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Noc výskumníkov 2012

V piatok 28. septembra 2012 sa usku-
točnil v poradí už ôsmy ročník celoeuróp-
skeho festivalu vedy – Noc výskumníkov. 
Ide o projekt Európskej komisie, ktorého 
cieľom je prostredníctvom zaujímavých 
akcií ukázať širokej verejnosti, že ved-
ci a výskumníci, hoci majú výnimočné 
povolanie, sú tiež len „obyčajní“ ľudia, 
a zároveň jej predstaviť výsledky ich prá-
ce. Mottom projektu je Researchers are 
among us/Vedci sú medzi nami.

Na Slovensku vďaka Slovenskej orga-
nizácii pre výskumné a rozvojové aktivity
(SOVVA – www.sovva.sk/noc-vyskum-
nikov/2012), Slovenskej akadémii vied 

a portálu EurActiv.sk sme boli svedkami 
Noci výskumníkov po šiestykrát, pričom 
Úrad priemyselného vlastníctva SR sa 
do podujatia zapojil druhýkrát. Podob-
ne ako vlani aj tentoraz mal svoje expo-
zície v priestoroch bratislavského Avion 
Shopping Parku, banskobystrického Eu-
ropa Shopping Centra a v košickom ob-
chodnom centre Optima. Zástupcovia 
ÚPV SR diskutovali s návštevníkmi na 
témy tvorivosť a vynálezy, ochrana du-
ševného vlastníctva, záujemcovia mali 
k dispozícii informačné materiály vydané 
úradom a pre tých mladších boli pripra-
vené aj interaktívne hry a kvízy.

Najväčšia vedecká šou na Slovensku 
sa tohto roku niesla v znamení hesla 
Veda je život.

V úvode októbrového vydania nášho elektronického periodika sa budeme trošku venovať gym-
nastike..., ale slovnej, súvisiacej s odbúraním niektorých záporných myšlienok. Určite poznáte 
otázky typu: „Nevedel by si úlohu zvládnuť skôr?“, „Nemôžeš mi pomôcť?“, „Nedá sa ti prísť na 
stretnutie?“ a podobne. Keď je v otázke slabika ne-, zvyčajne znie odpoveď nie! Ak by podobné 
otázky zneli bez tejto slabiky, zrejme by prevažovali kladné odpovede. Napokon, čo vám bráni, 
aby ste si takúto slovnú, resp. myšlienkovú gymnastiku odskúšali, ale až potom, keď si neprečí-
tate najnovší E-zine ÚPV SR.
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Foto: www.jiunlimited.com

EUCYS 2012

Jednu z cien v rámci súťaže Európskej 
únie pre mladých vedcov 2012 (European
Union Contest for Young Scientists – 
– EUCYS) venoval aj ÚPV SR ako inšti-
tucionálny partner podujatia. Predseda 
ÚPV SR Ľuboš Knoth 25. septembra 

v historickej budove Slo-
venského národného di-
vadla slávnostne odovzdal 
fi nančnú odmenu 2-tisíc eur 
Gergelymu Pappovi (19)1 
z Maďarska, autorovi pro-
jektu Rezonančný repro-
duktor s neodýmovým 
magnetom (strojárstvo), za 
kreatívnosť diela.

Súťaž mladých vedcov
vyhlásila EÚ v roku 1989 
s úmyslom motivovať mla-
dých ľudí, aby sa venova-
li vede, prípadne sa vydali na dráhu vý-
skumného pracovníka. Odvtedy sa kaž-
dý rok stretávajú mladí vedci vo veku od 
14 do 21 rokov (nielen z Európy), aby 
vždy v inej hostiteľskej krajine prezento-

vali svoju prácu a uchá-
dzali sa o tie najvyššie 
ceny, pričom zúčastnení 
sa už vo svojej vlasti stali 
držiteľmi prestížnych ve-
deckých ocenení. Práve 
preto je EUCYS pre mla-
dých vedcov jednou z naj-
náročnejších súťaží na 
svete.

EUCYS 2012, pod ges-
ciou Generálneho riadi-
teľstva Európskej komisie 
pre výskum a inovácie, 

zorganizovali 21. – 26. septembra 
v bratislavskej Incheba Expo Aréne 
občianske združenie Mladí vedci Sloven-
ska a Ministerstvo školstva, vedy, výsku-
mu a športu SR.

Foto: archív ÚPV SR

___________________________________________

1  www.eucys2012.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=51
   www.eucys2012.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=21#Hungary

http://www.sovva.sk/noc-vyskum-nikov/2012
http://www.sovva.sk/noc-vyskum-nikov/2012
http://www.sovva.sk/noc-vyskum-nikov/2012
http://www.jiunlimited.com
http://www.eucys2012.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=51
http://www.eucys2012.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=21#Hungary
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Pracovné stretnutie
s predstaviteľmi SKPZ

Prvé pracovné rokovanie predsedu 
ÚPV SR Ľuboša Knotha s predsedom 
Slovenskej komory patentových zástup-
cov (SKPZ) Vladimírom Neuschlom 
a ďalšími členmi predstavenstva SKPZ sa
uskutočnilo 13. septembra v Bratislave.

Stretnutie inicioval predseda ÚPV SR, 
aby informoval SKPZ o mož-
nosti vzdelávania záujem-
cov o skúšky európskych
patentových zástupcov 
(európske kvalif ikačné 
skúšky – EQE). Ide o jeden
z projektov Európskeho pa-
tentového úradu (EPÚ) 
v rámci spolupráce s člen-
skými krajinami Európskej  

patentovej organizácie s cieľom podporiť 
záujem o EQE.

ÚPV SR spomínaný projekt (popri ďal-
ších 9-tich) zaradil aj do návrhu budúcej 
bilaterálnej spolupráce s EPÚ.

Podpora záujmu o EQE po-
zostáva z možnosti odborné-
ho štúdia vrátane jazykového 
vzdelávania vo vybraných pa-
tentových kanceláriách č lenov 

Inštitútu profesio-
nálnych zástupcov
pred EPÚ (epi)
a tiež získania fi -
nančných benefi -
tov pri uchádzaní sa o kva-
lifi kačnú skúšku a na jej 
prípravu.

Slovenská republika pat-
rí medzi krajiny, ktoré okrem

patentových zástupcov, ktorí počas jed-
ného roka odo dňa nadobudnutia účin-
nosti prístupu k Európskemu patentové-
mu dohovoru (1. júl 2002) požiadali o zá-

pis do zoznamu zástup-
cov, ktorý vedie EPÚ, 
a sú oprávnení zastupo-
vať fyzické alebo práv-
nické osoby v konaniach 
pred EPÚ (tzv. grandfat-
hers; je ich 36), nemá 
ďalších európskych pa-
tentových zástupcov. 
Preto Ľ. Knoth požia-

dal predstavenstvo SKPZ o nomináciu 
kandidátov pre uvedený projekt. Pred-
stavenstvo prisľúbilo spoluprácu v danej 
oblasti a mená nominantov bude konzul-
tovať s ÚPV SR.

Každý súťažiaci mal k dispozícii jeden 
stánok, kde prezentoval svoj projekt čle-
nom medzinárodnej poroty i návštevní-
kom. Tohto roku súťažilo 83 projektov 
z 36 krajín, Slovensko bolo zastúpené 
tromi projektmi týkajú-
cimi sa chémie, život-
ného prostredia a bioló-
gie. Zo Slovákov si naj-
lepšie počínal Peter
Horváth (19)2, ktorý
získal dve ceny v ob-
lasti chémie – Intel
ISEF 20123 a EuCheMS4 
– za projekt Syntéza no-
vých triazénových zlú-
čenín a ich aplikácia 
v spektrofotometrickom 
stanovovaní kadmia.

Tri prvé ceny, každú v hodnote 
7-tisíc eur, získali:5

Philip Huprich (19), Manuel Scheip-
ner (19) a Daniel Zindl (19) z Ra-
kúska; strojárstvo;

názov projektu 
– „Strážca“ ka-
mery

Mark Kelly (18) 
a Eric Doyle (17) 
z Írska; fyzika;
názov projek-
tu – Simulácia presnosti 
v gravitačnom problé-
me viacerých telies

Jakub Nagrodski (17) 
z Poľska; chémia;
názov projektu – Vývoj 
molekulárnej náplasťo-
vej terapie

Okrem samotnej súťaže sa konal aj 
workshop, zameraný na problematiku 
STEM (veda, technika, inžinierstvo a ma-
tematika), a pozornosť pútala i konferen-
cia o moderných metódach vzdelávania 
a spolupráci škôl a priemyslu.

___________________________________________

2  Pozri pozn. 1.
3  www.societyforscience.org/isef/
4  www.euchems.org
5  Pozri pozn. 1.

Foto: archív ÚPV SR

Servis pre malé a stredné
podniky – prediagnostika
priemyselných práv

Zastúpenie Európskej komisie na Slo-
vensku zorganizovalo 12. septembra 
v Európskom informačnom centre v Bra-
tislave brífi ng, v rámci ktorého mal ÚPV SR 
možnosť prezentovať svoju bezplatnú 
službu pre malé a stredné podniky – pre-
diagnostiku priemyselných práv. Úrad ju 
ponúka už piaty rok a dosiaľ ju využilo 
vyše 150 podnikov, pričom analyzované 
spoločnosti podali viac ako 130 prihlášok 
predmetov priemyselných práv, z nich 71 % 
boli prihlášky ochranných známok.

Prediagnostika sa odvíja od návštevy 
konkrétneho podniku, kde expert ÚPV SR 
na základe podnikateľskej stratégie 
príslušnej fi rmy navrhne možnosti jej 
ďalšieho rozvoja s využitím výhod, 
ktoré prináša priemyselnoprávna och-
rana. Výsledkom prediagnostiky je sú-
hrnná správa s odporúčaniami. Služ-
ba má pomôcť najmä podnikom, ktoré 
inovujú, resp. chcú inovovať svoje pro-
dukty, no nepoznajú dostatočne prob-
lematiku priemyselnoprávnej ochrany.

Na spomínanom brífi ngu, kde mal
hlavné slovo Marián Michalovský 
z ÚPV SR, sa zúčastnilo 20 zástupcov 

malých a stredných podnikov a nechý-
bali ani médiá.

Foto: archív ÚPV SR

Foto: archív ÚPV SR

http://www.societyforscience.org/isef/
http://www.euchems.org
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Ekonomické aspekty duševného
vlastníctva

Regionálny seminár na tému Ekono-
mické aspekty duševného vlastníctva 
v krajinách s tranzitívnou ekonomikou 
organizovaný Svetovou organizáciou 
duševného vlastníctva (WIPO) a Izrael-
ským patentovým úradom sa uskutočnil 
11. – 12. septembra v Jeruzaleme.

Na seminári sa zúčastnili zástupcovia 
národných patentových úradov a akade-
mickej obce z Izraela, Ruskej federácie, 
Mongolska, Gruzínska, Kazachstanu, Bie-
loruska, Ukrajiny, Maďarska, Poľska, Slo-
venska, Slovinska a tiež WIPO. 

Prezentovali svoje i spoločenské aktivity 
na podporu duševného vlastníctva a jeho 
vplyvu na ekonomický a sociálny rozvoj.

Hlavným cieľom stretnutia však bola 
prezentácia a aktualizácia prvej pracov-
nej verzie štúdie Ekonomické aspekty 

duševného vlas-
tníctva v krajinách 
s  t r a n z i t í v n o u 
e k o n o m i k o u ,
ktorú pripravuje
Divízia WIPO pre 
určité krajiny Eu-
rópy a Ázie. Prvá 

verzia štúdie obsahuje výsledky dotaz-
níka mapujúceho inovačné aktivity jed-
notlivých krajín s dôrazom na duševné 
vlastníctvo (v minulom roku bol zaslaný 
23 národným patentovým úradom), ma-
teriály a správy Ekonomickej komisie 
OSN pre Európu a Svetovej banky týka-
júce sa globálneho inovačného rozvoja 
a duševného vlastníctva.
Ďalšia, už ofi ciálna verzia štúdie by 

mala vyjsť v roku 2013. Bude obsahovať 
aj odporúčania pre štáty, ktoré plánujú 
vypracovať vládnu stratégiu pre oblasť 
duševného vlastníctva od procesu vytvo-
renia nehmotného vlastníctva cez jeho 
právnu ochranu až po komercializáciu.

SPRÁVY ZO SVETA

Užitočná novinka v ÚPV SR

V uplynulých dňoch začala v ÚPV SR 
slúžiť videokonferenčná miestnosť. 
Prvý testovací videohovor sa uskutočnil 
19. septembra s pracovníkmi Úradu pre 
harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM). 
Bol to práve OHIM, ktorý v októbri minulé-
ho roka ponúkol ÚPV SR možnosť získať 
videokonferenčné zariadenie s tým, že 
bude slúžiť na komunikáciu medzi obo-
ma úradmi, najmä v súvislosti s implemen-
táciou viacerých projektov v rámci Koope-
račného fondu a Konvergentného prog-
ramu OHIM-u.

Videokonferenčné zariadenie vďaka 
fi nancovaniu zo strany OHIM-u je dote-
raz inštalované v 13-tich národných

úradoch priemyselného vlastníctva1  
a inštalácia je naplánovaná aj v ďalších 
národných úradoch.

ÚPV SR bude spomínané zariadenie 
využívať i na komunikáciu s ďalšími par-
tnerskými národnými úradmi v Európskej 
únii, ktoré disponujú takouto technoló-
giou. Najbližší videokonferenčný hovor 
sa má uskutočniť v priebehu októbra 
a spolu s OHIM-om sa doň zapoja národ-
né úrady, v ktorých je videokonferenčné 
zariadenie inštalované.

___________________________________________

1  Maďarsko, Estónsko, Slovinsko, Rakúsko, Lotyšsko, Česko, Portugalsko, Holandsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Litva a Bulharsko.

Foto: www.technologie.etrend.sk

Foto: L. Lalíková

http://www.technologie.etrend.sk
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MONITORING
Prehľad článkov týkajúcich sa duševného vlastníctva a ÚPV SR uverejnených
v slovenskej tlači v septembri 2012

Novozélandská vláda opäť otvorila kau-
zu portálu, ktorý ponúkal sťahovanie fi l-
mov či pesničiek z webu 
Server Megaupload mali potopiť
nelegálne
Wellington – Nový Zéland otvára kauzu 
zakladateľa zdieľacieho serveru Me-
gaupload Kima Dotcoma. Nariadil to no-
vozélandský premiér John Key po obja-
vení informácie, že do škandálu boli za-
pojené aj tajné služby. Tie mali monito-
rovať komunikáciu Kima Dotcoma s jeho 
najbližšími spolupracovníkmi.
Premiér má teraz pochybnosti, či bola 
účasť tajných služieb vo vyšetrovaní le-
gálna. Protizákonná mala byť aj razia 
v dome Dotcoma a zhabanie dôkazov. 
Polícia totiž údajne konala pod nátlakom 
Spojených štátov, ktoré žiadajú o vyda-
nie šéfa pirátov kvôli nelegálnemu sťaho-
vaniu pesničiek a fi lmov.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    25. 9. 2012
http://hnonline.sk/2-57629080-k10000_detail-55

Apple žiada od Samsungu ďalšie
stámilióny dolárov
Miliarda dolárov Applu nestačí, napríklad 
za poškodenie jedinečnej identity žiada 
iPhone ďalších 400 miliónov
San Jose, Bratislava – Za zneužitie pa-
tentov, odkopírovanie dizajnu či spôso-
benú škodu má juhokórejská spoločnosť 
Samsung zaplatiť ďalších 707 miliónov 
dolárov.
Žiada to od nej fi rma Apple, ktorej pred 
mesiacom súd v kalifornskom San Jose 
priznal odškodné vo výške 1,049 miliardy 
dolárov.

S m e    25. 9. 2012
http://pocitace.sme.sk/c/6544743/apple-ziada-od-
-samsungu-dalsie-stamiliony-dolarov.html

Apple znovu vyhral nad Samsungom
(S m e    18. 9. 201)

Jablkománia už dorazila aj do
západnej Európy
Mníchov – „Mám ho!,“ reagoval nadšený
Mníchovčan Ralf Marth na svoj iPhone 5. 
Práve on bol prvý, ktorý si v závere uply-
nulého týždňa po spustení predaja v zá-
padnej Európe mohol v mníchovskej pre-
dajni Apple vychutnať vlastníctvo najnov-
šej hračky s logom nahryznutého jablka.
Apple v piatok spustil predaj vo viace-
rých západoeurópskych mestách, ale aj 
v USA, Austrálii, Hongkongu, Japonsku 
či Singapure. Kým vo väčšine miest ma-
jitelia pred obchodmi Apple aj nocovali 

v dlhých radoch, v Singapure či Hongkon-
gu sa museli dokonca zapísať vopred na 
internete, ak chceli svoju novinku získať. 

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    24. 9. 2012
http://hnonline.sk/2-57613990-k10000_detail-93

Recenzia iPhonu 5: Apple podľahol
tlaku konkurencie
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    24. 9. 2012)
http://style.hnonline.sk/c3-57622830-kT0000_d-re-
cenzia-iphonu-5-apple-podlahol-tlaku-konkurencie

Slováci už zháňajú iPhone 5
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    24. 9. 2012)
http://hnonline.sk/2-57614500-k10000_detail-19

iPhone 5 rozdeľuje biznis na Slovensku
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    24. 9. 2012)
http://hnonline.sk/2-57614110-k10000_detail-95

Hodnota Apple sa za rok
zdvojnásobila, z Cooka robí miliardára
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    13. 9. 2012)
http://hnonline.sk/2-57462360-k10000_detail-6c

Apple ukázal svetu nový iPhone
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    13. 9. 2012)
http://hnonline.sk/2-57462350-k10000_detail-53

Tomáš Malatinský, minister hospodárstva,
pre HN:
Byrokratický nezmysel môže byť pre
nás inšpiráciou
Zlepšenie podnikateľského prostredia je 
už dlhodobo jedným z hlavných odporú-
čaní rôznych rebríčkov krajín a organizá-
cií pre Slovensko. Inštitút hospodárskych 
analýz vášho ministerstva vyčíslil celkovú 
administratívnu záťaž v minulom roku na 
1,98 miliardy eur a vytypoval celkovo 180 
informačných povinností, ktoré najviac
trápia podnikateľov. Ako by sme mohli 
toto číslo zredukovať?
Redukcia informačných povinností je 
možná iba vtedy, ak si potrebu odbúra-
vania administratívnej záťaže uvedomia 
všetky rezorty, pričom budú trpezlivo 
dbať na nezvyšovanie informačných po-
vinností pri novelizáciách jednotlivých 
zákonov. Je naším prvoradým cieľom 
v tejto oblasti v odborných diskusiách do-
siahnuť kompromisné riešenia, ktoré má-
me analýzami vyhodnotené ako kľúčové 
a prispejú k podpore podnikateľského 
prostredia. Okrem analýz sú tu aj disku-
sie so sociálnymi partnermi a postupne 
pri zmenách zákonov sa niektoré veci už 
zapracovali.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    24. 9. 2012 
http://hnonline.sk/2-57614100-k10000_detail-cc

Takto to vidím ja Branislav Šebo
Firmy potrebujú voľnejšie dýchať
Slovensko je momentálne v rebríčku 
globálnej konkurencieschopnosti na naj-
horšom mieste v histórii. Menovať kraji-
ny, ktoré nás predbehli, nemá ani výz-
nam, ten zoznam by bol totiž príliš dlhý. 
Hlavným dôvodom tohto nelichotivého 
umiestnenia je vysoká miera zbytočnej 
byrokracie, z tohto pohľadu sme až 132. 
na svete zo 144 hodnotených krajín. Je 
preto zrejmé, že nutne potrebujeme sys-
témové zmeny, ktoré nemôžu byť iba koz-
metické. 
Prebujnenú byrokraciu mal výrazne ob-
medziť projekt Singapur a ušetriť tak pod-
nikateľom 100 miliónov eur ročne. Netvr-
dím, že bol plánom bez chýb, ktorému by
sa nedalo nič vyčítať. No obsahoval via-
cero dobrých myšlienok a bol aspoň prís-
ľubom toho, že veci by sa mali zmeniť 
k lepšiemu. Momentálne o ňom môžem 
rozprávať iba v minulom čase, keďže 
projekt bol pozastavený a má ho nahra-
diť iný.
V súčasnej situácii by bolo vhodné, aby 
meškanie bolo čo najkratšie, nový pro-
jekt vznikol v spolupráci s podnikateľmi 
a obsahoval pokiaľ možno čo najviac 
konkrétnych krokov, ktoré sa dostanú do 
praxe. Podnikateľské prostredie potrebu-
je totiž nutne počuť dobrú správu, keď-
že zmeny v Zákonníku práce, daniach 
a odvodoch takou neboli. Inak bude mať 
Slovensko nielen problém pri získavaní 
zahraničných investícií, ale nižší bude aj 
rast generovaný fi rmami, ktoré u nás už 
pôsobia. Preto potrebujeme nutne vyslať 
do zahraničia pozitívny signál, že u nás 
sa oplatí investovať. Odbúravanie byro-
kracie a zlepšovanie vymožiteľnosti prá-
va je tou správnou cestou.
Generálny riaditeľ IBM Slovensko

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    11. 9. 2012
http://hnonline.sk/2-57423590-k10000_detail-ff

Malatinský pochoval projekt Singapur   
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    6. 9. 2012)
http://hnonline.sk/ekonomika/c1-57348450-malatin-
sky-pochoval-projekt-singapur

Po Singapure môže prísť Kolumbia
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    6. 9. 2012)
http://hnonline.sk/nazory/c1-57348200-po-singapu-
re-moze-prist-kolumbia

Firmy lákame takmer najmenej v Únii. 
Horší sú len Gréci a Rumuni
(S m e    6. 9. 2012)
http://ekonomika.sme.sk/c/6521999/firmy-lakame-
-takmer-najmenej-v-unii-horsi-su-len-greci-a-rumuni.
html
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http://hnonline.sk/2-57613990-k10000_detail-93
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Eurofondy: Menej priorít a lepšie
čerpanie 14 miliárd
Bratislava – Slovensko zrejme bude čer-
pať európske peniaze jednoduchšie. Vďa-
ka zníženiu počtu priorít, na ktoré dosta-
ne z Bruselu na nasledujúcich sedem 
rokov zrejme 14-miliardový balík, by ma-
lo byť ich míňanie efektívnejšie. Po stret-
nutí s eurokomisárom pre fi nančné pláno-
vanie a rozpočet Januszom Lewandow-
ským možnosť ich zosekania zo súčas-
ných jedenástich oblastí na výrazne men-
ší počet pripustil minister fi nancií Peter 
Kažimír (Smer-SD). 
Doteraz malo Slovensko pre kompli-
kovanosť systému, ale aj pre zbytočnú 
byrokraciu, s míňaním peňazí problémy. 
„Čerpanie eurofondov nie je len detskou 
chorobou, je to už chronická choroba 
Slovenska,“ konštatoval Kažimír. Je pre-
to otázne, či vôbec celý súčasný 11,6-mi-
liardový balík vyčerpáme. 
Podľa podpredsedu SDKÚ-DS Ivana Šte-
fanca by stačilo, ak by peniaze pre Slo-
vensko smerovali len do troch oblastí. 
„Mala by to byť vzdelanostná ekonomi-
ka, rozvoj infraštruktúry a informatizácia 
spoločnosti.“ 
Ako však upozorňuje prezident Sloven-
skej rektorskej konferencie Libor Vozár, 
ani zosekanie počtu priorít nemusí nako-
niec pomôcť, ak Slovensko rýchlo nes-
koncuje so základným problémom, a to 
nadmernou byrokraciou. Podľa neho je 
nielen pri obstarávaní, ale aj pri vykazo-
vaní, na čo sa peniaze míňajú. Byrokra-
ciu pritom podľa Vozára spôsobujú slo-
venské úrady, ktoré požadujú dokladova-
nie nad rámec toho, čo vyžaduje Európ-
ska únia. 

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    24. 9. 2012
http://hnonline.sk/2-57614380-k10000_detail-e4

Školy potrebujú Čaploviča
Ak nebude Čaploviča v Smere niekto 
potichu, ale dôrazne korigovať, hrozí, že 
privedie školstvo k bodu zlomu
V skutočnosti školy potrebujú nové učeb-
nice, viac dobrých pedagógov, viac kre-
ativity, viac slobody a viac peňazí, a jed-
nodňový štrajk dosiahol pramálo čo i len 
v poslednej menovanej potrebe. O ostat-
ných ani nehovoriac.
No nakoniec možno príde impulz na hlb-
šie zmeny odtiaľ, kde by sme ho najme-
nej čakali. Dušan Čaplovič má nádej byť 
tým zlomovým ministrom školstva, za 
vlády ktorého podlezú pomery v školách 
kritickú hranicu, pod ktorou sa to už nedá 
vydržať, systém vybuchne a bude sa mu-
sieť postaviť odznova.
Tie čerstvo schválené Čaplovičove zme-
ny sú síce o niečo mäkšie, než sa vyhrá-
žal ešte v máji, ale tým sa netreba príliš 
upokojovať. Jednak preto, že zdôrazňo-
vanie prospechu či moc samospráv nad
súkromnými školami sú samy osebe 
dosť zlými zmenami, a jednak preto, že 

spôsob ich pretláčania je pri ďalších am-
bíciách ministra varovný.

S m e    22. 9. 2012
http://komentare.sme.sk/c/6541749/skoly-potrebuju-
-caplovica.html

Smer posiela deti do odborných škôl
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    21. 9. 2012) 
http://hnonline.sk/slovensko/c1-57580210-smer-po-
siela-deti-do-odbornych-skol

Učitelia neboli a nie sú „mäkkýše“
(S m e    19. 9. 2012)
http://komentare.sme.sk/c/6537712/ucitelia-neboli-
-a-nie-su-makkyse.html

Pridajme tým šikovnejším, vyzýva
profesorka Radičová
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    17. 9. 2012)
http://hnonline.sk/2-57509600-k10000_detail-29

Kažimír: Vyššie platy učiteľom
negarantujem
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    17. 9. 2012)
http://hnonline.sk/2-57509360-k10000_detail-3d

Kažimír netuší, či učiteľom prilepšia
(S m e    17. 9. 2012)
http://www.sme.sk/c/6534717/kazimir-netusi-ci-uci-
telom-prilepsia.html

Slovensko zasiahol masový štrajk
učiteľov
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    14. 9. 2012)
http://hnonline.sk/slovensko/c1-57481210-sloven-
sko-zasiahol-masovy-strajk-ucitelov

Musíme sa dohodnúť
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    14. 9. 2012)
http://hnonline.sk/2-57481180-k10000_detail-8f

Učitelia potvrdili štrajk, vo štvrtok
zavrú stovky škôl
(S m e    11. 9. 2012)
http://www.sme.sk/c/6528367/ucitelia-potvrdili-
-strajk-vo-stvrtok-zavru-stovky-skol.html

Záškoláci na ministerstve
(S m e    11. 9. 2012)
http://komentare.sme.sk/c/6528184/zaskolaci-na-
-ministerstve.html

Školy od septembra nafúkli triedy
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    7. 9. 2012) 
http://hnonline.sk/2-57369410-k10000_detail-62

Verejné zdravie verzus súkromná
sloboda?
Cigarety sú unikátne, pretože žiadny iný 
produkt, legálny ani nelegálny, ani zďa-
leka nezabije taký počet ľudí – viac ako 
dopravné nehody, malária a AIDS dohro-
mady. 
Minulý mesiac priniesol dve protichodné 
rozhodnutia. Kým odvolací súd Spoje-
ných štátov amerických zamietol požia-
davku Úradu pre potraviny a liečivá, aby 
sa cigarety predávali v škatuľkách s výraz-

ným varovaním pred následkami fajče-
nia, austrálsky Najvyšší súd potvrdil plat-
nosť zákona, ktorý ide ešte oveľa ďalej.
Austrálsky zákon nevyžaduje iba varo-
vanie a obrázky zdravotných násled-
kov spôsobených fajčením, ale zároveň 
predpisuje, aby samotné škatuľky boli 
obyčajné, názvy značiek boli vytlačené 
malým, nevýrazným písmom, aby škatuľ-
ky neobsahovali logo a nepoužívala sa na
 nich iná ako fádna olivovohnedá farba.

S m e    21. 9. 2012
http://komentare.sme.sk/c/6541798/verejne-zdravie-
-verzus-sukromna-sloboda.html

Brusel určí tvar cigariet, ich príchute
zakáže
(S m e    20. 9. 2012)
http://ekonomika.sme.sk/c/6538190/brusel-urci-tvar-
-cigariet-ich-prichute-zakaze.html

Gates je v USA najbohatší. A to má
v talóne Windows 8
Bratislava – Pokles či rast akcií jeho fi rmy 
ho už netrápia. Biznis zavesil na klinec 
a venuje sa už len charite. Napriek tomu 
je už 19-krát za sebou najbohatším Ame-
ričanom. Bill Gates, zakladateľ Microsof-
tu, sa podľa rebríčka magazínu Forbes 
udržal na čele s majetkom 66 miliárd.
„Gates má ohromný náskok oproti ostat-
ným boháčom,“ hovorí analytik Jiří Šima-
ra z Cyrrusu. A ten náskok sa môže ešte 
zvýšiť – Microsoft predstaví v októbri ope-
račný systém Windows 8. Ten má zna-
menať prelom v moderných digitálnych 
technológiách: umožní prepojiť počítač, 
tablet a inteligentný telefón. Gates tak 
zarobí hneď niekoľkokrát, keďže doteraz 
tento operačný systém nebol v tabletoch 
a telefónoch. 
Gatesov úspech nie je ojedinelý. Americ-
kí miliardári si za rok v priemere prilepšili 
o 400 miliónov dolárov, čo je podľa For-
besu historicky najviac.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    21. 9. 2012
http://hnonline.sk/c1-57580250-gates-je-v-usa-naj-
bohatsi-a-to-ma-v-talone-windows-8

Microsoft chce byť vo všetkom
(S m e    5. 9. 2012)
http://pocitace.sme.sk/c/6521920/microsoft-chce-
-byt-vo-vsetkom.html

Produktivita práce? Slováci trhajú
rekordy
Kríza donútila firmy hľadať medzery. 
Efektivita neustále stúpa 
Bratislava – To, čo pred desiatimi rokmi 
urobili traja Slováci, dnes dokáže jeden. 
Efektivita práce v slovenských podnikoch
stúpa, čísla sú dokonca najvyššie v his-
tórii. Pomáha prepúšťanie, ale aj zavá-
dzanie nových technológií. „Technologic-
ké vybavenie v našich podnikoch nebolo 
na takej úrovni ako vo vyspelých ekono-
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mikách, aj preto sa čísla neustále zlep-
šujú,“ vysvetľuje prognostik Slovenskej 
akadémie vied Vladimír Baláž.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    21. 9. 2012
http://hnonline.sk/2-57579900-k10000_detail-77

Kríza je len výhovorka, zhodli sa
biznis lídri
Bratislava – „Niektoré slovenské fi rmy tvr-
dia, že sú v ťažkej situácii a biznis je ná-
ročný, pretože je tu kríza. Ja tomu neve-
rím, to je len výhovorka,“ uviedol v utorok 
na špeciálnom HN Clube jeden z troch 
spíkrov, marketér Peter Littmann s tým, 
že za úspechom musí byť súťaž a snaha 
byť lepší ako všetci ostatní.
Upozornil tiež, že slovenské fi rmy sa už 
nemôžu spoliehať len na výhodu lacnej 
pracovnej sily, tá sa totiž každým dňom 
stráca. „Napríklad v Čechách už vymizla 
úplne,“ upozornil Littmann, ktorý sa me-
dzinárodnému poradenstvu venuje už 14
rokov a medzi jeho klientov patrili aj BMW, 
Porsche či Axel Springer.
Hosťom HN Clubu bol aj privátny bankár 
z Banque Privée Edmond de Rothschild 
Europe Marc Ambroisien. Podľa neho by 
sa aj na Slovensku dalo pomôcť ľuďom 
s výbornými nápadmi.
Obaja spíkri sa v minulosti objavili aj na 
stránkach magazínu prečo nie?!, ktorý 
včera na HN Clube oslavoval piate výročie.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    20. 9. 2012
http://hnonline.sk/2-57559420-k10000_detail-91

Slovenské fi rmy svet dobyť môžu
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    20. 9. 2012)
http://hnonline.sk/2-57559370-k10000_detail-97

Smer sa rozhádal na miliónoch pre
fi rmy
Daňové úľavy. Ministrom sa nepáči, že 
pomoc dostanú aj fi rmy, ktoré nevytvoria 
nové pracovné miesta
Bratislava – Stomiliónová pomoc pre fi r-
my včera na rokovaní vlády narazila na
odpor. Niektorým ministrom sa totiž ne-
pozdáva, že štedré investičné stimuly 
majú dostať spoločnosti, ktoré za ne nech-
cú vytvoriť nové pracovné miesta. Takými 
sú galantský závod Samsung a ružom-
berská celulózka Mondi SCP. Spolu majú 
dostať daňové úľavy vo výške 45 mi-
liónov eur za udržanie už existujúcich 
1500 pracovných miest. „Môže to vytvoriť 
reťaz požiadaviek ďalších fi riem. Z tohto 
dôvodu je potrebné mnohé veci vyroko-
vať a opätovne sa k tomu na rokovaní 
vlády vrátiť,“ vysvetlil svoju dilemu minis-
ter práce Ján Richter (Smer-SD). O sti-
muloch má vláda rokovať o týždeň opäť.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    20. 9. 2012
http://hnonline.sk/2-57559330-k10000_detail-1e

Malatinského stimuly chce vláda zlepšiť
(S m e    20. 9. 2012)
http://ekonomika.sme.sk/c/6538612/malatinskeho-
-stimuly-chce-vlada-zlepsit.html

Minister Malatinský šetrí na Samsungu
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    17. 9. 2012)
http://hnonline.sk/2-57509580-k10000_detail-0e

Malatinský dostal milióny na stimuly
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    13. 9. 2012)
http://hnonline.sk/2-57462880-k10000_detail-f9

Stimul pomôže zamestnanosti
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    13. 9. 2012)
http://hnonline.sk/2-57462650-k10000_detail-a2

Správny investor príde aj bez stimulov   
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    10. 9. 2012)
http://hnonline.sk/2-57405470-k10000_detail-38

V poskytovaní stimulov sme
najskromnejší v regióne
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    6. 9. 2012)
http://hnonline.sk/2-57348350-k10000_detail-a5

Čierneho alkoholu ubúda. Podľa
štatistík
Štát prichádza na nelegálnom alkohole 
o milióny
Bratislava – Trh s čiernym alkoholom na
Slovensku sa zmenšuje. Aspoň to vy-
plýva z aktuálnych štatistík Finančnej 
správy. Za prvých osem mesiacov tohto 
roka totiž colníci odhalili iba 122 prípa-
dov, pri ktorých bolo zadržaných takmer 
1 400 litrov čierneho alkoholu. V minulom 
roku pritom takýchto prípadov bolo vyše 
750 a s nimi 24,5 tisíca litrov čierneho 
alkoholu. Rok predtým colníci odhalili
až tisícku prípadov. Podľa hovorkyne Fi-
nančnej správy Miroslavy Slemenskej 
tento pokles môže byť spôsobený tým, 
že v minulosti odhalení páchatelia sa už 
opätovne do výroby ilegálneho alkoholu 
nepustili. Aj z tohto dôvodu očakáva, že 
v tomto roku bude odhalených prípadov 
čierneho alkoholu menej.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    18. 9. 2012
http://hnonline.sk/2-57524620-k10000_detail-27

Nové počítače mali v sebe vírusy
Peking, Bratislava – Mali to byť úplne 
nové, čisté počítače určené na čínsky trh.
Pracovníci fi rmy Microsoft v nich však 
objavili špionážny vírus, ktorý by spot-
rebiteľom smeroval rovno z výrobných 
liniek. Spoločne s falošnou inštaláciou 
systému Windows.
Počítače v čínskych predajniach kúpil 
tím, ktorý hľadal podobné falošné kópie. 
Z dvoch desiatok zariadení obsahovali 
štyri ukrytú vírusovú hrozbu Nitol, ktorá 
sa do počítačov dostala ešte vo fabrike. 
Odborníci odhadujú, že útočníci takto 
našli nový spôsob, ako dostať vírusy do 
sveta.

„Našli sme softvér, ktorý dokáže na diaľ-
ku zapnúť mikrofón či videokameru,“ tvr-
dí na ofi ciálnom blogu Microsoftu Richard
Boscovith. „to umožní prípadnému kyber-
kriminálnikovi načúvať i nahliadnuť do 
domu obete.“

S m e    18. 9. 2012
http://pocitace.sme.sk/c/6536174/nove-cinske-poci-
tace-mali-v-sebe-virusy.html

Predaj inteligentných hračiek rastie na 
úkor klasických počítačov a mobilov 
Tablety v predajoch vedú
Bratislava – Každý chce tablet. Podľa 
prieskumu agentúry GFK je trh s tablet-
mi v západnej Európe najdynamickejší. 
Tržby za tablety vzrástli o 142 percent. 
Hoci väčšina nakupujúcich sú súkromní 
spotrebitelia, rastie už aj počet fi remných 
zákazníkov. V prvej polovici roka sa fi rmy 
podieľali na viac než 13 percent celko-
vých tržieb z predaja tabletov.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    17. 9. 2012
http://hnonline.sk/2-57509170-k10000_detail-65

Likérka Drak zavedie ventil, ktorý
zabráni opätovnému plneniu nádob
Spätné ventily, ktoré by zabránili opätov-
nému plneniu nádob s alkoholom, plánu-
je zaviesť Likérka Drak z Chvalčova na 
Kroměřicku. Novinárom to oznámil ko-
nateľ podniku Pavel Čaniga. Firma, kto-
rá vypísala odmenu za nájdenie pôvod-
cu otravy, reaguje, že sa etikety s ich 
značkou objavili na niektorých obaloch 
s chybným alkoholom. Po ňom už v Čes-
ku zomreli dve desiatky ľudí.

Originál a podvrh. Vľavo je pôvodná etiketa Likérky Drak a vpravo 
falošná. Rozdiely sú v texte zloženia a tiež v označení (správne 
je ALK . 40 % VOL. a chybne ALK. 40 % OBJ.). Výrobca liehovín 
zdôrazňuje, že jeho produkty sú bezpečné, čo potvrdili laboratór-
ne testy. Naopak, životu nebezpečné sú alkoholické nápoje vo 
fľašiach, ktoré niekto sfalšoval.

Ventily majú byť na všetkých baleniach 
alkoholu väčších ako 1,5 litra v okamihu,
keď štát povolí jeho predaj. „Vytečie, späť
už nenatečie. Ak niekto uvidí poškode-
ný ventil, nie je to originálne balenie,“ 
ozrejmil Čaniga funkciu ventilu. Súčasná 
situácia podľa neho volá po okamžitom 
zavedení podobných ventilov u všetkých 
výrobcov. Teraz sa pripoja členovia Zdru-
ženia výrobcov alkoholu, ktorým patrí 
približne 15-percentný podiel na českom 
trhu. Spätné ventily vraj bude potrebné 
postupne zaviesť aj pre menšie balenia 

http://hnonline.sk/2-57579900-k10000_detail-77
http://hnonline.sk/2-57559420-k10000_detail-91
http://hnonline.sk/2-57559370-k10000_detail-97
http://hnonline.sk/2-57559330-k10000_detail-1e
http://ekonomika.sme.sk/c/6538612/malatinskeho--stimuly-chce-vlada-zlepsit.html
http://ekonomika.sme.sk/c/6538612/malatinskeho--stimuly-chce-vlada-zlepsit.html
http://hnonline.sk/2-57509580-k10000_detail-0e
http://hnonline.sk/2-57462880-k10000_detail-f9
http://hnonline.sk/2-57462650-k10000_detail-a2
http://hnonline.sk/2-57405470-k10000_detail-38
http://hnonline.sk/2-57348350-k10000_detail-a5
http://hnonline.sk/2-57524620-k10000_detail-27
http://pocitace.sme.sk/c/6536174/nove-cinske-poci-tace-mali-v-sebe-virusy.html
http://pocitace.sme.sk/c/6536174/nove-cinske-poci-tace-mali-v-sebe-virusy.html
http://pocitace.sme.sk/c/6536174/nove-cinske-poci-tace-mali-v-sebe-virusy.html
http://hnonline.sk/2-57509170-k10000_detail-65


alkoholu. Podľa konateľa by sa mali tiež 
sprísniť pravidlá predaja a kontroly alkoho-
lu a zrušiť výnimky pre denaturáciu liehu.

P r a v d a    17. 9. 2012
http://spravy.pravda.sk/likerka-drak-zavedie-ventil-
-ktory-zabrani-opatovnemu-plneniu-nadob-1ph-/
sk_svet.asp?c=A120917_152619_sk_svet_p70

Každú piatu fľašu s alkoholom
v Česku falšujú
(S m e    14. 9. 2012)
http://www.sme.sk/c/6532131/kazdu-piatu-flasu-s-
-alkoholom-v-cesku-falsuju.html

Slovenský unikát rozširuje výrobu
Spoločnosť SPINEA, ktorá vlastní patent 
na vysoko kvalitnú prevodovku, zvýši za-
mestnanosť v Prešove
Bratislava – Prešovský výrobca vysoko 
presných prevodoviek SPINEA chce na 
východe preinvestovať milióny eur na roz-
šírenie výroby. Firme sa darí aj napriek 
pokračujúcej hospodárskej kríze a ne-
gatívnym vyhliadkam do budúceho roka. 
„Už v roku 2010 sme sa dostali na pred-
krízovú úroveň a za posledné dva roky 
sme výrobu zdvojnásobili. Rastúci trend 
očakávame aj v budúcom roku,“ hovorí 
riaditeľ spoločnosti Dušan Vasilišin.
Na svete pritom podľa jeho slov existujú 
len tri ďalšie fi rmy, ktoré dokážu vyrobiť 
takúto prevodovku a všetky sú z Japon-
ska. „Ide o slovenský unikát. Firma inves-
tovala množstvo peňazí do inovácií a vý-
voja,“ hovorí prognostik Slovenskej aka-
démie vied Vladimír Baláž. „Toto je jed-
noznačne cesta, ktorou by sa mali uberať 
naše fi rmy,“ dodáva. Firma plánuje vytvo-
riť aj nové pracovné miesta.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    14. 9. 2012
http://hnonline.sk/2-57481070-k10000_detail-8d

Podnikateľ z Trenčína má unikát, ktorý 
šetrí tisíce eur
Bratislava – Prišiel, videl, zvíťazil. Asi tak 
by sa dal opísať úspech šéfa slovenskej 
fi rmy AGI Petra Ivánku z Trenčína, ktorý 
si na Strojárskom veľtrhu v Brne aktuálne 
prevzal ocenenie za najlepšiu inováciu. 
V Česku predstavil unikátnu tlačiareň, kto-
rá dokáže vymodelovať akýkoľvek troj-
rozmerný výrobok.
Na ilustráciu: istá fi rma z Trenčína pot-
rebovala súčiastku do značkovacieho 
stroja. Poslali 3D nákres a táto tlačiareň 
ho dokázala zhmotniť v plastovej podo-
be. To všetko funguje vďaka unikátnemu
systému pohybu. „Na báze tohto systé-
mu môžeme vyvíjať ďalšie stroje,“ zdô-
raznil pre HN Ivánka. Dokázali tak už vy-
robiť manipulátor, frézu či laser.
Ďalším bonusom je dobrá cena. „Kto si 
kúpi tlačiareň, softvér a doma si to pos-
kladá, môže hneď tlačiť. Celý špás pri-
tom vyjde asi na 990 eur.“

Novinka, ktorá sa už predáva, by mohla 
zaujímať odborné školy. Tým počítač s ta-
kouto tlačiarňou môže ušetriť tisíce 
eur – dokáže úplne nahradiť špeciálne 
stroje, ako napríklad CNC frézu.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    13. 9. 2012
http://hnonline.sk/2-57462990-k10000_detail-38

Brno ovládli futuristické stroje
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    13. 9. 2012)
http://hnonline.sk/2-57462510-k10000_detail-7a

Najlepší strojári sú v Brne
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    11. 9. 2012)
http://hnonline.sk/2-57423560-k10000_detail-a8

Strojárska elita smeruje do Brna
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    7. 9. 2012)
http://hnonline.sk/2-57369630-k10000_detail-4b

Slovenské strojárstvo
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    7. 9. 2012)
http://hnonline.sk/2-57369600-k10000_detail-92

Slovenské strojárstvo zatiaľ v kríze
obstálo
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    7. 9. 2012)
http://hnonline.sk/2-57369620-k10000_detail-17

Mobilné technológie. Akcie fínskeho gi-
gantu opäť klesli 
Nokia novým produktom nenadchla
Fínsky výrobca mobilných telefónov No-
kia zmeškal vlak v oblasti vývoja smart-
phonov, a od roku 2010 jeho trhový po-
diel konštantne klesá. Klesajúce predaje 
negatívne doliehajú aj na ziskový poten-
ciál spoločnosti, tá už piaty štvrťrok po 
sebe hospodári so stratou a vyhliadky do 
ďalších kvartálov taktiež nie sú pozitívne. 
Tento trend sa spoločnosť snaží zmeniť 
k lepšiemu novou produktovou radou Lu-
mia fungujúcou na operačnom systéme 
Windows Phone 8, ktorá bola predstave-
ná v uplynulom týždni. Investorov však 
tento produkt nenadchol a akcie Nokie sa 
po letnej korekcii, ku ktorej prispeli aj po-
zitívne očakávania ohľadom nových mo-
delov, opäť vrátili pod tlak. V uplynulom 
týždni klesli o deväť percent a vrátili sa 
k úrovni dvoch eur. V čase technologic-
kej bubliny začiatkom tisícročia sa pritom 
akcie Nokie pohybovali nad úrovňou 50 
eur. Ďaleko lepšie prijali investori nové 
produkty od Motoroly, ktorú v tomto roku 
kúpil internetový gigant Google. Aj za no-
vé telefóny z radu Razr si akcie Googlu 
v uplynulom týždni pripísali 3,1 %, a po 
prvýkrát od roku 2007 sa prepracovali 
nad hranicu 700 dolárov za akciu.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    10. 9. 2012
http://hnonline.sk/2-57405380-k10000_detail-a4

Nokia predstavila super smartfón
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    6. 9. 2012)
http://hnonline.sk/2-57348430-k10000_detail-7d

Nokia vytiahla dve esá z rukáva
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    6. 9. 2012)
http://hnonline.sk/2-57348060-k10000_detail-d4

V najľudnatejšej krajine sveta za posled-
ný rok pribudlo najviac patentov na zemi. 
V počte patentov dobieha Japonsko
Z Číny prichádza čoraz viac patentov
Bratislava – Čína dokazuje, že už nie je iba 
montážnou dielňou Európy. Čínsky pa-
tentový úrad vlani zaregistroval vyše 
1,1 milióna nových patentových žiadostí, 
čo predstavuje 750 patentov na milión 
obyvateľov. Ešte rok predtým bolo toto 
číslo o 200 nižšie. Čína sa tak stala kraji-
nou s najvyšším nárastom počtu zaregis-
trovaných patentov na svete.
Európa nevládze
Na prvej svetovej priečke sa stále drží Ja-
ponsko s vyše 990 patentmi na milión 
obyvateľov, tempo Číny sa však zrýchľu-
je. Navyše, čínske nápady nezostávajú 
doma, ale cestujú do zahraničia. Za pos-
ledných päť rokov narástol v Európe po-
čet patentov z Číny až o tretinu a tvoria 
asi sedem percent všetkých žiadostí. 
V štatistikách Európskeho patentového
úradu pripadá na milión Číňanov iba 13 
patentov, toto číslo však podľa odbor-
níkov bude rásť. „Aj napriek hrozbe spo-
malenia čínskeho hospodárstva bude
aktivita na patentovom úrade vysoká.
Čína sa totiž chce zbaviť nálepky sve-
tového plagiátora a do roku 2015 chce
byť krajinou s najvyšším počtom zare-
gistrovaných patentov na svete,“ hovorí 
konzultant Saxo Bank Dionýz Horváth.
Z ázijských krajín je v európskych štatisti-
kách najproduktívnejšie Japonsko, až 19
percent patentov zaregistrovaných v Eu-
rópe pochádza odtiaľ. Japonsko je pritom 
krajinou s najväčším počtom patentov na 
obyvateľa. Európania poľavujú, na milión 
obyvateľov tu pripadá iba 152 žiadostí, 
čo predstavuje asi 38 percent z celkové-
ho počtu zaregistrovaných patentov.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    10. 9. 2012
http://hnonline.sk/2-57405450-k10000_detail-f1

Súdy meškajú, ale sudcov za prieťahy
nikto netrestá
Keď Ústavný súd kontroloval, ako nižšie 
súdy rešpektujú jeho upozornenia na 
prieťahy, zistil, že niekde ešte stále ležia 
aj desiatky rokov staré prípady. Sudcovia 
trestom zatiaľ unikajú, ale ministerstvo 
spravodlivosti chce staré spisy preveriť
Bratislava – Ani štyri nálezy ústavných 
sudcov o prieťahoch a vyplatené tisíce 
eur odškodnenia nestačili, aby súdy de-
fi nitívne roky ťahajúce sa spory rozhodli.
Na Okresnom súde Bratislava IV nap-
ríklad stojí žaloba o určenie autorstva 
a splátky odmeny od roku 1988.
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Na vypracovanie znaleckého posudku sa 
bez vytýčenia pojednávania čakalo se-
dem rokov. Ústavný súd už dvakrát skon-
štatoval, že v konaní došlo k prieťahom, 
no účastníci sa rozsudku nedočkali.

S m e    8. 9. 2012
http://www.sme.sk/c/6525840/sudy-meskaju-ale-
-sudcov-za-prietahy-nikto-netresta.html

Odpad v našej DNA je kľúčom
k človeku
Vedci predstavili revolúciu v chápaní ľud-
ského genómu. Okrem desaťtisícov gé-
nov sú rovnako dôležité milióny prepínačov
Bratislava – Mysleli sme si, že tým dosiah-
neme dokonalý úspech vedy. Rozlúšte-
nie ľudského genómu, pochopenie drob-
nej DNA a ešte menších častí v nej nám 
umožní bojovať proti vysokému tlaku, ra-
kovine či napríklad autizmu.
Budeme vedieť, ako a prečo neželané 
anomálie v ľudskom tele vznikajú, ktoré 
gény sú zodpovedné a ako zabrániť ne-
príjemnostiam.

S m e    7. 9. 2012
http://veda.sme.sk/c/6524480/odpad-v-nasej-dna-je-
-klucom-k-cloveku.html
 

Šéfa portálu The Pirate Bay zatkli v Kam-
bodži. Za mreže ho dostali Sony Music 
či EMI 
Mediálne giganty chytili top piráta
Štokholm – Veľké mediálne koncerny ma-
jú za sebou ďalší dôležitý úspech v boji 
proti internetovým pirátom. Na žiadosť 
švédskej justície zatkli v Kambodži Gott-
frida Svartholma Warga, spoluzaklada-
teľa jedného z najznámejších sťahova-
cích serverov The Pirate Bay. 
Portál nelegálne ponúkal na stiahnutie ti-
síce fi lmov, skladieb a počítačových hier. 
Za akciou Švédska proti nemu stoja me-
dzinárodné hudobné a fi lmové giganty 
ako Sony Music či Columbia Pictures. 

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    5. 9. 2012
http://hnonline.sk/2-57326300-k10000_detail-7c

Anonymous hackli experta z FBI
Kyberútočníci sa nabúrali do počítača 
agenta FBI. Zistili, že má milióny údajov 
o majiteľoch zariadení fi rmy Apple
Bratislava – Pred rokmi vyzýval ľudí, aby 
mu pomohli v boji s kyberzločincami. Te-
raz sa agent FBI Christopher Stangl sám 
stal obeťou kyberútoku. Hacktivisti z hnu-
tia Anonymous sa nabúrali do jeho počí-
tača a z jednej zo zložiek na ploche jeho 
notebooku ukradli dlhý zoznam.
Ukázalo sa, že to sú identifi kačné kódy 
k produktom fi rmy Apple, ale aj adresy, 
telefónne čísla a ďalšie údaje o majite-
ľoch tabletov iPad a telefónov iPhone. 
Anonymous na internete už zverejnili 
milión z takýchto identifi kačných kódov. 

Tvrdia, že mali prístup aj k podstatne 
väčšiemu množstvu dát.
Americká tajná služba odmietla komen-
tovať prienik, ktorý umožnilo pochybenie 
v programovacom jazyku Java.
Podľa magazínu Forbes ani nechce po-
vedať, prečo zhromažďovala takéto úda-
je o majiteľoch produktov fi rmy Apple.

S m e    5. 9. 2012
http://pocitace.sme.sk/c/6521557/anonymous-hack-
li-experta-z-fbi.html

Slovák, ktorý našiel stopy vody
na Marse
Rodák od Prievidze Jozef Masarik spolu-
pracuje s americkým vesmírnym úradom 
NASA na výskume našich kozmických 
susedov
Patrí medzi popredných fyzikov, ktorí 
americkému vesmírnemu výskumu po-
máhali pripravovať misie na Mars. Aj vďa-
ka jeho výpočtom mohli experti úradu 
NASA vytypovať miesto pristátia sondy 
Curiosity, ktorá už niekoľko týždňov pátra 
na povrchu nášho najbližšieho planetár-
neho suseda po stopách života. „Bol som 
členom tímu, ktorý pre NASA pripravoval 
v americkom národnom laboratóriu v Los 
Alamos misiu Mars Observer. Moje vý-
počty neskôr pomohli dokázať vodu na 
tejto planéte. Urobili sme základné mapy 
vodnej prítomnosti, a aj na ich základe sa 
neskôr rozhodlo, kde budú pristávať mi-
sie vrátane Curiosity,“ tvrdí Jozef Masa-
rik, slovenský vedec spolupracujúci s NASA.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    4. 9. 2012
http://hnonline.sk/2-57309680-k10000_detail-e2

Odyssey prepísala dejiny vedy
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    4. 9. 2012)
http://hnonline.sk/2-57309660-k10000_detail-06

Motiváciou vedcov je život
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    4. 9. 2012)
http://hnonline.sk/2-57309610-k10000_detail-29

Varná doska od Panasonicu zohrieva
len tam, kde treba
Hrnce môžete postaviť na ľubovoľnú 
časť dosky, zohreje ich vždy, dokonca aj 
keď ich posuniete o kúsok ďalej
Panasonic na berlínskom veľtrhu IFA 
predstavil aj inteligentnú indukčnú varnú 
dosku. Skladá sa z množstva malých špi-
rál, ktoré sú prepojené na senzory tepla 
a záťaže.
Hrniec môžete postaviť na ľubovoľnú 
časť dosky, zohreje ho vždy, aj keď ho 
posuniete o kúsok ďalej. Neplatí tu pre-
to ani štandardné rozloženie na štyri 
výhrevné zóny, na doske tak môžete zo-
hrievať aj osem hrncov naraz. Na trh sa 
dostane najskôr v druhej polovici budú-
ceho roku, cena je neznáma.

S m e    4. 9. 2012
http://domacnost.sme.sk/c/6519077/varna-doska-
-od-panasonicu-zohrieva-len-tam-kde-treba.html

3D? V Berlíne sa skloňuje už 4k
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    3. 9. 2012)
http://hnonline.sk/2-57287670-k10000_detail-85

FullHD starne, nastupujú
33-megapixelové telky
(S m e    3. 9. 2012)
http://pocitace.sme.sk/c/6518982/fullhd-starne-na-
stupuju-33-megapixelove-telky.html

Samsung v Berlíne ukázal, že
vie inovovať
(S m e    3. 9. 2012)
http://pocitace.sme.sk/c/6518956/samsung-v-ber-
line-ukazal-ze-vie-inovovat.html
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http://veda.sme.sk/c/6524480/odpad-v-nasej-dna-je--klucom-k-cloveku.html
http://veda.sme.sk/c/6524480/odpad-v-nasej-dna-je--klucom-k-cloveku.html
http://hnonline.sk/2-57326300-k10000_detail-7c
http://pocitace.sme.sk/c/6521557/anonymous-hack-li-experta-z-fbi.html
http://pocitace.sme.sk/c/6521557/anonymous-hack-li-experta-z-fbi.html
http://pocitace.sme.sk/c/6521557/anonymous-hack-li-experta-z-fbi.html
http://hnonline.sk/2-57309680-k10000_detail-e2
http://hnonline.sk/2-57309660-k10000_detail-06
http://hnonline.sk/2-57309610-k10000_detail-29
http://domacnost.sme.sk/c/6519077/varna-doska--od-panasonicu-zohrieva-len-tam-kde-treba.html
http://domacnost.sme.sk/c/6519077/varna-doska--od-panasonicu-zohrieva-len-tam-kde-treba.html
http://hnonline.sk/2-57287670-k10000_detail-85
http://pocitace.sme.sk/c/6518982/fullhd-starne-na-stupuju-33-megapixelove-telky.html
http://pocitace.sme.sk/c/6518982/fullhd-starne-na-stupuju-33-megapixelove-telky.html
http://pocitace.sme.sk/c/6518982/fullhd-starne-na-stupuju-33-megapixelove-telky.html
http://pocitace.sme.sk/c/6518956/samsung-v-ber-line-ukazal-ze-vie-inovovat.html
http://pocitace.sme.sk/c/6518956/samsung-v-ber-line-ukazal-ze-vie-inovovat.html
http://pocitace.sme.sk/c/6518956/samsung-v-ber-line-ukazal-ze-vie-inovovat.html
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ČASOPIS DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO / KTO VIE, ODPOVIE

Z obsahu tretieho tohtoročného čísla časopisu 
Duševné vlastníctvo, ktoré je už v distribúcii
Ing. Ľudmila Hladká: Prehodnotenie 
systému PCT a návrhy na jeho zlep-
šenie
Prehodnotenie systému medzinárodných 
doplnkových rešerší a obnovenia práva 
na prioritu v medzinárodných prihláškach
podaných podľa Zmluvy o patentovej 
spolupráci. Využívanie systému PCT v ro-
ku 2011 a návrhy na zlepšenie jeho fun-
govania.

Ing. Štefan Holakovský – MVDr. Peter 
Holakovský – Ing. László Holakovszky: 
Pohnime rozumom! – 25 časť. Príroda 
vytvorila človeka – človek pretvára prírodu
Stručný prierez doterajšími 24 časťami
seriálu Pohnime rozumom! Bionické po-
môcky, bionické náhrady orgánov, biolo-
gicko-medicínske riešenia, biologicko-
-technické riešenia. Ľudské ucho vytvá-
rané v tele myši. Umelá sietnica. Bionic-
ká náhrada poškodenej sietnice, biočip 
Bio-Retina.

Z galérie tvorcov
Inovátori zo Svitu. Výskumný ústav che-
mických vlákien, a. s.
Na návšteve Výskumného ústavu che-
mických vlákien (VÚCHV), ktorý získal

Cenu ministra hospodárstva SR za Ino-
vatívny čin roka 2011 v kategórii Výrob-
ková inovácia. Bol ocenený za polypropy-
lénové vlákno Kalcifi l – mikro/nano, kto-
ré výrazne zlepšuje vlastnosti betónu 
a cementových mált. VÚCHV ho vyvinul 
v spolupráci so spoločnosťou Stachema 
Bratislava, a. s., a Ústavom polymérnych 
materiálov Fakulty chemickej a potravi-
nárskej technológie Slovenskej technic-
kej univerzity v Bratislave, pričom projekt 
spolufi nancovala Agentúra na podporu 
výskumu a vývoja SR. VÚCHV zároveň 
vlani v auguste podal v Úrade priemysel-
ného vlastníctva SR dve patentové prih-
lášky, ktoré sú v súčasnosti v konaní.

Spektrum dobrých nápadov a riešení

Zaujalo nás
Tvorivosť v dizajne
Jozef Murgaš – Komunikácia včera a dnes

KTO VIE, ODPOVIE

Andrea Fabriciová z Ivanky pri Dunaji sa stala víťazkou ostatnej vedomostnej súťaže, prvá správne odpovedala na otázku – Aký 
názov má americká misia, resp. vesmírne vozidlo, ktoré v súčasnosti mapuje Mars? (Curiosity)

Súťažná otázka č. 10

Minulý mesiac vo veku 69 rokov zomrel britský dizajnér William Moggridg. Je považovaný za tvorcu prenosného počítača, ktorý 
sa dal sklápať a zmestil sa do kufríka. Zariadenie známe ako GRiD Compas vyvinul v roku 1979 pre americkú fi rmu GRiD Cor-
poration (W. Moggridg sa v 70. rokoch usadil v Amerike). Moggridgov notebook si prvých zákazníkov našiel v radoch americkej 
armády či NASA, dokonca v roku 1985 letel jeho notebook do vesmíru na palube raketoplánu Discovery. Samozrejme, dnešné 
„laptopy“ „vesmírny“ model predbehli a lietajú s nami všade…

Koľko vážil prvý notebook?

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

Foto: www.pocitace.sme.sk

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