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Návšteva z EPÚ

Na pozvanie predsedu Úradu priemy-
selného vlastníctva SR Ľuboša Knotha 
zavítali 6. – 7. novembra do úradu hos-
tia z Európskeho patentového úradu 
v Mníchove (EPÚ), generálneho riaditeľ-
stva 5 (DG5) pre patentové právo a me-
dzinárodné záležitosti – hlavný riaditeľ 
pre európsku a medzinárodnú spolu-
prácu François-Régis Hannart, riaditeľ 
pre spoluprácu s členskými krajinami 
Európskej patentovej organizácie (EPO) 
Georg Artelsmair a koordinátorka pro-
jektov v rámci spolupráce s členskými 

krajinami EPO Katarína Laššová. Spo-
lu s predstaviteľmi ÚPV SR diskutovali 
o projektoch, do ktorých sa úrad chce 
zapojiť v rámci plánu bilaterálnej spo-
lupráce s EPÚ na roky 2012 – 2015. 
Ide o 10 projektov, napríklad Federatív-
ny európsky patentový register, dopra-
covanie online podávania patentových 
prihlášok, kompletizácia patentovej da-
tabázy Espacenet, strojový preklad slo-
venských patentových dokumentov do 
jazykov Európskej únie, vstup ÚPV SR 
ako jedného z PATLIB centier do pilotné-
ho projektu ich reorientácie atď.

Obe strany sa dohodli, že na všet-

kých projektoch budú úzko spolupra-
covať, aby sa zámery naplnili k spokojnosti 
najmä používateľov patentového systému.

Hostia z EPÚ sa stretli aj s ďalšími 
pracovníkmi ÚPV SR a zaujímali sa tiež 
o jeho odborné útvary. Súčasťou dvojdňo-
vého pobytu delegácie v Banskej Bys-
trici bola i návšteva Stredoslovenského 
múzea – Matejovho domu a fi rmy Grand 
Power, s. r. o., ktorá sa špecializuje na 
vývoj a výrobu krátkych strelných zbraní. 
Konateľ, riaditeľ a konštruktér uvede-
nej fi rmy Jaroslav Kuracina v šesťroč-
nej histórii Ceny Jána Bahýľa za mimo-
riadne hodnotné priemyselnoprávne chrá-
nené slovenské riešenie, ktorú udeľuje 
ÚPV SR, získal dvakrát čestné uznanie. 
V prvom ročníku ceny (1999) za vynález 
chránený patentom SK 279478 – Zbraň, 
najmä pištoľ s možnosťou voľby viace-
rých režimov streľby a v jubilejnom pia-
tom ročníku (2007) za vynález, ktorý je 
predmetom patentu SK 284336 – Strel-
ná zbraň.

Návšteva hostí z EPÚ v Banskej Bys-
trici sa niesla v priateľskej atmosfére, 
o to viac, že predseda ÚPV SR Ľuboš 
Knoth niekoľko rokov pôsobil vo vieden-
skej pobočke EPÚ na odbore pre spolu-
prácu s členskými krajinami EPO.

Existujú rôzne vynálezy, aj také, ktorým možno dať prívlastok šialené, no našťastie sa 
neujali v praxi. Pozrite sa na najšialenejšie vynálezy z minulosti – http://magazin.atlas.sk/
techmag/fail-najsialenejsie-vynalezy-z-minulosti/736019.html.

Samozrejme, žiaduce sú vynálezy zmysluplné, uľahčujúce každodenný život, prácu, vy-
nálezy, ktoré sú prínosom pre konkrétnu fi rmu či spoločnosť. Teší nás, že v tejto súvislosti 
vám môžeme ponúknuť pozitívne správy aj v Monitoringu – v prehľade článkov týkajúcich 
sa duševného vlastníctva a ÚPV SR uverejnených v slovenskej tlači v októbri 2012.

Zaujal nás projekt Päť P – za skratkou sa skrývajú slovíčka pracovisko, pracovník, pro-
gres, prínos, prospech, ktorý realizujú v spoločnosti Chemosvit Fólie zo skupiny Chemosvit 
Svit. Ďalej úspech Štefana Tkáča (25), doktoranda Stavebnej fakulty Technickej univerzity 
v Košiciach, ktorý za svoj inovatívny projekt turbíny získal na nedávnom medzinárodnom 
veľtrhu v taiwanskom Taipei zlatú medailu a nechal za sebou stovky vynálezcov z celého 
sveta. No a do tretice spomeňme bratislavskú fi rmu MicroStep, ktorá žne úspechy vo svete 
svojimi zložitými rezacími strojmi.

Ponúkame vám novembrové vydanie elektronického periodika E-zine ÚPV SR.
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Foto: http://magazin.atlas.sk/techmag/
fail-najsialenejsie-vynalezy-z-minulosti/ 

736019.html

Foto: archív ÚPV SR
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Organizačné zmeny

V Úrade priemyselného vlastníctva SR, 
v snahe zlepšiť a skvalitniť prácu, pokra-
čovať v elektronizácii služieb, zvyšovať 
povedomie verejnosti o význame dušev-
ného vlastníctva, jeho ochrany a v nepo-
slednom rade motivovať, prípadne lepšie 
využiť osobnostný potenciál niektorých 
pracovníkov, došlo s účinnosťou od 15. ok-
tóbra k podstatným organizačným zmenám.

V dvoch prípadoch sa dva odbory zlú-
čili. V súčasnosti už funguje kancelária 
predsedu a medzinárodných vzťahov 
a odbor informatiky a ekonomiky. 

Bola tiež zriadená projektová kance-
lária, ktorá má plniť úlohy v oblasti pro-
jektov realizovaných v úrade v spolupráci 
s medzinárodnými organizáciami, najmä 
Európskym patentovým úradom, Úradom 
pre harmonizáciu vnútorného trhu, Sveto-
vou organizáciou duševného vlastníctva, 
ako aj s národnými inštitúciami, ako sú 
Centrum vedecko-technických informácií SR, 
Slovenská akadémia vied či ostatné ús-
tredné orgány štátnej správy. Projektová 
kancelária má na starosti aj koordinačné 
aktivity pri projektoch spolufi nancova-
ných Európskou úniou.

Odbor patentových fondov a informácií 
zmenil názov na odbor patentových fon-

dov, informácií a analýz. Zabezpečuje 
aj koncepčnú a analytickú činnosť úra-
du v oblasti patentových informácií vrá-
tane technologických trendov a trendov 
vývoja ochrany priemyselných práv, ná-
strojov a systémov na využívanie paten-
tových informácií a koordinuje napríklad 
i spoluprácu ÚPV SR s jeho informač-
no-poradenskými miestami pre inovácie 
(innoinfo) a službu pre malé a stredné 
podniky, podnikateľov – prediagnostiku 

priemyselných práv (vrátane doterajšieho 
metodického riadenia stredísk patento-
vých informácií v rámci siete PATLIB a kon-
taktných a informačných miest úradu).

V ostatných rokoch došlo v ÚPV SR len 
k čiastočným organizačným zmenám, na-
príklad začiatkom roka 2011. V súčasnos-
ti ide o celoplošnú zmenu. Veríme, že pros-
pešnú tak pre úrad, ako aj jeho klientov.

Vdýchli dušu úradu 

Srdečné poďakovanie za Vašu jedi-
nečnosť, čestnosť, um, zodpovednú 
prácu, ľudskosť a dušu, ktorú ste úra-
du vdýchli. Takýto text na pozdravnom 
liste spolu s malými darčekmi i kytičkou 
ruží pre nežnejšie pohlavie dostali jede-
násti bývalí pracovníci ÚPV SR, dnes už 
v dôchodkovom veku, ktorí 15. októbra 
prijali pozvanie do úradu od jeho predsta-
viteľov, predsedu Ľuboša Knotha, pod-
predsedníčky Zdeny Hajnalovej a ve-
dúceho služobného úradu Andreja Le-
giňa.

Oľga Allmanová, Ľudmila Lintnerová, 
Beáta Puobišová, Bohumila Veljačiková, 

Mária Veselková, Ján Bachratý, Vladimír 
Banský, Michal Biroščák, Martin Hudo-
ba, Juraj Močko a Marián Slobodník sa 
samozrejme potešili takémuto stretnutiu 
organizovanému v úrade prvýkrát. Za-
spomínali si na prácu v ňom, podelili sa 
o svoje životné príbehy, no zaujímali sa 
aj o súčasnú situáciu v úrade, kde dochá-
dza k nemalým organizačným zmenám.

M. Hudoba, predseda ÚPV SR v ro-
koch 1995 – 2000.
– Človeku dobre padne, keď ho v dôchod-
kovom veku pozvú do úradu, pri zrode 
ktorého stál, a priznám sa, vždy, keď pre-
chádzam okolo neho, stisne mi srdce. Za-
tiaľ čo za našej éry išlo o vybudovanie úra-

du v novom sídle v Banskej Bystrici, o for-
movanie pracovného tímu schopného rie-
šiť náročné úlohy v oblasti priemyselno-
právnej ochrany, dnes je situácia v úrade 
diametrálne odlišná. Novými progresív-
nymi krokmi neustále skvalitňuje svoje 
služby a produkty, dochádza v ňom k ďal-
šej elektronizácii príslušnej agendy a po-
dobne. Novému vedeniu úradu držím 
palce, veď súčasného predsedu Ľubo-
ša Knotha som pred rokmi aj ja navrho-
val prijať do funkcie riaditeľa kancelárie 
predsedu ÚPV SR. Prišiel z Bratislavy 
z Ministerstva zahraničných vecí SR, kde 
po skončení vysokej školy stážoval, a ako-
by som už vtedy tušil, že je to správny chlap, 
ktorý raz bude aj na správnom mieste...

Foto: archív ÚPV SR

Foto: archív ÚPV SR
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133. zasadanie

Na 133. zasadaní Správnej rady Eu-
rópskej patentovej organizácie (SR EPO), 
ktoré sa uskutočnilo 25. – 26. októbra 
2012, prezident Európskeho patentové-
ho úradu Benoît Battistelli informoval 
o činnosti úradu v období od júla do ok-
tóbra 2012. EPÚ plní plán práce, zvýšil 
sa počet udelených európskych patentov 
pri zachovaní ich kvality. Pokiaľ ide o fi -
nancie, EPÚ skončí tento rok s kladným 
výsledkom, najmä vďaka príjmom z udr-

žiavacích poplatkov a úsporám výdav-
kov. 

Pokračuje diskusia o reforme vnútorné-
ho systému podávania sťažností zames-
tnancami s cieľom znížiť počet sťaž-

ností, ktoré v mnohých prípadoch musí 
riešiť až tribunál Medzinárodnej organi-
zácie práce (International Labour Orga-
nization – ILO) v Ženeve. 

Reformy, ktoré EPÚ uskutočňuje, sa tý-
kajú aj ľudských zdrojov. Päťsto zames-
tnancov už pracuje na čiastočný úväzok 
z domu. 

Je snaha zlepšiť aj pracovné prostre-
die v úrade, znížiť absenciu zamestnan-
cov z dôvodu chorôb lepšou prevenciou.

SPRÁVY ZO SVETA

Prvým podpredsedom ÚPV SR ešte 
so sídlom v Bratislave sa stal Ján Bach-
ratý (od roku 1974 pôsobil v bratislav-
skom útvare vtedajšieho Úradu pre vy-
nálezy a objavy a neskôr Federálneho 
úradu pre vynálezy). V roku 2010 sa stal 
patentovým zástupcom a nesťažuje si, 
– veď problematiku priemyselného vlas-
tníctva, ktorej sa v podstate venujem ce-
lý život, som neopustil. Našej patentovej 
a známkovej kancelárii sa darí v rámci 
možností, práce je dosť.

Pri etablovaní ÚPV SR v Banskej Bys-
trici bol aj Vladimír Banský, ktorý prišiel 
do úradu z Agentúry životného prostredia 
a predtým ako československý expert na 
vodné hospodárstvo pôsobil desať rokov 
v Organizácii Spojených národov so síd-
lom v New Yorku. V rámci projektu po-
moci rozvojovým krajinám žil istý čas aj 
v Indii a Jemene. Opýtali sme sa ho, kde 
bol posledne v zahraničí ako dôchod-
ca☺? – Hm... asi pred rokom som bol 
v Maďarsku a Poľsku na trhoch...☺

Ako V. Banský vníma súčasných „mla-
dých“ predstaviteľov ÚPV SR? – Ja fan-
dím mladým ľuďom i celému vedeniu 
úradu, i keď už aj jeho predseda a vedúci 
služobného úradu patria do strednej ge-
nerácie. Ja, keď som nastupoval praco-
vať do OSN, som mal 38 rokov. Vek ne-
považujem za žiadne obmedzenie. 

Ľudmila Lintnerová taktiež začala pô-
sobiť v ÚPV SR v Banskej Bystrici medzi 
prvými. 
– Pamätám sa, ako nás na jednotlivé pro-
fesie zaúčali ešte Bratislavčania a medzi 
nimi bolo nemálo takých, čo až tak neob-
ľubujú ľudí z „vidieka“... Ja som sa v úra-
de chcela venovať personálnym otáz-
kam, a možno práve preto mi bratislav-
ská personalistka, keď som sa zaujímala 
o prácu v úrade, zadala úlohu, aby som 
si sama napísala pracovnú náplň..., mys-
lela si, že neviem, z čoho všetkého ta-
káto práca pozostáva. Napokon som do 

ÚPV SR v Banskej Bystrici nastúpila pra-
covať v júni 1995 ako vedúca personál-
neho oddelenia. 

L. Lintnerová prijala v roku 1996 do za-
mestnania aj Mariána Slobodníka, ktorý 
sa stal aj vedúcim oddelenia patento-
vých informácií a po jedenástich rokoch 
bol dočasne uvoľnený z úradu pre výkon 
verejnej správy – v roku 2007 sa stal 
starostom baníckej obce Špania Dolina 
a v tejto funkcii pôsobí už druhé volebné 
obdobie. 

– Starostovanie je asi ťažšia práca 
ako tá s patentovými informáciami a re-
šeršami ... – nepriamo sa pýtame M. Slo-
bodníka. – Ako starosta sa stretávam aj 
s ľuďmi, ktorí na rozdiel od klientov ÚPV SR 
často ani nevedia, čo chcú..., ale táto 
práca ma baví, napokon pochádzam zo 
Španej Doliny a snažím sa jej pomôcť, 
ako sa dá. Nedávno sme urobili v obci 
detské ihrisko, rozširujeme expozíciu ba-
níckeho múzea, chceme vytvoriť skanzen 
predstavujúci prierez históriou baníctva 
v Španej Doline i v okolitých obciach. 

Aké spomienky má M. Slobodník na 
ÚPV SR? – Len tie najlepšie. Bolo by do-
bré, keby takéto stretnutie bývalých zames-
tnancov úradu nebolo posledné a stala 
sa z toho v rámci možností tradícia. 

Agendu súvisiacu s formálnym prie-
skumom prihlášok predmetov priemysel-
ných práv mala v ÚPV SR dvanásť rokov 
na starosti Mária Veselková, do práce 
dochádzala každý deň z Hliníka nad Hro-
nom, čo nebolo jednoduché. Opýtali sme 
sa jej, akú agendu má na starosti v sú-
časnosti ☺. – Agendu súvisiacu s krtka-
mi ☺. Máme záhradu, tešíme sa z úrody 
a krtkovia to neplánovite rozryjú. Hoci, na 
druhej strane, sú aj užitoční, veď požie-
rajú hmyz.

Bohumila Veljačiková mala „pod pal-
com“ pokladnicu ÚPV SR, kolegovia sa 
radi zastavovali u nej po peniaze. Ako 

vyzerá v súčasnosti domáca pokladnica 
bývalej pokladníčky v úrade? – Nie je to 
najlepšie, žijeme v rodinnom dome, do kto-
rého treba stále investovať, navyše po-
máhame aj dcére s našimi dvoma vnuč-
kami, viete si to predstaviť. Situácia nie je 
ružová, ale našťastie nie sme zadlžení. 

Mierne provokačnú otázku sme adreso-
vali aj Jurajovi Močkovi, ktorý v ÚPV SR 
pôsobil v rámci samostatného oddelenia 
kontroly. – Čo kontrolujete teraz na dô-
chodku ☺? – Svoj program a svoj voľný 
čas☺. Snažím sa ich zladiť čo najlepšie, 
aby som sa dobre postaral o chatu na 
Králikoch a zároveň aj trošku cestoval 
a spoznával Slovensko. Napríklad tohto 
roku v lete som sa bol konečne pozrieť na 
Štefánikovu mohylu na Bradle. Vlakom 
som sa vybral z Hronskej Dúbravy do 
Banskej Štiavnice po Trati mládeže, kto-
rá sa má údajne rušiť, a vlakom, kvôli 
nemalému prevýšeniu trate a tunelom, 
som cestoval i do starobylej Kremnice. 
V rámci kontroly svojho programu ☺ som 
si našiel čas aj na stretnutie predstavite-
ľov ÚPV SR a jeho súčasných zames-
tnancov s bývalými pracovníkmi úradu. 
Potešil som sa, že si súčasné vedenie 
úradu spomenulo aj na mňa, veď som 
v ňom odpracoval pätnásť rokov a zaují-
ma ma jeho ďalšie smerovanie.

O zhodnotenie stretnutia sme požia-
dali predsedu ÚPV SR Ľuboša Knotha. 
– My sme pozvali do úradu 21 bývalých 
zamestnancov, žiaľ, viacerým nedovo-
lil prísť zdravotný stav. Ale som rád, že 
tí, čo prijali pozvanie, majú stále iskru 
v očiach, ktorá im v ÚPV SR nikdy nechý-
bala. Roky skúseností našich bývalých 
pracovníkov nemožno opomenúť, navy-
še na pôsobenie úradu sa už pozerajú 
inými očami, ako ľudia zvonku, čiže kaž-
dá ich rada či návrh je cenný. Som pre-
svedčený, že to nebolo naše prvé a po-
sledné stretnutie.
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Ako ďalej uviedol B. Battistelli, me-
dzinárodný tender na výber dodávateľa 
stavby novej budovy EPÚ v Haagu bol 
vyhlásený 23. apríla 2012 a EPÚ dostal 
8 návrhov, z ktorých porota vybrala tri 
stavebné spoločnosti. Koncom februára 
budúceho roka sa uskutoční mimoriadne 
zasadnutie Rozpočtového a fi nančného 
výboru SR EPO, ktorý odporučí najlepšie-
ho dodávateľa stavby a SR EPO o ňom 
rozhodne v marci 2013. 

Na rokovaní SR EPO sa hovorilo aj 
o spolupráci EPÚ s národnými patento-
vými úradmi zmluvných štátov Európske-
ho patentového dohovoru v rámci Európ-
skej patentovej siete (European Patent 
Network – EPN), ktorá je zameraná na 
poskytovanie služieb používateľom. Jed-
nou z nich je Federatívny európsky pa-
tentový register, v rámci ktorého má už 
l8 národných patentových úradov prepo-
jené svoje patentové registre s EPÚ.

Na zlepšenie viacjazyčného prístupu 
k informáciám obsiahnutým v patentových 
dokumentoch EPÚ v rámci bezplatnej služ-
by strojového prekladu patentov – Patent 
Translate sprístupnil 25. októbra druhý 
súbor európskych jazykov. Do systé-
mu bolo pridaných sedem jazykov – dánči-
na, holandčina, fínčina, gréčtina, maďarči-
na, nórčina a poľština. Služba umožňuje 
v súčasnosti súbežný preklad z a do an-
gličtiny pre trinásť jazykov (v prvej štarto-

vacej skupine bolo šesť jazykov – fran-
cúzština, nemčina, taliančina, portugalči-
na, španielčina a švédčina) a je prístup-
ná v online patentovej databáze EPÚ 
Espacenet.

– Strojový preklad patentov odstráne-
ním jazykovej bariéry v patentových doku-
mentoch uľahčuje európskym vynálezcom 
a podnikom získať informácie o najnov-
šom stave techniky – povedal B. Battis-
telli. – Sme radi, že vďaka novej skupine 
krajín môžeme ponúknuť používateľom 
lepší prístup k patentovým dokumentom 
z celého sveta, pričom informácie o vy-
nálezoch sú ľahko dostupné v angličtine. 
Je to dôležitý krok vpred pri zabezpečo-
vaní kvality patentov a pomáha posilniť 
konkurencieschopnosť európskych pod-
nikov.

Do konca roka 2014 by mala služba 
Patent Translate zahŕňať všetkých 28 
jazykov 38 členských štátov EPO a tiež 
najdôležitejšie neeurópske jazyky – čín-
štinu, japončinu, kórejčinu a ruštinu.

Očakáva sa, že Patent Translate uľah-
čí aj implementáciu budúceho unitárne-
ho patentu. Ten má znížiť náklady prihla-
sovateľov za povinné preklady a strojový 
preklad sa stane dôležitejším ako pros-
triedky ponúkajúce voľný prístup k paten-
tovým dokumentom v akomkoľvek úrad-
nom jazyku. Vývoj tohto nástroja pod-
čiarkuje úlohu EPÚ ako popredného sve-

tového poskytovateľa patentových infor-
mácií.

Budúci rok 17. októbra sa budú v Mní-
chove konať oslavy 40. výročia pod-
písania EPD a vzniku EPÚ. Na osla-
vách sa zúčastní aj nemecký prezident 
Joachim Gauck. 

Sprievodným podujatím osláv bude pa-
nelová diskusia k otázkam podpory ino-
vácií a podávania patentových prihlášok. 

B. Battistelli chce do osláv zapojiť 
aj členské štáty EPD, najmä mladých 
vedcov prostredníctvom súťaže medzi 
univerzitami o najlepší vynález. Zmluv-
né štáty EPD by mali vybrať z univerzít 
tie, ktoré sa chcú zapojiť do súťaže. Po-
rota zložená z členov SR EPO a zástup-
cov priemyslu, výskumu a vývoja a EPÚ 
vyberie najlepšieho mladého vedca z kaž-
dej kategórie. Víťazi budú prezentovať 
svoje projekty počas osláv v Mníchove.

SR EPO odsúhlasila udelenie štatútu 
pozorovateľa na svojich zasadaniach 
Čiernej Hore a OHIM-u na zasadaniach 
Dozornej rady Európskej patentovej 
akadémie. Svoje miesto v Dozornej 
rade Európskej patentovej akadémie 
získala aj Slovenská republika. Od 
7. decembra 2012 ju, ako alternatív-
ny člen, bude zastupovať predseda 
Úradu priemyselného vlastníctva SR 
Ľuboš Knoth.

Zasadnutie V4 + 3

Tohtoročné stretnutie predsedov paten-
tových úradov krajín Vyšehradskej sku-
piny + 3 (Chorvátsko, Rakúsko a Slovin-
sko) sa uskutočnilo 18. októbra v chor-
vátskom Splite. 

 Jedným z bodov rokovania bola otáz-
ka vytvorenia sídla regionálnej divízie 
Jednotného patentového súdu. Maďar-
sko má záujem na tom, aby regionálna di-
vízia, ktorá by „zastrešovala“ väčšinu kra-
jín stredoeurópskeho priestoru (štáty V4, 
Chorvátsko a Slovinsko), mala sídlo v Bu-
dapešti. Hlavné mesto Maďarska by pod-
ľa Dohody o zriadení Jednotného paten-
tového súdu malo byť sídlom aj stáleho 
školiaceho centra pre sudcov konajúcich 
vo veciach týkajúcich sa patentových spo-
rov. 

Prvé stretnutie možných členov regio-
nálnej divízie (štáty V4, Chorvátsko a Slo-
vinsko) sa uskutočnilo 19. júla 2012. Pro-
ti zriadeniu spoločnej regionálnej diví-
zie nebola ani jedna z príslušných kra-
jín, všetky v nej vidia zmysel, a to z dô-
vodu nízkeho počtu patentových sporov 
riešených na ich územiach (na Sloven-
sku je to asi 5 prípadov ročne) a tiež z dô-
vodu geografi ckej dostupnosti súdu v prí-
pade patentového sporu. 

Zatiaľ nie sú konkrétnejšie návrhy o bu-
dúcom fungovaní regionálnej divízie (ja-
zyk a miesto pojednávaní, zloženie se-
nátov, náklady na prevádzku). 

Predsedovia patentových úradov 
V4 + 3 sa na zasadnutí dohodli na spo-
ločnom stanovisku týkajúcom sa vý-
voja budúceho európskeho patentu 
s jednotným účinkom, ktoré predložia 
na rokovanie Správnej rady Európskej 
patentovej organizácie so žiadosťou o za-
čatie diskusie na túto tému. Súvisiaca 
výmena názorov, detailný plán ďalšieho 

postupu a implementácia systému je dô-
ležitá nielen pre patentové úrady, ale aj 
pre budúcich používateľov patentového 
systému. 

Delegácie na zasadnutí V4 + 3 sa na-
vzájom informovali o spolupráci s Úra-
dom pre harmonizáciu vnútorného trhu 
(OHIM) a hodnotili ju kladne. Úrad prie-
myselného vlastníctva SR je zapojený do 
13-tich projektov v rámci Kooperačného 
fondu OHIM-u.

Foto: http://maps.google.sk/

http://maps.google.sk/
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O podnikaní a investovaní v Číne

Pod záštitou poľského prezidenta Bro-
nislawa Komorowského sa v hlavnom mes-
te Poľska, v budove Varšavskej burzy cen-
ných papierov, uskutočnila 18. októbra 
konferencia s názvom Duševné vlastníc-
tvo a podnikanie. Ako úspešne podni-
kať a investovať v Číne. Fórum bolo ur-
čené najmä zástupcom malých a stred-
ných podnikov, ako aj inštitúciám z krajín 
Vyšehradskej štvorky zameraným na po-
moc a podporu podnikania vrátane och-
rany práv duševného vlastníctva na čín-
skom trhu. 

Obrovské príležitosti podnikania na čín-
skom trhu prinášajú aj nejasnosti vyplý-

vajúce zo špecifi ckého prostredia. Preto 
sa organizátori konferencie (Patentový 
úrad Poľskej republiky, ministerstvo hos-
podárstva, ministerstvo zahraničných ve-
cí, národná obchodná komora, Poľská 
agentúra pre rozvoj podnikania a ďalšie 
inštitúcie) zamerali na poskytnutie zák-
ladných informácií v oblasti ekonomicko-
-politických, sociálnych, a kultúrno-spolo-
čenských podmienok investovania v Číne. 

Jeden diskusný panel bol 
venovaný problematike 
ochrany priemyselných práv, 
v rámci ktorého vystúpil 
aj zástupca čínskeho Štát-
neho úradu duševného 
vlastníctva. Zároveň bola 

prezentovaná bezplatná technická pomoc 
Európskej únie na podporu podnikania 
v Číne poskytovaná prostredníctvom we-
bového sídla www.china-iprhelpdesk.eu. 

Na konferencii vo Varšave reprezen-
tovali Slovensko podpredsedníčka Úra-
du priemyselného vlastníctva SR Zdena 
Hajnalová a vedúci služobného úradu 
ÚPV SR Andrej Legiň.

50. zasadanie 
Valného zhromaždenia WIPO
1. – 9. 10. 2012 Ženeva

V prvých októbrových dňoch sa opäť 
po roku zišli v Ženeve zástupcovia 185 
krajín, aby počas 50. zasadania Valného 
zhromaždenie členských štátov Sveto-
vej organizácie duševného vlastníctva 
(VZ WIPO) zhodnotili činnosť organizácie 
a rozhodli o návrhoch jej ďalšieho smero-
vania. 

Generálny riaditeľ WIPO Francis Gurry 
v úvodnej komplexnej správe prezentoval 
a hodnotil dosiahnuté pracovné výsledky 
organizácie v uplynulom roku. 

– Predošlých 12 mesiacov bolo pre WIPO 
dobrým obdobím. Organizácia si udržala 
výbornú fi nančnú kondíciu napriek turbu-
lentnej ekonomickej situácii vo svete. Vy-
užitie medzinárodných systémov ochrany 
priemyselného vlastníctva dosiahlo v sle-
dovanom období rekordy. Hoci v prvom 
polroku 2012 bolo tempo nárastu slabšie 
(5,6 %), záujem o služby organizácie je 
dostatočný na to, aby boli naplnené od-
hady príjmov rozpočtu. Zisky za rovnaké 
obdobie vzrástli o 24,7 %. 

Dá sa povedať, že vzhľadom na súčas-
nú ekonomickú situáciu vo svete sú uve-
dené výsledky prekvapujúce. V čom spo-
čívajú? Svoj podiel má na tom niekoľko 
faktorov. 

Prvým z nich je geografi cký posun hos-
podárskej a technologickej produkcie, kto-
rá je zdrojom rastu. Čína, Kórea a v men-
šej miere aj rozvíjajúce sa ekonomiky vý-
razne zvýšili mieru využívania medziná-
rodného systému ochrany priemyselného 
vlastníctva. Počet medzinárodných prihlá-
šok podaných podľa Zmluvy o patentovej 
spolupráci (PCT) z Číny vzrástol v roku 
2011 o 33,4 %, v prípade Kórey o 8 %, 
Brazílie o 17,2 %, Indie o 11,2 %, Ruska 
o 20,8 % a Turecka o 12,7 %.

– Počet medzinárodných prihlášok 
podaných podľa PCT v roku 2011 sa cel-
kovo zvýšil o 10,7 %, počet prihlášok 
medzinárodných ochranných známok 
o 6,5 % a počet medzinárodných pri-
hlášok dizajnov o 6,6 %. Tento trend je 
dôležitý, keďže príjmy organizácie plynú 

z poskytovaných služieb, – uviedol F. Gurry.
Z hľadiska geografie dosiahla Ázia 38,8 %-ný 

podiel na celkovom počte medzinárodných 
prihlášok podaných podľa PCT, Európa 
30,9 %-ný a Severná Amerika 28,3%-ný 
podiel. 
Ďalším faktorom dobrých výsledkov WIPO 

v minulom roku je zmena v prístupe prihla-
sovateľov. Výrazne vzrástla preferencia me-
dzinárodnej ochrany pred národnou. Jas-
ne to vidieť na príklade Japonska, kde po-
čet národných patentových prihlášok ostal 
takmer bez zmeny (-0,5 %), no podstatne 
narástol počet medzinárodných prihlášok 
podaných podľa PCT (20,5 %).

Azda najdôležitejším faktorom je tzv. ino-
vačný konsenzus. Ide o globálnu zhodu 
v tom, že v súčasnosti sú vo svete inovácie 
základom hospodárskeho úspechu. Tento 
fakt je dôvodom rapídneho nárastu in-
vestícií do výskumu a vývoja (R&D). Pod-
ľa odhadov dosiahli celosvetové výdavky 
na R&D v roku 2009 výšku 1 276 mld. $, 
v roku 2004 to bolo 873 mld. $ a v roku 
1999 641 mld. $. Stimuluje to aj prijímanie 
stratégií na zlepšenie inovačného pros-
tredia vo všetkých ekonomicky vyspelých 
krajinách.

Hoci hlavné faktory úspešného inovač-
ného napredovania (vzdelávacie systémy 
v jednotlivých krajinách) sú mimo kompe-
tencie WIPO, duševné vlastníctvo je vý-
znamným prvkom inovácií a stelesňuje 
ich ekonomickú hodnotu, poskytuje bez-
pečné prostredie novým nápadom na ich 
ceste ku komercializácii. 

Súčasné „patentové voj-
ny“ však svedčia o skutoč-
nosti, že duševné vlastníc-
tvo sa stáva konkurenčným 
bojiskom. Príkladom je sek-
tor informačno-komunikač-
ných technológií (spory Apple 
vs. všetci ostatní). 

– Uvedený vývoj výrazne 
mení aj zabehnuté pravidlá 
hry, – konštatoval F. Gurry. 
– Z hľadiska geografi ckého, 
ekonomického a strategic-
kého sa za ostatných 20 ro-
kov výrazne zmenila pozí-
cia a vnímanie duševného 

vlastníctva. Je preto na nás, aby sme adek-
vátne reagovali na tento vývoj. Ak bude-
me uplatňovať staré pravidlá, čoskoro sa 
naša organizácia môže dostať mimo hry. 
Pre WIPO to znamená nemalú výzvu do 
nasledujúcich mesiacov. 

V prvom rade je potrebné jasne defi no-
vať pravidlá medzinárodných systémov 
ochrany vzhľadom na rastúci význam du-
ševného vlastníctva ako nástroja konku-
rencieschopnosti.

V súčasnosti najdôležitejšími úloha-
mi WIPO sú:
• Dosiahnuť konsenzus ohľadne návrhu 

medzinárodného právneho nástroja na 
zlepšenie prístupu k tvorivému obsahu 
pre osoby so zrakovým postihnutím/po-
ruchami čítania (Visually Impaired Per-
sons).

• Dosiahnuť pokrok v diskusii o uskutoč-
není diplomatickej konferencie na prija-
tie dohovoru o práve dizajnu, čo značne 
prispeje k harmonizácii konania a súvi-
siacich formalít.

• Úspešne ukončiť diskusiu a prijať me-
dzinárodný právny nástroj na ochranu 
genetických zdrojov, tradičných vedo-
mostí a kultúrnych vyjadrení.

(Podrobnejšie informácie z 50. zasadania 
Valného zhromaždenia členských štátov 
WIPO budú uverejnené v časopise Du-
ševné vlastníctvo č. 4/2012, ktorý vyjde 
v prvej polovici decembra tohto roka; pozn. 
redakcie.)

Foto: www.wipo.int

http://www.china-iprhelpdesk.eu
http://www.wipo.int
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Zmeny týkajúce sa refundácie 
niektorých poplatkov 
za európske patentové prihlášky

Na 42. zasadnutí Výboru Európskej pa-
tentovej organizácie pre patentové právo, 
ktoré sa konalo 9. októbra 2012 v Mní-
chove, bol prediskutovaný aj návrh pre-
zidenta Európskeho patentového úra-
du B. Battistelliho na zrušenie čl. 9(1) 
a čl. 11(b) Poplatkového poriadku k Do-
hovoru o udeľovaní európskych pa-
tentov (ďalej poplatkový poriadok).

V súlade s čl. 9(1) poplatkového poria-
dku sa v súčasnosti prihlasovateľovi vra-
cia poplatok za európsku alebo doplnko-
vú európsku rešerš v plnej výške, ak je 
európska patentová prihláška zamietnu-
tá, späťvzatá alebo považovaná za späť-
vzatú pred tým, ako EPÚ začal vypra-
covávať rešeršnú správu. Podľa čl. 11(b) 

poplatkového poriadku sa v súčasnosti 
prihlasovateľovi vracia poplatok za prie-
skum vo výške 75 %, ak je európska pa-
tentová prihláška, ktorá bola postúpená 
prieskumovému oddeleniu, zamietnutá, 
späťvzatá alebo považovaná za späť-
vzatú pred tým, ako bol začatý jej vecný 
prieskum.

Uvedené články poplatkového poriad-
ku by podľa návrhu EPÚ mali byť zru-
šené k 1. aprílu 2013. Zrušenie čl. 9(1) 
a čl. 11(b) poplatkového poriadku by malo 
zjednodušiť a sprehľadniť komplikova-
ný systém refundácie poplatkov a moti-

vovať prihlasovateľov k tomu, aby niek-
toré prihlášky, napríklad prihlášky s níz-
kou technickou hodnotou, vzali späť už 
v počiatočnom štádiu konania. Kvôli úpl-
nosti je potrebné dodať, že navrhované 
zmeny sa netýkajú refundácie poplatkov 
za prieskum európskych patentových 
prihlášok zamietnutých, späťvzatých ale-
bo považovaných za späťvzaté pred ich 
postúpením prieskumovému oddeleniu. 

O tom, či čl. 9(1) a čl. 11(b) poplatko-
vého poriadku budú zrušené, defi nitívne 
rozhodne Správna rada EPO na niekto-
rom zo svojich najbližších zasadnutí. 

Významný míľnik 
v patentovom triedení

Európsky patentový úrad a Patentový 
a známkový úrad USA (USPTO) začiat-
kom októbra oznámili, že výsledky spo-
lupráce na príprave spoločného paten-
tového triedenia (Cooperative Patent 
Classifi cation – CPC) ofi ciálne začnú 
využívať 1. januára 2013. 

Projekt CPC vznikol pred niekoľkými 
rokmi a jeho cieľom bolo vytvoriť spoloč-
ný systém patentového triedenia technic-
kých dokumentov, najmä zverejnených 

patentových spisov, nevyhnutných v pa-
tentovom konaní. 

Výsledok úsilia EPÚ a USPTO bude 
obsiahnutý v „štartovacom balíku CPC“ 
spolu so štruktúrou CPC a s jeho ko-
nečným defi novaním a zosúladením, t. j. 
zhodnosťou triedenia v systémoch ECLA, 
ktoré doteraz používa EPÚ, CPC a Medzi-
národného patentového triedenia (IPC/
MPT).

Štruktúra CPC je založená na najnov-
šej verzii Medzinárodného patentového 
triedenia (MPT) od sekcie A po H a do-
datočnej sekcie Y obsahujúcej najnovšie 

technológie i technológie spájajúce via-
cero oblastí. 

V CPC je približne 250 000 zatrieďo-
vacích symbolov a defi novanie jednot-
livých oblastí techniky bude dostupné 
pre každú triedu a podtriedu, aj s opisom 
technického predmetu. Každá podtrieda 
bude korešpondovať s CPC defi níciou, 
ktorá bude priebežne aktualizovaná. Zho-
da CPC s MPT pomôže používateľom 
nájsť vhodnú oblasť techniky, pretože zá-
pis symbolov CPC rešpektuje štandard 
Svetovej organizácie duševného vlastníc-
tva (WIPO) ST.8 a je s ním kompatibil-
ný.

Na internetovej adrese www.cpcinfo.org 
je možné nájsť detaily štruktúry CPC vrá-
tane možností stiahnutia sekcií, defi nícií 
a zhodností, ako aj informácie o vývoji 
projektu, o patentových úradoch, použí-
vateľoch patentového systému a rôzne 
propagačné materiály.

Rozsah CPC vychádza z triedenia ECLA 
a obsahuje najlepšie prvky z americké-
ho zatrieďovacieho systému vrátane ob-
chodných metód. CPC umožní zefektív-
niť konanie o patentových prihláškach 
a vypracovanie rešerší stavu techniky, 
a tak eliminovať duplicitnú prácu EPÚ 
a USPTO. 

Foto: www.cpcinfo.org

Foto: www.epo.org

Foto: www.jiunlimited.com

http://www.cpcinfo.org
http://www.cpcinfo.org
http://www.epo.org
http://www.jiunlimited.com
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Novela má chrániť obce pred poplatka-
mi od SOZA
Kauzy ako Pohorelá vs. SOZA sa už opa-
kovať nebudú. Novela upravuje oznamo-
vaciu povinnosť usporiadateľa
Bratislava – Kauzy ako spor obce Poho-
relá a SOZA by sa už nemali opakovať. 
Od decembra im má brániť malá novela 
autorského zákona, ktorú dnes schválili 
poslanci Národnej rady SR.
Novela upravuje paragraf, ktorý hovorí 
o oznamovacej povinnosti usporiadateľa 
verejného kultúrneho podujatia vo vzťahu 
k organizácii kolektívnej správy. Doterajšia 
legislatíva stanovovala povinnosť ozná-
miť najneskôr 10 dní pred uskutočnením 
podujatia program podujatia takejto orga-
nizácii. V opačnom prípade sa automatic-
ky predpokladalo, že na podujatí odznejú 
len také diela, ku ktorým právo spravuje 
organizácia kolektívnej správy.
V novom znení zákona už desaťdňová le-
hota chýba. Organizátor by tak program 
mohol poslať aj neskôr. Právna domnien-
ka o tom, že na programe boli len také 
diela, ku ktorým právo na verejné vykona-
nie spravuje organizácia kolektívnej sprá-
vy, bude platiť už len v prípade, kým usporia-
dateľ nepreukáže opak. Novela tiež spres-
ňuje povinnosť identifi kovať dielo, ktoré 
má byť verejne vykonané, a to tak, že sa 
uvedú údaje o autorstve, nakoľko nie vždy 
je možné uviesť konkrétne meno autora.

S m e    30. 10. 2012
http://www.sme.sk/c/6586131/novela-ma-chranit-
obce-pred-poplatkami-od-soza.html

SOZA pýta aj časť z ceny mobilov 
(S m e    29. 10. 2012)
http://www.sme.sk/c/6584785/soza-pyta-aj-cast-z-ceny-
mobilov.html

SOZA nesmie brať peniaze 
za stužkovú (S m e    24. 10. 2012)
http://www.sme.sk/c/6578910/soza-nesmie-brat-
peniaze-za-stuzkovu.html

Šéf SOZA: Kauza je vymyslená, 
matičiari porušili zákon 
(S m e    17. 10. 2012)
http://www.sme.sk/c/6569702/sef-soza-kauza-je-
vymyslena-maticiari-porusili-zakon.html

Colníci odhalili nelegálne cigarety
Bratislava – Colníci zachytili v minulom týždni 
v nákladnom vozidle takmer tisícku kartó-
nov nelegálnych cigariet. Na štátnej ces-
te v meste Levoča, neďaleko čerpacej sta-
nice, bolo podľa hovorkyne Finančného 
riaditeľstva Miroslavy Slemenskej zasta-
vené nákladné vozidlo smerujúce do Po-
pradu. „Vykonaná colná kontrola ložného 
priestoru odhalila celkovo 952 kartónov,

v prepočte 190 400 cigariet zn. JIN LING,“ 
konštatovala. „Tieto nelegálne prepravova-
né cigarety neboli označené kontrolnou 
známkou SR. Spotrebiteľské balenia ciga-
riet boli ukryté v konštrukčných dutinách 
vozidla pod ložnou plochou určenou pre 
náklad,“ dodala. V predmetnej trestnej veci 
vyšetrovateľ Finančnej správy začal trest-
né stíhanie voči jednému mužovi. Odhale-
ný fi nančný únik v tomto prípade predsta-
vuje 17 326 eur. 

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    30. 10. 2012
http://hnonline.sk/2-58202930-k10000_detail-42

Minister školstva Dušan Čaplovič chce 
dostať viac peňazí na techniku aj cez 
štipendiá
Vysokoškoláci dostanú nové 
motivačné štipendium
Bratislava – Budúci rok by mali študenti 
technických odborov dostať viac peňazí. 
Minister školstva Dušan Čaplovič chce pri-
lákať na prírodovedné a technické školy 
čo najviac vysokoškolákov – aj peniazmi.
Rezort chce zaviesť špeciálne motivačné 
štipendium, na ktoré budú mať nárok len 
študujúci na trhu nedostatkových povola-
ní. Stovky eur navyše bude môcť získať 
najviac polovica študentov v odbore a ná-
rok na štipendium budú mať aj prváci – hod-
notiť sa budú ich známky v poslednom 
ročníku na strednej škole.
„Vyvolené“ odbory určí rezort pomocou 
„analýz a prognóz vývoja trhu práce“. Po-
dobné štipendiá na podporu vybraných 
odvetví priemyslu existovali aj pred rokom 
1989. 

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    30. 10. 2012
http://hnonline.sk/2-58202740-k10000_detail-9d

Čaplovič nadiktuje počty vysokoškolákov 
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    8. 10 2012)
http://hnonline.sk/2-57808450-k10000_detail-a3

Študentov na vysokých školách ubúda 
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    4. 10. 2012) 
http://hnonline.sk/2-57746720-k10000_detail-bc

Microsoft „šteklí“ hlavného konkurenta
Americký gigant predstavil viacero novi-
niek. Na nový tablet už zareagoval aj šéf 
Applu
Bratislava – Prilepšenie si o takmer 1,2 per-
centa na hodnote akcie, dlhý rad nedoč-
kavcov na prvý tablet Microsoftu Surface 
pred Microsoft Store v americkom Seattli, 
dúfanie v bod zlomu, ktorý opäť naštartu-
je padajúce výnosy fi rmy, no i veľmi vlaž-
né, až posmešné, privítanie jej „prvého 
dieťaťa“ z hardvérového sveta zo strany 

šéfa konkurenčného Applu. Aj takéto prvé 
ohlasy na predstavenie tabletu, ale aj ope-
račného systému Windows 8 si mohol v zá-
vere týždňa „vychutnať“ šéf Microsoftu 
Steve Ballmer. 

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    29. 10. 2012
http://hnonline.sk/2-58184260-k10000_detail-2d

Vo Windows 8 sú aj aplikácie Slovákov 
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    29. 10. 2012)
http://hnonline.sk/2-58184230-k10000_detail-f2

Šťukou regiónu sú Rumuni
Rebríček. V Deloitte Technology Fast 50 
CEE máme jediného zástupcu – Sygic
Bratislava – Ich príbeh sa začal neformál-
nou debatou, pri ktorej sa dvaja Poliaci de-
lili o nápady v podnikaní s rumunským biz-
nismenom. Náhodné stretnutie sa však 
skončilo inšpiratívnou myšlienkou, ktorej 
sa Daniel Truica chytil. „Predtým som sa 
venoval spoločnosti, ktorá sa zameriavala 
na výmenné pobyty. No ako sme sa stali 
členom EÚ, počet klientov klesal. Tak sme 
zmenili kurz biznisu. Bolo nám však jasné, 
že s klasickou cestovkou neuspejeme,“ 
hovorí Truicka, zakladateľ rumunskej in-
ternetovej cestovnej kancelárie pre mla-
dých Vola.
Práve tá sa s nárastom tržieb za posled-
ných päť rokov o 17 323 percent stala naj-
rýchlejšie rastúcou technologickou jed-
notkou regiónu podľa Deloitte Technology 
Fast 50 CEE.
Hoci rebríček zahusťujú hlavne poľské 
a české spoločnosti, Slováci z high tech 
siete vypadávajú.
Našou jedinou šťukou v TOP 50 je výrob-
ca navigácií pre mobilné zariadenia Sygic. 
„Mnohé slovenské fi rmy, ktoré sa po mi-
nulé roky umiestňovali, sú už za fázou ex-
plozívneho rastu,“ hovorí o jednom z dô-
vodov Partner Consultingu Deloitte Slova-
kia Ivan Lužica. 

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    26. 10. 2012
http://hnonline.sk/2-58143870-k10000_detail-73

Časy, keď „garážové“ fi rmy 
expandovali, sú za nami 
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    26. 10. 2012)
http://hnonline.sk/2-58143530-k10000_detail-55

Zakladateľ a výkonný šéf slovenskej navi-
gačnej jednotky Sygic Michal Štencl pre HN:
Rastieme. Lebo sa orientujeme 
na mobily 
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    26. 10. 2012)
http://hnonline.sk/2-58143480-k10000_detail-5b

MONITORING
Prehľad článkov týkajúcich sa duševného vlastníctva a ÚPV SR uverejnených
v slovenskej tlači v októbri 2012
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Kópia či originál? Brazília prekvapila
Od Toyoty Yaris ju na pohľad nerozozná-
te. Má podobné obrysy, rozmery aj vnú-
tornú výbavu
Sao Paulo – Dokonca aj logo na prednej 
maske nápadne pripomína japonský gi-
gant. Čínska spoločnosť JAC na medziná-
rodnom autosalóne v brazílskom Sao Paule 
prekvapila. Jej model s označením J3 to-
tiž nápadne pripomínal japonskú Toyotu. 
Automobilka však nebola jediná.
Na autosalóne mali svoje klony aj Merce-
des-Benz či Chevrolet.
„Najmä menšie značky sa snažia takouto 
cestou priblížiť úspešným automobilkám,“ 
vysvetľuje analytik Jiří Šimara z Cyrrusu. 
Na veľtrhy v Európe sa tieto značky ne-
odvážia poslať, ochrana duševného vlas-
tníctva tu je na vysokej úrovni. „Je to bež-
ná prax v rozvojových krajinách, že sa to 
deje v Brazílii, ma prekvapuje,“ konštatu-
je Šimara. Podľa jeho slov je v takýchto 
prípadoch podobnosť evidentná, v kvalite 
sú však obrovské rozdiely, ktoré smerujú 
hlavne k zníženiu cien.
„Potrebujeme špecifi cké autá. Musia byť 
nie len prispôsobené na naše cesty, ale mu-
sia sa vojsť aj do budžetu, ktorý majú Bra-
zílčania k dispozícii,“ vysvetľuje pre HN 
brazílsky novinár Marcus Fábio. 

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    25. 10. 2012
http://hnonline.sk/2-58108520-k10000_detail-1f

Skopírované auto? Vítajte v Brazílii 
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    25. 10. 2012)
http://hnonline.sk/2-58108020-k10000_detail-6b

V kontraste k nízkej vymožiteľnosti práva 
má Slovensko vysokú mieru otvorenosti 
k zahraničným investorom
Hanbou Slovenska je vymožiteľnosť 
práva
Bratislava – Najväčšou konkurenčnou ne-
výhodou Slovenska je nízka vymožiteľ-
nosť práva, ktorá v rebríčku 144 hodno-
tených krajín zaradila Slovensko na 140. 
miesto. 
Slovenská republika sa v hodnotení kon-
kurencieschopnosti prepadla oproti minu-
lému roku o dve miesta a skončila na 
71. priečke. Je to historicky najhoršie umies-
tnenie Slovenska od jeho zaradenia do 
tohto prestížneho medzinárodného porov-
nania v roku 1997. Slovensko sa dostalo 
do pozície tretej najmenej konkurencie-
schopnej krajiny Európskej únie, keď niž-
šie v rebríčku sa nachádzajú už len Rumun-
sko (78. miesto) a Grécko (96. miesto). 
Vyplýva to zo Správy o globálnej konku-
rencieschopnosti 2012 – 2013, ktorú za-
čiatkom septembra tohto roku zverejnilo 
Svetové ekonomické fórum (WEF).

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    24. 10. 2012
http://hnonline.sk/2-58082260-k10000_detail-d8

Apple predstavil novú, zmenšenú a lac-
nejšiu verziu iPadu 
iPad má menšieho brata
Bratislava – Nikdy nemal uzrieť svetlo sve-
ta. Steve Jobs ho považoval za „mŕtvy už 
pri zrode“ a neveril, že bude mať komerč-
ný úspech. 
Dnes je ale tu. Šéf fi rmy Apple Tim Cook 
včera večer v San Franciscu ukázal sve-
tu nový prírastok do „iRodiny“, iPad Mini. 
Jeho hlavnou prednosťou sú rozmery, výko-
nom totiž za väčším súrodencom zaostáva.
Aj preto analytici až takú sľubnú „kariéru“ 
nepredpokladajú a vo vyhliadkach sú skôr 
opatrní. „Je to nový, nevyskúšaný produkt, 
preto by som nečakal, že nejako výrazne 
prispeje k tržbám,“ myslí si analytik Tomáš 
Menčík z Cyrrusu.
Terajší Šéf Apple Tim Cook doslova vy-
tiahol zo šuplíka produkt, ktorý zosnulý 
Steve Jobs nepovažoval za perspektívny 
a nechcel dovoliť, aby sa dostal na trh. Aj 
preto sú očakávania trhu rozpačité.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    24. 10. 2012
http://hnonline.sk/2-58081840-k10000_detail-af

Novinka od Applu? Zázraky nečakáme 
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    24. 10. 2012)
http://hnonline.sk/2-58081830-k10000_detail-ad

Keď rušňovodič dobieha vlak 
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    24. 10. 2012)
http://hnonline.sk/2-58081850-k10000_detail-c9

Svetová banka pochválila aj zmeny býva-
lej vlády 
Podpora podnikania u nás stagnuje. 
Hrozí zhoršenie
Bratislava – Podpora podnikateľskej klímy 
na Slovensku v porovnaní so svetom stag-
nuje. Podľa najnovšieho rebríčka Sveto-
vej banky sme sa od októbra minulého 
roka nepohli zo 46. priečky spomedzi tak-
mer dvoch stoviek sledovaných krajín. 
Rebríčku už sedem rokov „kraľuje“ Singa-
pur. Vo V4 sme zatiaľ najlepší. S odstu-
pom ôsmich priečok sa tesne pred Poľ-
skom umiestnilo Maďarsko. Česi sú o ďal-
ších desať priečok „hlbšie“. 
Čakajú zhoršenie 
„To sa však asi rýchlo zmení. V rebríčku 
nie sú započítané pripravované negatívne 
zmeny v rámci konsolidačného balíčka. 
Navyše väčšina okolitých krajín sa zlepšu-
je,“ hovorí výkonný riaditeľ podnikateľskej 
aliancie Slovenska Robert Kičina. Jasným 
dôkazom je skokan roka – Poľsko. Oproti 
poslednému hodnoteniu z októbra minu-
lého roka poskočilo až o 19 priečok.
Kičina varuje, že ak Slovensko nezačne 
s potrebnými reformami, v priebehu nie-
koľkých rokov sa môžeme v regióne dos-
tať na chvost nielen v podpore podnikateľ-
ského prostredia, ale celkovo v konkuren-
cieschopnosti našej ekonomiky. Naznaču-
jú to už aj výskumy.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    24. 10. 2012
http://hnonline.sk/2-58081860-k10000_detail-f8

Slovensko je krajinou malých podnikov 
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    24. 10. 2012)
http://hnonline.sk/2-58082270-k10000_detail-ac

Malým a stredným fi rmám sa žije na 
Slovensku ťažšie, tvrdí Brusel
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    18. 10. 2012)
http://hnonline.sk/2-57981760-k10000_detail-f3

Za tri mesiace zaslali vedeniu 80 návrhov 
zlepšovákov a vynálezov. Niektoré už sme-
rujú na patentový úrad.
Kríza? Pomohli nám hlavne zlepšováky
V novom seriáli vám predstavujeme slo-
venské fi rmy, ktoré našli spôsob, ako za-
bojovať proti kríze. Dnes spoločnosť Che-
mosvit Fólie zo skupiny Chemosvit Svit
Svit – Aj preto, že Chemosvit Fólie dodá-
va obaly odberateľom rozličných odvetví 
a na všetky svetové strany, nástupu celo-
svetovej krízy sa v roku 2009 nemohol vy-
hnúť. „Zákazky nám vtedy klesli podľa seg-
mentov od 10 do 20 percent,“ spomína ria-
diteľ spoločnosti Jaroslav Mervart. V pod-
niku s 900 zamestnancami sa už pätinový 
pokles ignorovať nedá. „Znižovanie nákla-
dov, zvyšovanie kvality a produktivity sa 
v takejto situácii stávajú najväčšou výzvou,“ 
vysvetľuje a berie do ruky zelenú fi xku. „Tu 
je rok 2009,“ kreslí na tabuľu. Pred bodom 
umiestňuje rovnú čiaru, za ním rozbúre-
nú vlnovku pripomínajúcu medzi školákmi 
,obľúbené‘ funkcie sínus a kosínus. „V krí-
ze všetko naberá novú dynamiku. Aktivity 
sa znásobujú a zrýchľujú. Opatrení musí 
byť viacero,“ komentuje nákres.
Raketový nástup nápadov 
Ako jeden z tých, kde výsledky o dosť 
prekročili pôvodné očakávania, sa ukázal 
projekt Päť P. Za skratkou sa skrývajú slo-
víčka pracovisko, pracovník, progres, prí-
nos, prospech. „Tento systém, ktorý zhro-
mažďuje podnety zamestnancov zo všet-
kých úsekov fi rmy na zlepšenia, zazname-
nal doslova raketový nástup. Za tri mesia-
ce od spustenia evidujeme 80 návrhov. Za 
posledný týždeň prišlo päť,“ hovorí. Viac 
ako na množstvo riaditeľ upozorňuje na 
ich obsah.
„Niektoré budia naozajstný rešpekt. Tri do-
konca určite poputujú na patentový úrad,“ 
hovorí. Týkajú sa všetkého od konkrétnych 
technologických postupov až po bezpeč-
nosť pri práci. 

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    23. 10. 2012
http://hnonline.sk/2-58054440-k10000_detail-03

Malatinského opäť kritizujú iní ministri, 
teraz za dotácie
Zmeny v dotovaní baníctva či fi riem má mi-
nister hospodárstva prepracovať alebo ich 
ani vôbec nepredkladať, navrhli jeho ko-
legovia
Bratislava – Minister hospodárstva Tomáš 
Malatinský (nominant Smeru) chce zme-
niť systém dotácií vo svojom rezorte. Aj te-
raz, podobne ako keď navrhol rozdeliť fi r-
mám stimuly za vyše 120 miliónov eur, na-
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ráža na výhrady ministerských kolegov.
Rezort fi nancií vedený Petrom Kažimírom 
(Smer) Malatinskému pripomenul, že do 
budúcna nemá vyčlenených dosť peňa-
zí ani na dotácie z dnešného dotačného 
systému. Nový systém pritom navrhol 
rozšíriť aj o podporu pre výskum, vývoj 
a inovácie.

S m e    23. 10. 2012
http://ekonomika.sme.sk/c/6577895/malatinskeho-
opat-kritizuju-ini-ministri-teraz-za-dotacie.html

Jahnátek už vie, ktorá potravina 
je slovenská
Tri štvrtiny surovín zo Slovenska bude limit 
pre domáce potraviny. Niektorí obchod-
níci už testujú, či ho splnia
Bratislava – Minister pôdohospodárstva 
Ľubomír Jahnátek je prvým šéfom tohto 
rezortu, ktorý defi noval, ktorá potravina je 
slovenská a ktorá nie. Sektor doteraz fun-
goval bez tejto defi nície, no Jahnátek ju 
potrebuje, keďže na pulty chce dostať 80 
percent slovenských potravín.
Za slovenský výrobok možno považovať len 
taký, ktorý má „75 percent vstupov vyro-
bených alebo dopestovaných, alebo inak 
získaných na území Slovenskej republi-
ky“, vysvetlil minister. 
Slovenská bude káva aj Coca-Cola
Dočasnú výnimku dostane bravčové mäso. 
Vyrába sa ho u nás primálo. Slovenská bu-
de aj dovezená káva, ktorá sa vypraží 
a zabalí u nás. Podobne to bude aj s ry-
žou či kakaom. 
Slovenským výrobkom by tak podľa Jah-
nátkovej defi nície bola napríklad aj Coca-
-Cola vyrábaná v Lúke.

S m e    22. 10. 2012
http://ekonomika.sme.sk/c/6576425/jahnatek-uz-vie-
ktora-potravina-je-slovenska.html

Nobelove ceny, ktoré nemali pravdu
Nobelovu cenu za prírodné vedy niekoľ-
kokrát udelili predčasne za objavy, pri kto-
rých sa vedci zmýlili
Boli to divoké časy. Asi najväčší expert 
svojej doby na neutróny systematicky skú-
mal, ako sa správajú jadrá atómov.
V napätej atmosfére krátko pred druhou 
svetovou vojnou sa taliansky fyzik Enrico 
Fermi utiahol do sveta takého malého, že 
bežnými prostriedkami ho nemáme šancu 
vidieť. Tam hľadal odpovede na záhady 
fyziky.
Mal šťastie aj nešťastie. V časoch, keď jad-
rové reakcie vyzerali ako úplná hlúposť 
a keď ich aj väčšina vedcov považovala 
dokonca aj za teoreticky nemožné, namie-
ril svoje pomalé neutróny na jadrá uránu 
a sledoval výsledky.
Odborníci vtedy predpokladali, že nové 
chemické prvky možno vytvoriť takýmto 
bombardovaním z ľahších – a Fermi si 
chvíľu myslel, že to dokázal. Objavil prvok 
s atómovým číslom 94, tajomné hespé-
rium. Spolu so svojím tímom z Rímskej 

univerzity svoj objav oznámil v roku 1934. 
O štyri roky nato získal Nobelovu cenu 
za fyziku. Nobelova komisia ocenila jeho 
„demonštráciu existencie nových rádioak-
tívnych prvkov vytvorených ožarovaním 
neutrónmi a súvisiace objavy jadrových 
reakcií pomocou pomalých neutrónov“.
Problémom je, že žiadne hespérium nikdy 
nejestvovalo. V skutočnosti to bola zmie-
šanina kryptónu, bária a ďalších prvkov.

S m e    20. 10. 2012
http://veda.sme.sk/c/6574302/nobelove-ceny-ktore-
nemali-pravdu.html

Prečo Slovensko nemá Nobelovu cenu? 
(S m e    17. 10. 2012)
http://komentare.sme.sk/c/6570838/preco-slovensko-
nema-nobelovu-cenu.html

Vylepšili teóriu hier. Dostanú Nobelovu 
cenu 
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    16. 10. 2012)
http://hnonline.sk/2-57933080-k10000_detail-10

Nobelova cena za ekonómiu: o hľadaní 
lásky a cestovaní obličiek 
(S m e    16. 10. 2012)
http://ekonomika.sme.sk/c/6569472/nobelova-cena-
za-ekonomiu-o-hladani-lasky-a-cestovani-obliciek.html

Nobelova cena pôjde za kmeňové bunky 
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    9. 10. 2012)
http://hnonline.sk/2-57826230-k10000_detail-81
 
Ukázali, ako preškoliť staré bunky
(S m e    9. 10. 2012)
http://veda.sme.sk/c/6561027/ukazali-ako-preskolit-
stare-bunky.html

Geniálny mozog Slováka ocenili zlatom: 
S týmto vynálezom ohúril svet!
Slováci sa v konkurencii z celého sveta 
nestratia! Dôkazom je aj úspech Štefana 
Tkáča (25) zo Stavebnej fakulty Technic-
kej univerzity Košice
Na medzinárodnom veľtrhu v Taipei nechal 
za sebou stovky vynálezcov z celého sve-
ta, za svoj inovatívny projekt turbíny získal 
zlatú medailu. Na vývoji pracoval celých 
šesť rokov, svoj objav si chce dať paten-
tovať.
Doktorand Stavebnej fakulty Štefan Tkáč 
(25) zaujal na medzinárodnom veľtrhu ino-
vácií Taipei International Invention Show 
& Technomart 2012, ktorý sa uskutočnil kon-
com septembra v Taipei. Konkurovalo mu 
vyše 700 zúčastnených z 25 krajín z celé-
ho sveta, ktorí ponúkli vyše 
2 000 vynálezov. Medzinárodnú odbornú 
porotu však projekt „mikrourbánnej viacú-
čelovej turbíny“ zaujal natoľko, že šikov-
ného Slováka ocenili zlatom.
„Dúfal som, že vyhrám, je to pre mňa veľ-
ké zadosťučinenie. Zároveň signál, že 
som sa vydal dobrou cestou. Dosiahnutý 
úspech potvrdzuje, že nápady sa tvoria 
bez ohľadu na vek,“ teší sa Tkáč, ktorý už 
v roku 2004 reprezentoval Slovensko na 
Európskej súťaži mladých vedcov v Dub-
line. „Na vývoji turbíny som pracoval šesť 

rokov. Inovácia spočíva hlavne v tom, že 
medzi statorom a rotorom nie je pevné 
spojenie,“ dodal. Turbínu začal navrhovať 
ako plynovú, neskôr našiel aj jej vodný 
variant. Výhodou je aj to, že energetické 
straty sú minimálne. Využitie by mohla 
nájsť napríklad v nízkoenergetických ro-
dinných domoch či iných budovách pri vý-
robe elektriny z prírodných zdrojov. Chrá-
nená je už úžitkovým vzorom, vynálezca 
si ju chce dať patentovať. 

http://vas.cas.sk 19. 10. 2012
http://vas.cas.sk/clanok/6889/genialny-mozog-slovaka-
ocenili-zlatom-s-tymto-vynalezom-ohuril-svet.html

Na dokončenie cyklotrónu 
nie sú peniaze
Bratislava – Slovensko v súčasnosti nemá 
peniaze na dokončenie a prevádzku Cyk-
lotrónového centra SR. Najvhodnejšou 
alternatívou by preto bolo nájsť strategic-
kého partnera pod štátnym dohľadom Rus-
ka. Uvádza sa to v materiáli Úradu pre nor-
malizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 
a ministerstva hospodárstva, ktorý včera 
schválila vláda. Podľa materiálu sa majú 
bezodkladne začať rokovania v rámci slo-
vensko-ruskej pracovnej skupiny a vypra-
covať štúdia zrealizovateľnosti. Následne 
by vláda do konca roka mala dostať infor-
máciu o dosiahnutom pokroku a predložiť 
návrh na odsúhlasenie založenia spoloč-
ného podniku s konkrétnym partnerom. 
Memorandum o porozumení na založenie 
spoločného slovensko-ruského vedecko-
výskumného podniku CC SR bolo podpí-
sané v apríli 2010. Vybudovanie CC SR 
v Bratislave sa rieši od roku 1996.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    18. 10. 2012
http://hnonline.sk/2-57981680-k10000_detail-de

Exkluzívne v HN
Čestnosť je pre značku dôležitá
V podnikaní je iba málo vecí dôležitejších 
ako dôvera. Ak však potenciálny zákazník 
nemá vieru vo váš výrobok alebo službu, 
potom sa fi rma nerozbehne. Nestačí zís-
kať iba zákazníka. Dôležitý je každý, kto 
s fi rmou spolupracuje. Od výrobcov až po 
distribútorov.
Nie je to najjednoduchšie, najmä ak začí-
nate. Je rozdiel, ak máte za sebou uzná-
vanú značku alebo úspešnú históriu. Začí-
najúci podnikatelia musia použiť iné tech-
niky na rozbeh fi rmy.
Dôležité je hneď na začiatku ukázať, že sa 
od konkurencie líšite. Musíte vyčnievať. 

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    17. 10. 2012
http://hnonline.sk/2-57958270-k10000_detail-33

Vláda a školské odbory sa nedohodli na 
zvýšení platov
Učitelia budú opäť štrajkovať
Bratislava – Kam s deťmi, keď budú školy 
zavreté? Túto otázku si budú klásť rodičia 
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http://ekonomika.sme.sk/c/6577895/malatinskeho-opat-kritizuju-ini-ministri-teraz-za-dotacie.html
http://ekonomika.sme.sk/c/6577895/malatinskeho-opat-kritizuju-ini-ministri-teraz-za-dotacie.html
http://ekonomika.sme.sk/c/6577895/malatinskeho-opat-kritizuju-ini-ministri-teraz-za-dotacie.html
http://ekonomika.sme.sk/c/6576425/jahnatek-uz-vie-ktora-potravina-je-slovenska.html
http://ekonomika.sme.sk/c/6576425/jahnatek-uz-vie-ktora-potravina-je-slovenska.html
http://ekonomika.sme.sk/c/6576425/jahnatek-uz-vie-ktora-potravina-je-slovenska.html
http://veda.sme.sk/c/6574302/nobelove-ceny-ktore-nemali-pravdu.html
http://veda.sme.sk/c/6574302/nobelove-ceny-ktore-nemali-pravdu.html
http://veda.sme.sk/c/6574302/nobelove-ceny-ktore-nemali-pravdu.html
http://komentare.sme.sk/c/6570838/preco-slovensko-nema-nobelovu-cenu.html
http://komentare.sme.sk/c/6570838/preco-slovensko-nema-nobelovu-cenu.html
http://komentare.sme.sk/c/6570838/preco-slovensko-nema-nobelovu-cenu.html
http://hnonline.sk/2-57933080-k10000_detail-10
http://ekonomika.sme.sk/c/6569472/nobelova-cena-za-ekonomiu-o-hladani-lasky-a-cestovani-obliciek.html
http://ekonomika.sme.sk/c/6569472/nobelova-cena-za-ekonomiu-o-hladani-lasky-a-cestovani-obliciek.html
http://ekonomika.sme.sk/c/6569472/nobelova-cena-za-ekonomiu-o-hladani-lasky-a-cestovani-obliciek.html
http://hnonline.sk/2-57826230-k10000_detail-81
http://veda.sme.sk/c/6561027/ukazali-ako-preskolit-stare-bunky.html
http://veda.sme.sk/c/6561027/ukazali-ako-preskolit-stare-bunky.html
http://veda.sme.sk/c/6561027/ukazali-ako-preskolit-stare-bunky.html
http://vas.cas.sk
http://vas.cas.sk/clanok/6889/genialny-mozog-slovaka-ocenili-zlatom-s-tymto-vynalezom-ohuril-svet.html
http://vas.cas.sk/clanok/6889/genialny-mozog-slovaka-ocenili-zlatom-s-tymto-vynalezom-ohuril-svet.html
http://vas.cas.sk/clanok/6889/genialny-mozog-slovaka-ocenili-zlatom-s-tymto-vynalezom-ohuril-svet.html
http://hnonline.sk/2-57981680-k10000_detail-de
http://hnonline.sk/2-57958270-k10000_detail-33
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po 26. novembri, a zrejme nielen jeden deň. 
Odborári chcú totiž v poslednom novem-
brovom týždni školy zavrieť až dovtedy, 
kým vláda nezvýši platy v školstve o de-
sať percent.
„Neviem, čo budem robiť s deťmi, v no-
vembri máme veľmi veľa práce, takže si 
nemôžem vziať ani dovolenku,“ hovorí 
Lýdia Valentovičová, ktorá pracuje v inter-
netovom kníhkupectve. Učitelia by mali pod-
ľa nej vziať vládou ponúkaných päť per-
cent. „Dopriala by som im viac, ale my os-
tatní teraz tiež nerátame s vyššími platmi,“ 
dodáva.
Premiér Robert Fico už odborárom odká-
zal, že im rozumie, ale nemá pre nich pe-
niaze. „Naša snaha vyhovieť oprávneným 
požiadavkám učiteľov je limitovaná me-
dzinárodnými záväzkami šetriť.“
Len na výstavbu Národného futbalového 
štadióna či štátny dopravný informačný ser-
vis však chce štát vynaložiť zhruba 200 
miliónov eur.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    16. 10. 2012
http://hnonline.sk/2-57933070-k10000_detail-c4

Učitelia zavrú školy 26. novembra 
(S m e    16. 10. 2012)
http://www.sme.sk/c/6568790/ucitelia-zavru-skoly-
od-26-novembra.html

Čaplovičovo alibi 
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    4. 10. 2012)
http://hnonline.sk/2-57746620-k10000_detail-f0

Takto to vidím ja Branislav Šebo
Hľadáme šikovných ľudí
V spoločnosti IBM Slovensko sa dlhodo-
bejšie snažíme spolupracovať s univerzi-
tami na rozvoji ich výskumných kapacít. 
I keď začiatky neboli ľahké, prostredníc-
tvom grantov sme rozbehli niekoľko výskum-
ných programov, na základe ktorých môžu 
vysoké školy na Slovensku napredovať 
vo svojom vedeckom výskume. Rovnako 
dôležité sú pre nás okrem naštartovania 
viacerých výskumných programov na uni-
verzitách, ale aj ich výsledky. Práve využi-
tie vedeckých poznatkov v praxi, a ich prí-
padné využitie v komerčných produktoch, 
je totiž jedným z najdôležitejších aspektov 
pri rozhodovaní o tom, prečo by mala spo-
lupráca IBM s vysokými školami, v oblasti 
vedeckého výskumu, pokračovať. Časy, 
keď sa na Slovensku vedecky bádalo bez 
preukázateľných výsledkov v praktickom 
živote, sa, našťastie, už skončili. 

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    15. 10. 2012
http://hnonline.sk/2-57908130-k10000_detail-93

Viceprezidentka spoločnosti IBM pre in-
formačné technológie Jeanette Horan pre 
Hospodárske noviny:
Technológie musia fi rmám zarábať 
peniaze
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    1. 10. 2012)
http://hnonline.sk/ekonomika/c1-57698160-technologie-
musia-fi rmam-zarabat-peniaze

Spoznali sa na fakulte. Patria medzi 
svetovú špičku
Partia desiatich výskumníkov založila fi r-
mu. Dnes dodávajú stroje do celého sveta 
Bratislava – Riskovali veľa. Písal sa rok 
1991 a partia desiatich výskumníkov z Fa-
kulty elektrotechniky a informatiky STU 
v Bratislave urobila razantný krok. Opustili 
katedru a rozhodli sa splniť si biznis sny. 
„Zanechali sme istotu. Časť kolegov mala 
rozbehnutú slušnú kariéru, no cítili sme prí-
ležitosť,“ hovorí v seriáli Moja fi rma spolu-
zakladateľ spoločnosti MicroStep Alexej 
Makuch.
Risk sa podaril a dnes sa výrobca zložitých 
rezacích strojov zaradil medzi svetovú 
špičku. „Aj nadnárodné giganty uznáva-
jú, že sme pre ne jediná relevantná konku-
rencia,“ tvrdí Makuch. Bratislavská spoloč-
nosť zamestnáva 300 ľudí a stroje už vy-
viezla do 50 krajín sveta. Ďalšiu expanziu 
má podporiť aj prienik do robotiky. Samot-
ní spolumajitelia sa však za úspešných 
biznismenov nepovažujú.
„My sme väčšmi výskumníci ako podnika-
telia. Čoraz viac sa tešíme z inovácie ako 
z utŕžených peňazí,“ presviedča spoluza-
kladateľ spoločnosti. 

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    9. 10. 2012
http://hnonline.sk/2-57826430-k10000_detail-77

Boja sa nás aj veľkí nadnárodní hráči 
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    9. 10. 2012)
http://hnonline.sk/ekonomika/c1-57825990-boja-sa-
nas-aj-velki-nadnarodni-hraci

Ázijci nás nekopírujú. Nestíhajú 
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    9. 10. 2012)
http://hnonline.sk/2-57825980-k10000_detail-73

Peniaze na výskum šli tam, kam nemali
Kontrolóri zistili, že s peniazmi z Bruselu 
sa nenakladá transparentne a efektívne
Bratislava – V agentúre spadajúcej pod 
rezort školstva sa s peniazmi z Bruselu 
zrejme nenakladá transparentne a efek-
tívne. Poukázal na to Najvyšší kontrolný 
úrad, ktorý si posvietil na prerozdeľovanie 
eurofondov v rámci Operačného progra-
mu Výskum a vývoj. Podľa kontrolórov 
došlo pri prerozdelení viac ako 143 milió-
nov eur od roku 2009 k viacerým závaž-
ným pochybeniam.
Podľa úradu mali ísť peniaze z eurofondov 
aj spoločnostiam, ktoré nesplnili kritériá po-
trebné na pridelenie príspevkov. „V 14 prí-
padoch žiadatelia nemali v obchodnom 
registri uvedený predmet činnosti vedu 
a výskum a tiež v 14 prípadoch nespĺňala 
lehota limit troch rokov,“ uviedla pre HN 
hovorkyňa úradu Lenka Ištvánová. Žiada-
teľ o príspevok pritom musí jasne preuká-
zať svoje doterajšie pôsobenie vo výsku-
me a vývoji, ak chce peniaze dostať, inak 
sa podľa kontrolórov nevyužijú peniaze 
z Bruselu efektívne. O ktoré fi rmy malo ísť, 
sme sa ani na Najvyššom kontrolnom úra-
de, ani v agentúre, nedopátrali. Minister-
stvo školstva, pod ktoré agentúra spadá, 

však tvrdí, že žiadosti sú kontrolované prís-
ne. Peniaze vraj dostanú len tí, ktorí spl-
nia všetky podmienky. „V rámci prílohy Opis 
projektu žiadatelia uvádzali svoje doteraj-
šie skúsenosti v oblasti výskumu a vývoja 
vrátane už realizovaných projektov,“ tvrdí 
hovorca ministerstva školstva Michal Ka-
liňák.
Kontrolóri vyčítajú agentúre aj neodborný 
prístup hodnotiteľov a nedostatočnú kon-
trolu. V ich správe sa dokonca hovorí o po-
dozrení z manipulácie s dokumentmi už 
po schválení dotácie. „S predmetnými do-
kumentmi nie je možné manipulovať,“ 
oponuje Kaliňák. Podľa Emílie Sičákovej-
-Beblavej z Transparency International sa 
môže pochybné rozdávanie eurofondov 
Slovensku vypomstiť. „Ak by prišla kon-
trola z Európskej komisie a zistila by po-
chybenia, zastavili by na tento operačný 
program peniaze,“ skonštatovala.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    9. 10. 2012
http://hnonline.sk/2-57826300-k10000_detail-25

Rezort fi nancií povolil takmer miliónovú 
podporu len pre jednu fi rmu 
Štát pomôže na budúci rok len Sam-
sungu
Bratislava – Štát poskytne pomoc vo for-
me daňových úľav len juhokórejskej spo-
ločnosti Samsung. Výrobca televízorov by 
mal zaplatiť v budúcom roku na daniach 
o 980-tisíc eur menej. Dohodli sa na tom 
minister fi nancií Peter Kažimír (Smer-SD) 
so šéfom rezortu hospodárstva Tomášom 
Malatinským. „Čerpanie spoločnosti Sam-
sung bude v budúcom roku oproti pôvod-
nej požiadavke výrazne znížené,“ potvrdil 
Malatinského hovorca Stanislav Jurikovič. 
Dôvodom je požiadavka šéfa rezortu fi nan-
cií Petra Kažimíra (Smer-SD), ktorý chce 
čerpanie daňových úľav posunúť kvôli 
konsolidácii verejných fi nancií. 
Podľa pôvodného návrhu mal galantský 
výrobca televízorov čerpať vyše 17 milió-
nov eur už v tomto roku a približne 2,5 mi-
lióna na budúci rok. Po novom si fi rma 
dane zníži až v roku 2013, a to vo výške 
980-tisíc eur. Spoločnosť ubezpečuje, že 
kvôli zmenám v časovom harmonogra-
me stimulov nie sú ohrozené pracovné 
miesta ani investičný zámer. „Zmenilo sa 
len rozdelenie investičnej pomoci v rámci 
jednotlivých rokov,“ tvrdí Henrieta Kisso-
vá z oddelenia pre vzťahy s verejnosťou. 
Celková suma daňových úľav ostáva na 
19,8 milióna eur a fi rma má s ich pomo-
cou zmodernizovať výrobné linky. 
Ďalších osem fi riem stimuly dostane až 
po roku 2014. So spoločnosťou Mondi 
SCP sa už rezort na posune termínu do-
hodol, naopak, Fagor Ederlan stále čaká 
na ofi ciálne stanovisko ministerstva.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    9. 10. 2012
http://hnonline.sk/2-57826370-k10000_detail-8c

http://hnonline.sk/2-57933070-k10000_detail-c4
http://www.sme.sk/c/6568790/ucitelia-zavru-skoly-od-26-novembra.html
http://www.sme.sk/c/6568790/ucitelia-zavru-skoly-od-26-novembra.html
http://www.sme.sk/c/6568790/ucitelia-zavru-skoly-od-26-novembra.html
http://hnonline.sk/2-57746620-k10000_detail-f0
http://hnonline.sk/2-57908130-k10000_detail-93
http://hnonline.sk/ekonomika/c1-57698160-technologie-musia-fi
http://hnonline.sk/ekonomika/c1-57698160-technologie-musia-fi
http://hnonline.sk/ekonomika/c1-57698160-technologie-musia-fi
http://hnonline.sk/2-57826430-k10000_detail-77
http://hnonline.sk/ekonomika/c1-57825990-boja-sa-nas-aj-velki-nadnarodni-hraci
http://hnonline.sk/ekonomika/c1-57825990-boja-sa-nas-aj-velki-nadnarodni-hraci
http://hnonline.sk/ekonomika/c1-57825990-boja-sa-nas-aj-velki-nadnarodni-hraci
http://hnonline.sk/2-57825980-k10000_detail-73
http://hnonline.sk/2-57826300-k10000_detail-25
http://hnonline.sk/2-57826370-k10000_detail-8c
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Giganty na stimuly počkajú dlhšie 
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    4. 10. 2012)
http://hnonline.sk/2-57746820-k10000_detail-e6

Kažimír brzdí miliónové stimuly 
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    3. 10. 2012)
http://hnonline.sk/2-57729230-k10000_detail-c7

Prečo je dobré, že stimuly 
za 100 miliónov znova stiahli z vlády 
(S m e    3. 10. 2012)
http://komentare.sme.sk/c/6554429/preco-je-dobre-
ze-stimuly-za-100-milionov-znova-stiahli-z-vlady.html

Mondi za stimul nemusí prácu pre ľudí 
ani udržať (S m e    3. 10. 2012)
http://ekonomika.sme.sk/c/6554480/mondi-za-stimul-
nemusi-pracu-pre-ludi-ani-udrzat.html

Brusel chce priemyselnú revolúciu
Brusel – Európa plánuje tretiu priemyselnú 
revolúciu. Hospodárska kríza donútila Eu-
rópsku komisiu zmeniť názory. Opäť chce 
z Európy urobiť kontinent priemyslu a ob-
medziť prevahu služieb. Zvýšenie vzdela-
nia a investícií do fabrík má podporiť tvor-
bu nových, lepších pracovných miest. Ne-
mecké denníky Welt a Süddeutsche Zei-
tung tvrdia, že to vyplýva z konceptu pod-
predsedu EK a komisára pre priemysel 
a podnikanie Antonia Tajaniho. Podľa neho 
by podiel priemyslu na výkone európskej 
ekonomiky mal do roku 2020 vzrásť na 
20 percent zo súčasných 15 percent. Eu-
rópa sa musí v 21. storočí reindustrializo-
vať, tvrdí Tajani. Silná priemyselná báza je 
rozhodujúca pre „blahobyt a hospodársky 
úspech Európy“. Nemecké denníky tvrdia, 
že Tajani požaduje „tretiu priemyselnú re-
volúciu“.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    8. 10. 2012
http://hnonline.sk/2-57808080-k10000_detail-36

Elektro veľtrh v Trenčíne je najväčší svoj-
ho druhu v Slovenskej republike
Veľtrh o tom najlepšom 
v elektrotechnike
Prezentácia najnovších trendov, zaujíma-
vých myšlienok a pokrokových technológií, 
to bude tohtoročný veľtrh elektrotechniky, 
elektroniky, energetiky a telekomuniká-
cií ELO SYS. Aspoň tak to sľubujú orga-
nizátori.
Do Trenčína sa im podarilo pritiahnuť viac 
ako 250 vystavovateľov, samozrejme, hlav-
ne domácich, avšak aj z Českej republi-
ky, Rakúska, Poľska, Nemecka, Chorvát-
ska, zo Švajčiarska, z Bosny a Hercegovi-
ny a z Indie. Bude to elektrofestival, ktorý 
si odborná verejnosť cení veľmi vysoko.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    8. 10. 2012
http://hnonline.sk/2-57808520-k10000_detail-e5
 
Zaujímavé exponáty veľtrhu 
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    8. 10. 2012)
http://hnonline.sk/2-57808510-k10000_detail-10

Elektrotechnický priemysel je pilier 
hospodárstva 
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    8. 10. 2012)
http://hnonline.sk/2-57808480-k10000_detail-80

Veda sa nedá naplánovať
Pri čerpaní peňazí sú vedci nútení vopred 
presne opísať, čo s nimi budú robiť. Za-
búda sa pritom na to, že výskum býva ne-
predvídateľný.
Dolaďovanie programu Európskej únie 
Agenda 2020, ktorý nastaví pravidlá jej fi -
nancovania a v rámci nej aj Slovenska na 
roky 2014 až 2020, sa chýli ku koncu. Ve-
rejnosť však nie je dostatočne informova-
ná o tom, o čo sa naši vyjednávači usilujú.
Vie sa, že sa snažia zmeniť pre nás ne-
priaznivé pravidlá na prideľovanie fi nanč-
nej podpory poľnohospodárskym podni-
kom, k čomu je im potrebné držať palce 
a želať úspech. Takisto sa vie, že sa plá-
nuje zmenšiť počet slovenských operač-
ných programov, čo môže byť pozitívny 
krok, žiaľ, nie je známe, ktoré programy 
sa budú v nasledujúcom plánovacom ob-
dobí otvárať, a tak je ťažko o čomkoľvek 
diskutovať.
Dá sa predpokladať, že sa niečo udeje 
s operačnými programami: Výskum a vý-
voj a Vzdelávanie a azda aj s programom 
Bratislavský kraj. Celý doterajší život som 
pracoval na vysokej škole a bol aj rieši-
teľom projektov rámcových programov 
Únie, ako aj štrukturálnych fondov Únie 
na Slovensku, tak si dovolím uviesť nie-
koľko návrhov, ktoré by mohli zlepšiť vy-
užívanie úniových peňazí.

S m e    5. 10. 2012
http://komentare.sme.sk/c/6556832/veda-sa-neda-
naplanovat.html

V rámci vedy sme na chvoste EÚ 
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    2. 10. 2012)
http://hnonline.sk/2-57710720-k10000_detail-b1

Apple valcuje. Stojí 77 miliárd dolárov
Rebríček. Podľa Interbrandu sa zvýšila 
hodnota značky na trhu o 129 percent
Bratislava – Zakladateľ Applu Steve Jobs 
vždy tvrdil, že Apple má svoje hviezdne 
a najinovatívnejšie dni ešte len pred se-
bou. To si fi rma už pripisovala ročne prie-
merne 50-percentné nárasty ziskov. Pres-
ne rok po jeho smrti je jasné, že mu trh dal 
za pravdu. Firmu s nahryznutým jablkom 
v logu vystrelil na piedestál najhodnotnej-
šej fi rmy sveta. 

S tým, že jej značka stojí vyše 77,6 mi-
liardy dolárov (takmer 60 miliárd eur). Me-
dziročne ide o najväčší nárast spomedzi 
stovky svetových značiek, ktorých hodno-
tu každoročne posudzuje nadnárodná po-
radenská spoločnosť Interbrand. A Apple 
dokonca nemá ďaleko ani od toho, aby 
zdolalo zatiaľ lídra rebríčka Coca-Colu.
„Jedinečnosť produktov Applu, jeho líder-
stvo a nastoľovanie trendov, pretrváva-
júca popularita iPhonov či iPadov, hos-
podárske výsledky, vysoké marže a rast 
cien akcií sú hlavnými faktormi, pre ktoré 
sa Apple umiestnil medzi najhodnotnejší-
mi značkami,“ vypočítava dôvody analytik 
Stanislav Pánis z J&T Banky.
Podľa výkonného šéfa Interbrandu Jeza 
Framptona v podstate spoločnosť posu-
dzovala pri hodnotení značky dané kritériá. 
Teda nielen hospodárske výsledky a ná-
vratnosť pre investorov, či popularitu znač-
ky medzi spotrebiteľmi, ale aj schopnosť 
značky priniesť fi rme v budúcnosti príjmy.
Medzi top desiatkou sveta dominujú hlav-
ne technologické značky.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    3. 10. 2012
http://hnonline.sk/2-57729460-k10000_detail-d3

Google prekonal v trhovej hodnote 
Microsoft
San Francisco – Technologická spoločnosť 
a svetová vyhľadávacia jednotka Google 
včera prvýkrát prekonala trhovú hodnotu 
softvérového gigantu Microsoft a zaradila 
sa na druhé miesto v rebríčku najväčších 
technologických spoločností sveta. 
Mierny rast hodnoty akcií fi rmy Google zna-
menal, že trhová hodnota spoločnosti do-
siahla asi 249 miliárd dolárov (193,37 mi-
liardy eur), zatiaľ čo pokles hodnoty akcií 
Microsoftu znížil jeho trhovú hodnotu pri-
bližne na 248 miliárd dolárov. 
Obe fi rmy však stále ďaleko zaostávajú 
za kalifornskou ikonou Apple. Tej sa po 
predstavení najnovšej novinky iPhone 5 
už zvýšila trhová hodnota na rekordných 
632 miliárd dolárov. Pod tento vývoj sa 
podpisuje najmä obrovský úspech jej kľú-
čových produktov iPhonov a iPadov. 

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    2. 10. 2012
http://hnonline.sk/2-57710450-k10000_detail-64

Foto: www.jiunlimited.com

http://hnonline.sk/2-57746820-k10000_detail-e6
http://hnonline.sk/2-57729230-k10000_detail-c7
http://komentare.sme.sk/c/6554429/preco-je-dobre-ze-stimuly-za-100-milionov-znova-stiahli-z-vlady.html
http://komentare.sme.sk/c/6554429/preco-je-dobre-ze-stimuly-za-100-milionov-znova-stiahli-z-vlady.html
http://komentare.sme.sk/c/6554429/preco-je-dobre-ze-stimuly-za-100-milionov-znova-stiahli-z-vlady.html
http://ekonomika.sme.sk/c/6554480/mondi-za-stimul-nemusi-pracu-pre-ludi-ani-udrzat.html
http://ekonomika.sme.sk/c/6554480/mondi-za-stimul-nemusi-pracu-pre-ludi-ani-udrzat.html
http://ekonomika.sme.sk/c/6554480/mondi-za-stimul-nemusi-pracu-pre-ludi-ani-udrzat.html
http://hnonline.sk/2-57808080-k10000_detail-36
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ČASOPIS DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO / KTO VIE, ODPOVIE

Štvrté tohtoročné číslo časopisu 
Duševné vlastníctvo vyjde v prvej polovici decembra

OZNAMY
Zmena poplatkov týkajúca sa medzinárodných prihlášok podaných podľa PCT

S účinnosťou od 1. októbra 2012 v dôsledku novely zákona č. 145/1995 Z. z. 
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov došlo v poplatkoch za poda-
nie medzinárodnej prihlášky podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT) a za úko-
ny Úradu priemyselného vlastníctva SR spojené s konaním o takýchto prihláškach 
k nasledujúcim zmenám:

Za podanie medzinárodnej prihlášky podľa PCT 66 eur. Za úkony úradu spojené 
s oneskoreným predložením prekladu opisu prihlášky 130 eur, oneskorenou platbou 
za medzinárodné podanie prihlášky a medzinárodnú rešerš +50 % z poplatku za 
prihlášku, odoslaním archívnej a rešeršnej kópie Medzinárodnému úradu Svetovej 
organizácie duševného vlastníctva 30 eur, ak úrad nie je príslušným prijímacím úra-
dom, a za úkony úradu spojené s obnovením práva na prioritu 166 eur.

Podrobnejšie informácie o zmenách poplatkov vyplývajúcich z novely zákona 
o správnych poplatkoch sú k dispozícii na webovej stránke ÚPV SR 
www.upv.sk/swift_data/source/pdf/legislativa/suvisiace_pravne_predpisy/
pravo_95145.pdf

KTO VIE, ODPOVIE

4,5 kilogramu je správna odpoveď na súťažnú otázku – Koľko vážil prvý notebook? – uverejnenú v minulom vydaní emailového 
časopisu E-zine ÚPVSR. Prvá správne odpovedala Alžbeta Hudecová z Banskej Bystrice. 

Súťažná otázka č. 11

Dionýz Blaškovič (1913 – 1998). Slovenský bakteriológ a virológ, lekár, pedagóg, akademik. Vedecky sa venoval najmä pato-
genéze, biologickým a biochemickým vlastnostiam baktérií, laboratórnej diagnostike vírusových nákaz a ekológii vírusov chrípky 
a kliešťovej encefalitídy. V roku 1953 sa stal prvým riaditeľom novovybudovaného Virologického ústavu SAV a v tejto funkcii 
pôsobil 24 rokov. Bol autorom a spoluautorom množstva vedeckých a populárno-vedeckých článkov v domácich a zahraničných 
časopisoch.

Ako sa nazýva medzinárodný virologický časopis, 
ktorého spoluzakladateľom bol D. Blaškovič?

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

Foto: www.jiunlimited.com

www.upv.sk/swift_data/source/pdf/legislativa/suvisiace_pravne_predpisy/pravo_95145.pdf
http://www.jiunlimited.com
mailto:julius.sipos@indprop.gov.sk
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