prosím vás. Radšej neoho-
várajme a zopakujme si pár faktov.

S m e    8. 8. 2012
http://komentare.sme.sk/c/6488713/stastie-ze-tech-
nologie-nepoznaju-nase-reci-o-sporte.html

Windows 8 chystá pascu na pirátov
Microsoft pozmení spôsob aktivácie Win-
dows 8 s cieľom bojovať proti stále hojne 
rozšírenému pirátstvu
Popri iných novinkách plánuje Microsoft 
pri svojom operačnom systéme Windows 
8 výrazne posilniť aj jeho ochranu pred 
pirátskym kopírovaním. Šírenie nelegál-
nych kópií produktov vrátane „okien“ je 
totiž naďalej veľkým celosvetovým prob-
lémom.
Podľa dostupných správ však Microsoft 
chystá „fi ntu“, ktorá by mala šírenie pirát-
skych verzií Windows 8 na počítačoch mi-
nimálne riadne sťažiť. V porovnaní s do-
terajšími verziami Windows sa totiž vý-
razne zmení spôsob aktivácie produktu.
Súčasný proces aktivácie je síce orien-
tovaný práve na elimináciu pirátskych 
verzií operačného systému, keďže musí-
me mať platný kľúč, no má svoje nemalé 
rezervy. Tie sa skrývajú predovšetkým 
v systéme OEM aktivácií OS.

w w w. z i v e . s k    7. 8. 2012
http://www.zive.sk/spravy/windows-8-chysta-pascu-
-na-piratov/sc-30-a-302932/default.aspx
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Klíčové patenty Applu i Microsoftu
letošního léta
Není týdne, aby si Apple, Google a Mic-
rosoft nepřipsaly nějaký ten nový patent. 
Podívejte se, jaké kousky získala velká 
softwarová trojka jen od začátku letoš-
ních prázdnin
Čas od času se na Živě.cz objeví něja-
ká ta zprávička o tom, že si zase někte-
rý z technologických obrů pořídil nějaký 
patent. Mohlo by se zdát, že se jedná 
o nahodilou – občasnou činnost, pravda 
je ale povětšinou spíše opačná. Firmy 
patentují jako o život skoro každý den.
Nepřehledný guláš jménem USPTO
Na americké půdě eviduje patenty tamní 
úřad USPTO (United States Patent and 
Trademark Offi ce), a pokud se v tom gu-
láši formalit chcete vyznat, zapamatujte 
si dva registry.
Ten první se jmenuje jednoduše USPTO 
Patent Full Text and Image Database a evi-
duje skutečně publikované patenty čer-
né na bílém. Tyto patenty zpravidla po 
nějaké prodlevě vyhledáte i na Google 
Patents. Ofi ciální registr je rychlejší, má 
snad ale jen jednu nevýhodu: obrázky 
a skeny jsou k dispozici pouze jako TIFF 
rastry, které drtivá většina prohlížečů 
nezobrazí bez doinstalování patřičného 
doplňku. Google naopak nabízí mnohem 
praktičtější PDF skeny.

w w w. z i v e . s k    7. 8. 2012
http://www.zive.cz/clanky/klicove-patenty-applu-i-
-microsoftu-letosniho-leta/sc-3-a-164879/default.
aspx#utm_medium=newsletter&utm_source=zive

Čína zasiahla proti falšovateľom liekov
Peking sľubuje, že svojich ľudí ochráni 
pred podvodníkmi. Zatiaľ sa mu to veľmi 
nedarí
Peking, Bratislava – Na obale liekov sľu-
bovali, že pomôžu pri cukrovke, vysokom 

tlaku alebo besnote. V skutočnosti práve 
ony mohli byť zdrojom zdravotných prob-
lémov, poškodenia pečene, obličiek či 
srdca. Čínska vláda proti výrobcom faloš-
ných liekov v posledných týždňoch zak-
ročila. Nasadila na nich 18-tisíc policajtov, 
za tip sľúbila občanom v prepočte šesť 
a pol tisíca eur. Výsledok akcie je takmer 
dvetisíc zatknutých výrobcov a zhabané 
lieky v hodnote asi 150 miliónov eur.
Výrobcovia sa so svojou činnosťou veľmi 
netajili, uverejňovali reklamy na interne-
te, ale aj v tlači či v televízii. Aj úrady však 
priznávajú, že problém falšovania liekov 
týmto zďaleka nevyriešili.
V Číne sú stále veľmi slabé zákony 
v oblasti duševného vlastníctva, falšujú 
sa mnohé výrobky, lieky nie sú výnimkou.
Predajcom nahráva aj to, že vďaka inter-
netu môžu výrobky predávať priamo zá-
kazníkom, čím môžu obísť kontrolovanú 
sieť lekární.
Vláda viackrát sľúbila, že zakročí proti 
výrobcom zdraviu škodlivých vecí, nielen 
liekov, ale aj hračiek, zubných pást či det-
ského oblečenia. Výsledkom sú občasné 
zásahy, o ktorých informujú médiá.
V roku 2007 dokonca vláda nechala pop-
raviť bývalého šéfa úradu na kontrolu 
jedla a liečiv, lebo nezvládol svoju funkciu.
Polícii sa však nedarí rozložiť celú sieť 
výrobcov a dodávateľov falšovaného či 
nebezpečného tovaru.

S m e    6. 8. 2012
http://www.sme.sk/c/6484595/cina-zasiahla-proti-fal-
sovatelom-liekov.html

OSN chce ukončiť patentové vojny.
Prednosť majú dostať inovácie
Organizácia spojených národov pod hla-
vičkou jej Medzinárodnej telekomunikač-
nej únie ITU zvoláva k okrúhlemu stolu 
výrobcov mobilov a vládnych úradníkov.
Dotknuté strany sa zídu 10. októbra na 
„neutrálnej pôde“ v švajčiarskej Ženeve, 

kde by mali prerokovať možnosti zabrá-
nenia rozmáhania patentových sporov.
ITU uvádza, že je potrebné riešiť dušev-
né vlastníctvo, pretože v súčasnej situá-
cii dochádza k brzdeniu inovácií a vývo-
ja. Vzájomné žaloby totiž často slúžia na 
zabránenie predaja konkurenčných pro-
duktov.

m o b i l m a n i a . a z e t . s k    3. 8. 2012
http://mobilmania.azet.sk/bleskovky/osn-chce-ukon-
cit-patentove-vojny-prednost-maju-dostat-inovacie/
sc-4-a-1128796/default.aspx

FOTO: Evolúcia známych log
Logo je významnou súčasťou identity 
značky a nástrojom marketingu, ktorý hrá 
hlavnú úlohu v identifi kácii produktov. 
Hazardovať s jeho podobou sa preto veľ-
mi nevypláca a keď už nastane čas na 
zmeny, musia byť aplikované postupne, 
opatrne a dokonale premyslene. Spoloč-
nosti, ktoré sú na trhu už desiatky rokov 
o tom vedia svoje. Pozrite si, ako sa vy-
víjali niektoré z najznámejších log vôbec. 

m a g a z í n . s k    1. 8. 2012
http://magazin.atlas.sk/biznis/foto-evolucia-zna-
mych-log/798009.html

Z obsahu tretieho tohtoročného čísla
časopisu Duševné vlastníctvo, ktoré
vyjde koncom septembra
JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.:
Editoriál – V prospech posilňovania 
ochrany duševného vlastníctva

PhDr. Július Šípoš: O nových kontúrach 
celkového „obrazu“ ÚPV SR má jas-
nú predstavu. Rozhovor s predsedom 
ÚPV SR Mgr. Ľubošom Knothom

Ľuboša Knotha za predsedu Úradu prie-
myselného vlastníctva SR, s účinnosťou 

od 1. júna 2012, vymenovala vláda Slo-
venskej republiky na svojom zasadnutí 
31. mája 2012.

Aktuálne z autorského práva

Mgr. Martin Husovec: Ako vykladať § 81 
ods. 6 autorského zákona. SOZA ver-
zus Pohorelá
Interpretácia § 81 ods. 6 autorského zá-
kona na pozadí kauzy Slovenský ochran-

ný zväz autorský vs. horehronská obec 
Pohorelá. Podľa tohto ustanovenia po-
užitie voľných hudobných diel na verej-
nom podujatí nevyžaduje splnenie na-
hlasovacej povinnosti. Jej nesplnenie za-
kladá iba vyvrátiteľnú právnu domnienku, 
že za všetky použité diela je potrebné 
uhradiť autorskú odmenu kolektívnemu 
správcovi.
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KTO VIE, ODPOVIE
Na tohtoročnú ôsmu súťažnú otázku –  Kto bol pre Ľ. Pajdušákovú profesionálnym vzorom? – sme nedostali odpoveď. Mala 

znieť – M. R. Štefánik. Napísala o ňom i knihu M. R. Štefánik – astronóm (Bratislava 1970). Obdivovala ho aj preto, že bol jej 
krajanom. Štefánikovo rodisko Košariská nie je ďaleko od Radošoviec, odkiaľ pochádzala Ľ. Pajdušáková.

Súťažná otázka č. 9

– Je to malý krok pre človeka, ale obrovský skok pre ľudstvo, – povedal americký kozmonaut Neil Armstrong pár minút po prvej 
prechádzke po povrchu Mesiaca 21. júla 1969. Človek, ktorý sa ako prvý dotkol červenej planéty, už nie je medzi nami, vo veku 
82 rokov zomrel 25. augusta 2012.

Pristátie na Mesiaci v rámci misie Apollo 11 si vyžiadalo nasadenie najlepších vedcov a vyvinutie nových technológií. Na progra-
me Apollo, ktorý stál približne 24 miliárd dolárov, pracovalo 400-tisíc ľudí a podporoval ho priemysel aj univerzity.

Zatiaľ ostatným veľkým úspechom Američanov v oblasti vesmírneho výskumu je misia na Marse, ktorá sa začala 6. augusta 
2012. Vesmírne vozidlo novej generácie bude dva roky pátrať po stopách života, pričom súčasťou misie je prvýkrát pojazdné 
laboratórium, ktoré dokáže priamo na mieste analyzovať odobraté vzorky.

Aký názov má americká misia, resp. vesmírne vozidlo, ktoré
v súčasnosti mapuje Mars?

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

KTO VIE, ODPOVIE

Foto: www.aktuality.sk

http://www.aktuality.sk
mailto:julius.sipos@indprop.gov.sk
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