
Sviatočné dni v závere roka charakterizuje i rapídne zvýšený počet SMS správ. Prostredníctvom siete mobilných operá-
torov vinšujeme blízkym, priateľom, známym.

Na Štedrý deň poslali Slováci viac ako 31,8 milióna esemesiek (oproti minulému roku ich počet stúpol o vyše 4 milióny) 
a na Silvestra vyše 9,7 milióna (približne o pol milióna správ viac ako pred rokom).

Nie je veľa technológií, ktoré sa do dejín civilizácie vryli viac ako esemesky. Prvá SMS správa 
na svete bola odoslaná 3. decembra 1992 s textom „Merry Christmas“. („Veselé Vianoce.“) Taký-
to text si na displeji svojho dvojkilového „mobilu“ prečítal Richard Jarvis, ktorý pred 20-timi rokmi 
pracoval pre britského operátora Vodafon. Z anglického mesta Newbury mu ju poslal 22-ročný 
programátor Neil Papworth. „Vtedy som bol v jednom z vysielačov Vodafonu. Bol tam aj kolega, 
ktorý komunikoval s niekým na ich vianočnom večierku. Keď nastal čas, povedal mi: „Teraz!“ 
a správu som napísal a poslal. Vzápätí sme dostali informáciu, že to funguje,“ opisuje po dvoch 
dekádach N. Papworth.1

Esemesky urobili peknú kariéru, no podľa analytickej spoločnosti Informa budú na trhu domi-
novať ešte asi štyri roky a potom ich vytlačí rýchle posielanie správ cez web či Facebook. Autor 
prvej textovej správy však tvrdí, že SMS tu uvidíme ešte veľmi dlhý čas.2

Milí čitatelia,
veríme, že ešte dlho neklesne váš záujem ani o e-mailový časopis E-zine ÚPV SR. Jeho tvorcovia vám v novom 

roku 2013 želajú všetko najlepšie.
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Nový organizačný poriadok

Od 1. januára 2013 v Úrade priemysel-
ného vlastníctva SR nadobudol účinnosť 
nový organizačný poriadok a nová 
organizačná štruktúra.

K organizačným zmenám, ku ktorým 
došlo už 15. októbra 2012 (napr. zlúče-
nie niektorých odborných útvarov a vznik 
nových – kancelária predsedu a medzi-
národných vzťahov, odbor informatiky 
a ekonomiky, zriadenie projektovej kan-

celárie, premenovanie odboru patento-
vých fondov a informácií na odbor pa-
tentových fondov, informácií a analýz 
– vytvorenie oddelenia patentových ana-
lýz3), pribudli ďalšie.

Legislatívno-právny odbor bol zlú-
čený s odborom sporových konaní, 
čím by sa malo dosiahnuť väčšie pre-
pojenie odborných právnych služieb, 
vytvorenie jednotnej línie posudzovania 
sporových konaní a v neposlednom rade 
sa rozšíri názorové spektrum tak pri spo-
rových, ako aj právnych záležitostiach. 

V odbore známok a dizajnov bolo zru-
šené oddelenie medzinárodných zná-
mok a oddelenie známok a dizajnov, 
čo má prispieť k väčšej fl exibilite exper-
tov odboru. K zrušeniu spomínaných 
oddelení došlo aj z dôvodu znižovania 
agendy medzinárodných ochranných 
známok a väčšieho zapájania expertov 
odboru do projektov, ktoré ÚPV SR reali-
zuje s Úradom pre harmonizáciu vnútor-
ného trhu (OHIM).

Zmeny nastali aj v patentovom od-
bore. Názvy oddelení – strojárske a ché-
mie, nevystihovali dostatočne oblasti
techniky, ktorým sa patentoví experti ve-
nujú. Od l. januára sa odbor člení na 
oddelenie prieskumu 1 (sekcie Medziná-
rodného patentového triedenia A, C a D) 
a oddelenie prieskumu 2 (sekcie MPT B, 
E, F, G a H).

Organizačné zmeny v ÚPV SR majú 
viesť k naplneniu vízie o ďalšom sme-
rovaní úradu, k jeho efektívnejšiemu 
fungovaniu a priblíženiu sa organizačnej 
štruktúre obdobne veľkých zahraničných 
patentových úradov.
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Foto: archív ÚPV SR

___________________________________________

1  http://tech.sme.sk/c/6625443/sms-ky-maju-dvadsat-rokov-najskor-nezaujali-dnes-stale-zarabaju.html
2  Tamže
3  Pozri Organizačné zmeny. In E-zine ÚPV SR, 2012, č. 11, s. 2.

Foto: www.gograph.com

http://tech.sme.sk/c/6625443/sms-ky-maju-dvadsat-rokov-najskor-nezaujali-dnes-stale-zarabaju.html
http://www.gograph.com


SPRÁVY Z ÚPV SR

2

Sieť innoinfo sa „neroztrhla“1, 2

(2. pokračovanie)

Základným poslaním Regionálneho 
poradenského a informačného centra 
Martin, neziskového združenia právnic-
kých osôb založeného v roku 1992 na 
podporu malého a stredného podnikania 
v regiónoch Turiec, Orava, Liptov a Ky-
suce, je poskytovanie poradenstva, vzde-
lávania a všestrannej pomoci podnika-
teľom v rozvoji či stabilizácii ich podnika-
teľskej činnosti.

Peter Kuruc, riaditeľ centra, ktoré je jed-
ným z informačno-poradenských miest 
ÚPV SR pre inovácie – innoinfo, sa ná-
vrhu na oživenie spolupráce s úradom 
potešil. Svoje skúsenosti, najmä vo fi -
nančnom sektore, nadobudnuté dlhoroč-
ným podnikaním, by rád rozšíril aj o oblasť
priemyselných práv. Uvažuje tiež o tom, 
že absolvuje v ÚPV SR vzdelávací prog-
ram Duševné vlastníctvo alebo ponúkne 
takúto možnosť svojim mladším kolegom.
V rozšírení ponuky služieb centra vidí 
riaditeľ perspektívu získania nových po-
tenciálnych zákazníkov.

Poradenské a konzultačné služby 
v otázkach spojených s podnikaním 
v hospodárskej sfére poskytuje Sloven-
ská obchodná a priemyselná komora 
a v projekte innoinfo zohráva významnú 
rolu. Do tejto siete patria štyri regionálne 
komory SOPK – Bratislavská, Trenčian-
ska, Banskobystrická a Košická.

V závere tohto roka sa zástupcovia 
ÚPV SR stretli s riaditeľom Košickej 
regionálnej komory SOPK Ľudovítom 
Korotnokym a s Miroslavom Zimekom 
z Bratislavskej regionálnej komory 
SOPK. Obaja ponuku na zintenzívnenie 
spolupráce uvítali. Prejavili v prvom rade 
záujem o pravidelné zasielanie informač-
ných letákov a najnovších publikácií tý-
kajúcich sa priemyselnoprávnej ochrany, 
ako aj o spoločné organizovanie odbor-
ných seminárov zameraných na túto po-
merne náročnú problematiku. Na svojich 
webových sídlach sprístupnia základné 
informácie o priemyselnoprávnej ochrane 
označení, technických riešení a dizajnov.

Trenčianska regionálna komora 
SOPK patrí do siete innoinfo od roku 
2009. Pravidelne organizuje pre podni-

kateľov semináre, na ktorých o priemy-
selnoprávnej ochrane prednášajú experti
ÚPV SR. Komora tiež každoročne umož-
ňuje ÚPV SR bezplatnú účasť a prezen-
táciu na medzinárodnom veľtrhu elektro-
techniky, elektroniky, energetiky a tele-
komunikácií ELO SYS v Trenčíne, ktoré-
ho súčasťou je aj inovačná burza podni-
kateľov.

Business and Innova-
tion Centre – Podnikateľ-
ské a inovačné centrum – 
BIC Bratislava, spol. s r. o., 
sa zapojilo do projektu in-

noinfo v roku 2008. Experti ÚPV SR 
poskytujú poradenstvo v rámci odbor-
ných podujatí organizovaných BIC a zo 
strany centra i podnikateľov je naďalej 
záujem o spoluprácu s úradom.

Zatiaľ čo spolupráca ÚPV SR s Tren-
čianskou regionálnou komorou SOPK 
a BIC Bratislava, spol. s r. o., je už roky 
na dobrej úrovni, nedalo sa to povedať 
v súvislosti s ďalšími satelitmi úradu. 
Zodpovední pracovníci ÚPV SR preto 
v roku 2012 postupne navštívili všetky 
informačno-poradenské miesta v rámci 
projektu innoinfo a spolu s nimi sa sna-
žili nájsť ďalšie možnosti vzájomne pros-
pešnej spolupráce. Klientsky orientova-
ný ÚPV SR získa takto nové kontakty na 
začínajúce i etablované podnikateľské 
subjekty.

Proti falšovaniu a autorskému
pirátstvu

Medzirezortná komisia na koordináciu 
spolupráce v oblasti boja proti falšovaniu 
a autorskému pirátstvu, ktorej gestorom 
je ÚPV SR, sa tretíkrát pracovne stretla 
3. decembra v priestoroch Finančného 
riaditeľstva SR v Bratislave.

Komisia sa zaoberala i návrhom ne-
ziskovej organizácie European Informa-
tion Society Institute na užšiu špeciali-
záciu súdov na Slovensku v oblasti práv 
duševného vlastníctva. Členovia komisie 

podporili tento návrh s tým, že bude na-
príklad potrebné zjednotiť súdnu prax pri 
rozhodnutiach o sporoch týkajúcich sa 
predmetných otázok a riešiť tiež ľudské 
zdroje. Podporu návrhu vyjadria aj for-
mou listu adresovaného ministrovi spra-
vodlivosti SR.

Pripravuje sa memorandum o spolu-
práci medzi ÚPV SR a Ministerstvom 
kultúry SR, v rámci ktorého sa stanovia 
pravidlá spolupráce pri aktualizácii in-
ternetového portálu www.dusevnevlas-
tnictvo.gov.sk. Má dôjsť k redizajnu úvod-
nej stránky portálu a pribudnú aj kolónky 

ako novinky, štatistiky, priame prepojenie 
napríklad s databázou Ministerstva spra-
vodlivosti SR (zverejňovanie rozsudkov 
týkajúcich sa práv duševného vlastníc-
tva) a pod.

___________________________________________

1  Pozri Sieť innoinfo sa „neroztrhla“. In E-zine ÚPV SR, 2012, č. 6, s. 2.
2  Pozri Sieť innoinfo sa „neroztrhla“ In E-zine ÚPV SR (1. pokračovanie), 2012, č. 8, s. 3.

Foto: www.s24.sk

http://www.s24.sk
www.dusevnevlastnictvo.gov.sk
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Lieky aj pod vianočným stromčekom

Zdravie našich blízkych je pre nás 
dôležité. Potvrdzuje to aj fakt, že lie-
ky ako vianočný darček by kúpilo až 
62 % Slovákov, pričom pozitívny po-
stoj majú k takýmto darčekom najmä 
ženy (68 %). Ukázali to výsledky priesku-
mu realizovaného v decembri 2012 spo-
ločnosťou TNS Slovakia na reprezenta-
tívnej vzorke 500 respondentov. Pod via-
nočným stromčekom sa najčastejšie ob-
javujú doplnky výživy na posilnenie imu-
nity (82 %), rôzne vitamíny a minerály 
(75 %) či lieky na skoncovanie s fajčením 
(18 %).

Nie sme dostatočne opatrní
Pri zháňaní darčekov v hektickom pred-

vianočnom období sa neoceniteľným po-
mocníkom stal internet. Vedia to aj falšo-
vatelia liekov, ktorí so svojimi ponukami 
na „zázračné“ prípravky nepoľavili ani 
v decembri. Slovákov na nákupe cez 
internetové obchody láka najmä poho-
dlnosť nákupu (64 %), šetrenie času 
(60 %) a nižšie ceny (57 %). Ukazuje sa 
však, že pri nákupe liekov cez internet 
stále nie sme dostatočne obozretní. Do-
konca neváhame kupovať v e-shopoch
aj lieky, ktoré sú prísne viazané na le-
kársky predpis. Lieky, ktoré by sa bez 
predchádzajúceho vyšetrenia lekárom 
nemali k pacientovi dostať, by si na in-
ternete kúpilo až 13 % respondentov, 
pričom ich nákup pre seba a svojich 
blízkych by zvažovalo 46 % respon-
dentov.

– Opatrnosť pri nákupe liekov cez inter-
net je mimoriadne dôležitá. Každá inter-
netová ponuka na zakúpenie lieku na 
lekársky predpis je nelegálna. Na Slo-

vensku sa takéto lieky dajú kúpiť len v ka-
menných lekárňach, – upozorňuje Peter 
Stanko, člen prezídia Slovenskej lekár-
nickej komory a liekový analytik pre ADC 
ČÍSELNÍK. – Kúpou liekov cez internet, 
ktoré sú viazané na lekársky predpis, 
sa spotrebitelia vystavujú veľkému rizi-
ku, že sa im do rúk namiesto pravého 
lieku dostane falzifi kát. Pri nedodržaní 
základných bezpečnostných pravidiel sa 
tak ľahko môže stať, že niekto z ich blíz-
kych môže skončiť s vážnymi zdravotný-
mi problémami v nemocnici, – dodáva 
P. Stanko.

Ako sa nedať nachytať
Rozpoznať falošný liek od pravé-

ho je na prvý pohľad takmer nemožné. 
O to dôležitejšie je naučiť sa ich nákupu 
predchádzať. Ako sa vyhnúť falzifi kátom 
liekov a rozoznať podozrivé ponuky sa 
môžete naučiť na internetovej stránke 
www.falosnelieky.sk aplikácia Fake de-
tector. Návštevníkom uvedenej stránky 

sú k dispozícii aj dôležité informácie 
o tom, ako nakupovať lieky cez internet 
bezpečne, ako i poradňa liekového ana-
lytika.

Zaujímajú sa Slováci o dôveryhodnosť 
internetovej stránky, z ktorej nakupujú? 
Až 15 % si vôbec neoveruje konkrétnu 
adresu obchodu a 25 % ľudí kupuje 
prostredníctvom internetu dokonca 
lieky viazané na lekársky predpis. Ná-
kup tovaru cez internet má svoje úskalia, 
no v prípade nákupu liekov ide o mimo-
riadne veľké riziko. V stávke je totiž to 
najcennejšie čo máme – zdravie nás 
a našich blízkych.

Zasadanie poradného výboru 
WIPO pre vymožiteľnosť

V ženevskom sídle Svetovej organi-
zácie duševného vlastníctva (WIPO) sa 
19. – 20. decembra uskutočnilo v poradí 
8. zasadanie poradného výboru pre vy-
možiteľnosť, ktorého poslaním je koor-
dinovať postupy zamerané na minimali-
záciu negatívnych dôsledkov falšovania 
produktov a autorského pirátstva, zvýše-
nie povedomia verejnosti o súvisiacich 
hrozbách a výmena skúseností člen-
ských krajín WIPO v danej oblasti.

Hlavnými bodmi rokovania bol návrh 
plánu aktivít poradného výboru na rok 
2013, prezentácie uskutočnených podu-
jatí v členských krajinách v uplynulých 
dvanástich mesiacoch a diskusia k prís-
lušným aktivitám WIPO.

Slovenskú republiku zastupoval na za-
sadaní predseda Úradu priemyselného 
vlastníctva SR Ľuboš Knoth. Prezen-
toval návrh projektu pripravovanej infor-
mačnej kampane na Slovensku zame-
ranej na zvýšenie povedomia verejnosti 
o duševnom vlastníctve vrátane negatív 
a rizík spojených s používaním falšova-
ného a pirátskeho tovaru.

Kampaň Falošné lieky prebieha od 
roku 2011 a k pôvodným partnerom, kto-
rými boli spoločnosť Pfi zer, Colná sekcia 
Finančnej správy SR a Kancelária Sveto-
vej zdravotníckej organizácie na Sloven-
sku sa v minulom roku pripojili Slovenská 
lekárnická komora, Úrad priemyselného 
vlastníctva SR, ADC ČÍSELNÍK a Národ-
né toxikologické informačné centrum.

Foto: www.jiunlimited.com

Foto: www.wipo.int

http://www.falosnelieky.sk
http://www.jiunlimited.com
http://www.wipo.int


SPRÁVY ZO SVETA

4

Európska únia chce čo
najrýchlejšie ukončiť diskusie
o vzniku jednotného
patentového systému

Dňa 31. decembra 2012 bolo v Úrad-
nom vestníku Európskej únie zverejne-
né nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1257/2012 zo 17. decem-
bra 2012, ktorým sa vykonáva posilne-
ná spolupráca na účely vytvorenia jed-
notnej patentovej ochrany a nariadenie 
Rady (EÚ) č. 1260/2012 zo 17. decem-
bra 2012, ktorým sa vykonáva posilne-
ná spolupráca na účely vytvorenia jed-
notnej patentovej ochrany so zreteľom 
na platný režim prekladov. 

Vyše 10-ročné intenzívne diskusie o pa-
tentovej reforme v EÚ, zavedení jednot-
ného patentu a spoločného súdneho sys-
tému by podľa predpokladov mali byť za-
vŕšené v tomto roku na februárovom ro-

kovaní Rady pre konkurencieschopnosť 
podpisom medzinárodnej Dohody o vy-
tvorení Jednotného patentového súdu.

Spomínané nariadenia sa začnú 
uplatňovať od 1. januára 2014 alebo 
od dátumu nadobudnutia platnosti
Dohody o Jednotnom patentovom sú-
de, podľa toho, čo nastane neskôr. 
Podmienkou nadobudnutia platnosti do-
hody je jej ratifi kácia aspoň 13-timi štát-
mi, medzi ktorými nesmú chýbať Nemec-
ko, Francúzsko a Veľká Británia.

Nový európsky patent s jednotným 
účinkom má byť jednoduchší, zníži 
náklady na zabezpečenie ochrany vy-
nálezov a zvýši právnu istotu. V súčas-
nosti sú náklady na získanie európske-
ho patentu na starom kontinente 18-krát 
drahšie ako v USA a 60-krát drahšie ako 
v Číne. Cena patentov v rámci jednotné-
ho patentového systému v EÚ by mala 
z 36-tisíc eur klesnúť na necelých 5-tisíc 
eur. Dohoda o vytvorení jednotného pa-
tentového systému významnou mierou 
zvýši konkurencieschopnosť európskeho 
priemyslu a podporí tvorbu inovácií.

Dňa 11. decembra 2012 bolo sprístup-
nené stanovisko generálneho advokáta
k žalobám Španielska a Talianska o ne-
platnosť rozhodnutia, ktorým Rada (EÚ) 
povolila 25-tim členským štátom EÚ nad-
viazať posilnenú spoluprácu na účely vy-
tvorenia jednotnej patentovú ochrany. Ge-
nerálny advokát navrhol, aby Súdny dvor 
Európskej únie žaloby zamietol.

Foto: www.jiunlimited.com

134. zasadanie

V poradí 134. zasadanie Správnej rady 
Európskej patentovej organizácie (SR EPO) 
sa uskutočnilo 11. – 12. decembra v Mní-
chove.

Prezident Európskeho patentového 
úradu (EPÚ) Benoît Battistelli informo-
val o činnosti úradu v minulom roku. 
Konštatoval, že EPÚ aj napriek pretrvá-
vajúcim ekonomickým problémom v Eu-
rópe dosiahol dobré výsledky, pričom 
zdôraznil stúpajúci trend medzinárod-
ných prihlášok podaných v EPÚ ako v pri-
jímacom úrade podľa Zmluvy o patento-
vej spolupráci (PCT). Spolu s priamo po-
danými európskymi patentovými prihláš-
kami ich počet mal do konca roka 2012 

dosiahnuť 257 000, čo je o 5,1 % viac 
ako v roku 2011 (celoročná ofi ciálna šta-
tistika ešte nie je k dispozícii; pozn. red.).

Počet priamo podaných európskych pa-
tentových prihlášok a PCT prihlášok vstu-
pujúcich do európskej regionálnej fázy 
bol v závere roka 2012 na úrovni 148 600,
čo je oproti roku 2011 nárast o 5 %.

Narástol i počet žiadostí o rešerš 
(v závere roka dosiahol úroveň 210 000) 
a žiadostí o európsky prieskum (135 000). 
V porovnaní s predchádzajúcim rokom to 
malo vplyv aj na zvýšenie pracovnej zá-
ťaže zamestnancov EPÚ (o 4 %). 

Podiel práce EPÚ ako medzinárodné-
ho rešeršného orgánu (ISA) v roku 2012 
zostal na úrovni tesne pod 40 %.

Úrad v roku 2012 udelil približne 65 000 
európskych patentov, o 2 900 viac ako 
v predchádzajúcom roku. 

B. Battistelli ďalej informoval, že EPÚ 
chce ponúkať zamestnanie aj kvalitným 
uchádzačom z krajín, ktorých jazykom 
nie je ani jeden z úradných jazykov EPÚ 

(anglický, nemecký a francúzsky) a kto-
rých počet je v súčasnosti poddimenzo-
vaný. Takýto uchádzači sa v treťom úrad-
nom jazyku môžu zdokonaliť po nástupe 
do EPÚ a budú mať maximálne tri roky 
na to, aby zložili jazykovú skúšku potreb-
nú na potvrdenie ich statusu stáleho za-
mestnanca.

– EPÚ patrí stále medzi popredné sve-
tové patentové úrady a potvrdili to nielen 
naše úradné prieskumy medzi používa-
teľmi patentového systému, ale i exter-
né prieskumy a štúdie, – zdôraznil ďalej 
B. Battistelli (prieskum fi rmy IAM – Thom-
son Reuters opätovne zaradil EPÚ me-
dzi najlepšie úrady v kvalite produktov 
a služieb).

Zástupkyňa Cypru, predsedníckej kra-
jiny EÚ, informovala o tom, že Európska 
únia sa priblížila k zavedeniu európskeho 
patentu s jednotným účinkom a k vytvo-
reniu jednotného patentového súdnictva. 

SR EPO schválila rozpočet na rok 2013
vo výške 1 972 679 602 eur.

EPÚ a SIPO uviedli do života
čínsko-anglický strojový
preklad patentov

Dňa 10. decembra Európ-
sky patentový úrad informo-
val o historickom prelome 
v poskytovaní prístupu k naj-
komplexnejším technologic-

kým informáciám. Do prevádzky bol 
spustený ďalší komponent strojovej pre-
kladacej služby Patent Translate, čínsko-
-anglický preklad, čo bol dôležitý krok 

k odstráneniu jazykovej bariéry v prístu-
pe verejnosti k patentovým informáciám. 

Verejne dostupná patentová dokumen-
tácia v čínštine a angličtine zlepší šírenie 
informácií o nových technológiách a zá-
roveň i kvalitu procesu udeľovania paten-
tov, pretože pri posudzovaní vynálezov 
sa bude brať do úvahy aj čínsky stav 
techniky.

Dohoda o strojovom pre-
klade patentových doku-
mentov medzi EPÚ a Štát-
nym úradom duševného 

vlastníctva Čínskej ľudovej republiky (SIPO) 
bola podpísaná 29. novembra 2011 v čín-
skom meste Chongqing.

Výsledkom spolupráce sú plnotextové 
dokumenty v dvoch najpoužívanejších 
jazykoch v patentovej oblasti prístupné 
na webovom sídle EPÚ v globálnej pa-
tentovej databáze Espacenet. Na zís-
kanie prekladu stačí použiť jednotný ná-
stroj – Patent Translate. Do databázy 
Espacent tak k 75 miliónom už do-
stupných dokumentov v čínskom ja-
zyku pribudli ďalšie 4 milióny.

Foto: www.epo.org

http://www.jiunlimited.com
http://www.epo.org


Kreatívci nehľadajú len perpetuum
mobile
Banská Bystrica – Váza, ktorá sa ne-
prevráti, liečenie lepry žiarovkou či nový 
liek proti rakovine obličiek. Bláznivé, ale 
aj prevratné nápady si nechávajú ľudia 
patentovať na Úrade priemyselného 
vlastníctva SR. Úrad sa musí zaoberať 
každou žiadosťou. Tie kuriózne a nezre-
alizovateľné však rýchlo odmietne.
„Niektorí naozaj vymýšľajú neuskutočni-
teľné. Tak či tak sme im vďační, aspoň 
vidíme, že aj na Slovensku máme veľa 
kreatívnych ľudí, ktorí si vytrvalo idú za 
svojím snom. Takéto kuriózne vynálezy 
však tvoria len nepatrnú časť prihlášok,“ 
hovorí predseda Úradu priemyselného 
vlastníctva SR Ľuboš Knoth.

P r a v d a    31. 12. 2012
http://spravy.pravda.sk/kreativci-sa-nevzdali-
hladaju-nielen-perpetuum-mobile-ppo-/sk_domace.
asp?c=A121230_185302_sk_domace_p60

Higgsov bozón umožnil vznik vesmíru
i ľudstva
Najväčším objavom roka – a podľa niek-
torých vedcov aj najväčším objavom 
storočia – bolo objavenie Higgsovho bo-
zónu. Väčšina fyzikov sa zhodla, že ob-

javením Higgsovho bozónu sa začína 
nová epocha vedeckého výskumu.
Nájdením „božskej častice“ sa otvorili 
okná k hlbšiemu a detailnejšiemu pozna-
niu vesmíru. Božská častica sa volá Hig-
gsov bozón preto, že dáva ostatným čas-
ticiam hmotnosť. Ak by častice žiadnu 
hmotnosť nemali, po Veľkom tresku, kto-
rým vznikol vesmír, by sa všetky častice 
rozleteli do prázdna. Nikdy by sa nesfor-
movali atómy a následne hviezdy, gala-
xie a planéty a koniec koncov ani my ľudia.
„Pre fyziku je to rovnako dôležitý objav, 
ako bolo pre biológiu objavenie DNA,“ 
povedal profesor Peter Knight z britského 
Fyzikálneho ústavu. Existenciu božskej 
častice predpovedal ešte v roku 1964 
výskumný tím na čele so škótskym ved-
com Petrom Higgsom, po ktorom je tento 
bozón pomenovaný. Ten podľa vlastných 
slov vôbec nečakal, že sa teória jeho 
tímu potvrdí ešte počas jeho života.

P r a v d a    31. 12. 2012
http://vat.pravda.sk/vesmir/clanok/133537-higgsov-
-bozon-umoznil-vznik-vesmiru-i-ludstva/

Science a Nature: Objavom roka bol
Higgsov bozón
(S m e    31. 12. 2012)
http://tech.sme.sk/c/6651565/science-a-nature-
objavom-roka-bol-higgsov-bozon.html

Technologické novinky, ktoré zmenili
rok 2012
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    22. 12. 2012)
ht tp: / / tv.hnonl ine.sk/c3-59021550-kV0000_
d-technologicke-novinky-ktore-zmenili-rok-2012

Rebríčku top 10 technologických udalos-
tí, ktoré pohli svetovým biznisom, vládne 
sociálna sieť
Sklamaním roka je Facebook na burze
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    19. 12. 2012)
http://hnonline.sk/2-58995860-k10000_detail-31

Dostupnejší internet bude meniť
správanie ľudí aj v roku 2013
Podľa poslednej analýzy spoločnosti 
Ericsson bude rok 2013 opäť raz rokom 
zmien. No nie tak výrazných ako v minu-
losti. Trendom je jednoznačne vyššia do-
stupnosť mobilného internetu, ďalší rozvoj 
čaká aj internetové služby na čele so so-
ciálnymi sieťami. Zmeny by sa mohli dot-
knúť aj nakupovania v kamenných pre-
dajniach.

P r a v d a    31. 12. 2012
http://vat.pravda.sk/komunikacia/clanok/133630-
dostupnejsi-internet-bude-menit-spravanie-ludi-aj-v-
-roku-2013/
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Prehľad článkov týkajúcich sa duševného vlastníctva a ÚPV SR uverejnených
v slovenskej tlači v decembri 2012

Oznámenie o spustení tejto služby sa 
uskutočnilo na bilaterálnom stretnutí zás-
tupcov EPÚ a SIPO v Bruseli. Pri tejto 
príležitosti prezident EPÚ B. Battistelli 
povedal:  – Spustenie čínsko-anglického 
strojového prekladu otvára novú dimen-
ziu v patentových informáciách, odstra-
ňuje ďalšie jazykové bariéry v patentovej 
dokumentácii. Vďaka úzkym vzťahom 
medzi EPÚ a SIPO sú v súčasnosti 
vynálezcom, inžinierom a vedcom 
na celom svete voľne prístupné 
milióny patentových dokumentov 
v dvoch najdôležitejších jazykoch. 
Tento prekladací nástroj je ďalším 
krokom k rozvoju inovácií v Európe, 
európskym spoločnostiam umožní 
udržať krok s konkurenciou v iných 
regiónoch. Inovatívne spoločnosti 
budú môcť vyhľadávať informácie 
v čínskych patentových dokumen-
toch, a tak lepšie smerovať svoju 
výskumnú a vývojovú činnosť a ďa-
lej zlepšovať kvalitu patentových 
prihlášok. Službu budú môcť využiť vo 
svojej každodennej práci aj patentové 
úrady, čo bude mať zasa pozitívny vplyv 
na kvalitu patentových konaní. Nový ná-

stroj znova potvrdzuje pozíciu EPÚ ako 
najväčšieho poskytovateľa patentových 
informácií.

Komisár SIPO Tian Lipu uviedol: 
– Automatizácia je jednou z kľúčových 
oblastí strategickej spolupráce SIPO – 
EPÚ a spustenie služby čínsko-anglic-
kého strojového prekladu je ďalším míľ-

nikom úspešnej spolupráce. Odhaduje 
sa, že do konca roka 2013 bude celko-
vý objem čínskej patentovej dokumen-
tácie predstavovať viac ako 10 miliónov 

(od 1. júla 2012 sa čínska patentová li-
teratúra stala minimálnou dokumentá-
ciou pre rešerše PCT prihlášok). Služba 
strojového prekladu pomôže európskym 
používateľom prekonať čínsku jazykovú
bariéru priamym a efektívnym spôso-
bom. Bude ďalej podporovať vedu a ko-
munikáciu medzi Čínou a Európou a slú-
žiť globálnemu vývoju inovácií.

Spolu s čínštinou služba Patent 
Translate umožňuje v súčasnos-
ti okamžitý prístup k informáciám 
o existujúcom patente v požadova-
nom jazyku a tiež bezplatné prekla-
dy patentov z a do angličtiny pre 14 
jazykov. Očakáva sa, že uvedená 
služba, ktorá bola spustená vo fe-
bruári 2012 a integrovaná do data-
bázy Espacenet, umožní do konca 
roka 2014 strojový preklad pa-
tentov do všetkých 28 úradných 
jazykov 38 členských štátov Eu-
rópskej patentovej organizácie, 

ale aj do čínštiny, japončiny, kórejčiny 
a ruštiny. Patent Translate predstavuje 
najkomplexnejšiu viacjazyčnú platformu 
pre patentové informácie.

Foto: www.epo.org

http://www.epo.org
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Aký bude rok 2013 vo vede?
Vyčíňanie extrémneho počasia a otep-
ľujúca sa planéta, ale aj žiarivá kométa 
a skúmanie koreňov človeka. Taký bude 
podľa magazínu New Scientist „vedecký“ 
rok 2013.

S m e    29. 12. 2012
http:/ / tech.sme.sk/c/6650237/aky-bude-rok-
-2013-vo-vede.html

Technológie, ktoré v budúcom roku
zarobia miliardy
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    7. 12. 2012)
http://style.hnonline.sk/c3-58924860-kT0000_d-
-technologie-ktore-v-buducom-roku-zarobia-miliardy

Zverejnili zoznam najväčších
pavedeckých nezmyslov
Známe osobnosti rozprávali nepodlože-
né a nevedecké nezmysly aj v roku 2012
Londýn, Bratislava –Tabletky zo sušenej 
placenty, ktoré majú zlepšovať zdravie. 
Vtieranie kávových zŕn do kože, páska, 
ktorá má zabrániť u športovcov zrane-
niam, malé bombičky s kyslíkom, ale aj 
ľudoví liečitelia, Zem stará len deväťtisíc 
rokov či otváracie okná v lietadlách.
Podobné patavedecké nezmysly sme sa 
mohli aj tento rok dozvedieť od politikov 
či rôznych svetových celebrít.
Britská nadácia Sense About Science 
znovu vytvorila zoznam najväčších hlú-
postí, ktoré počas roku 2012 zazneli 
z úst známych osobností. Aj spolu s od-
poveďami skutočných vedcov, ktorí trpez-
livo vysvetľujú, prečo sa mýlia.

S m e    29. 12. 2012
http://tech.sme.sk/c/6650203/zverejnili-zoznam-
najvacsich-pavedeckych-nezmyslov.html

Medziročne sa u nás zaregistrovalo tak-
mer o tretinu menej patentov. Výskumu 
chýbajú peniaze 
Slovenských vynálezov ubúda
Bratislava – Naši vývojári varujú, že pre 
zlé podmienky nemožno dokončovať ich 
nápady. „Štatistika tohtoročných patento-
vých prihlášok nie je ružová. Je to odraz 
rokmi zanedbávanej vedy, výskumu a vý-
voja,“ hovorí Július Šípoš, hovorca Úradu 
priemyselného vlastníctva SR. V rovna-
kom období minulého roka registroval 
úrad o 24 percent patentových žiadostí 
viac. Nápadov máme podľa odborníkov 
dosť, no chýbajú peniaze na ich realizáciu.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    28. 12. 2012
http://hnonline.sk/2-59029400-k10000_detail-9d

Trenčan vyvinul najsľubnejší patent
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    28. 12. 2012)
http://hnonline.sk/slovensko/c1-59029740-trencan-
-vyvinul-najslubnejsi-patent-na-rezanie-autoplastov

Chemik: Naše obaly môžete vyhodiť
do kompostu
„Časopisy máte zabalené v čomsi, čo je
nerozložiteľné,“ hovorí zástupca vedú-

ceho Oddelenia plastov a kaučuku na 
FCHPT STU v Bratislave Pavol Alexy. „Ak
by to však bolo zabalené v našom mate-
riáli, tak to pokojne môžete dať do kom-
postu aj so šupkami od zemiakov.“
Čo to vlastne robíte?
Venujeme sa biodegradovateľným poly-
mérom. V súčasnosti je špička vývoja ro-
biť takéto materiály z obnoviteľných zdro-
jov.

S m e    28. 12. 2012
http://tech.sme.sk/c/6649441/chemik-nase-obaly-
-mozete-vyhodit-do-kompostu.html

Obaly na vajíčka zjedia mikróby
(S m e    28. 12. 2012)
http://tech.sme.sk/c/6649432/obaly-na-vajicka-
zjedia-mikroby.html

Priemysel v roku 2012? Kľúčové boli
pre nás autá
HN vám prinášajú prehľad, ako sa darilo 
slovenskému priemyslu v roku 2012 
Bratislava – Ak by Slovensko nevyrábalo 
autá, náš priemysel by bol „v mínuse“. 
Počas viacerých mesiacov v roku 2012 
bol totiž rast vo výrobe automobilov vyšší 
ako rast celého priemyslu. Nielen ten už 
zabudol na krízu, automobilky so sebou 
potiahli aj strojárov, darilo sa však aj od-
vetviu informačných technológií. V tomto 
sektore sa uskutočnilo viacero investícií, 
napríklad Soitron zamieril do Turecka, 
Gratex realizoval veľké projekty v Kórei 
a Rusku, na medzinárodnej scéne sa da-
rilo Antiku aj Innovatricsu. Napriek tomu 
však IT rástlo pomalšie ako rok dozadu. 
Nie všetci sa pritom mohli radovať. Pod 
krízovými úrovňami sa pohybovali naprí-
klad hutníci či maloobchodníci. HN vám 
prinášajú prehľad, ako sa darilo sloven-
skému priemyslu v roku 2012. 

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    27. 12. 2012
http://hnonline.sk/2-59024750-k10000_detail-55

Desať najdôležitejších udalostí roka
2012 v ekonomike
(S m e   27. 12. 2012)
ht tp : / /ekonomika.sme.sk/c /6648003/desat -
najdolezitejsich-udalosti-roka-2012-v-ekonomike.html

Prečo Slovensko nesmie byť
východoeurópskym Detroitom
(S m e   10. 12. 2012)
http://komentare.sme.sk/c/6632488/preco-sloven-
sko-nesmie-byt-vychodoeuropskym-detroitom.html

Autorské práva. Zväz, ktorý sa zviditeľnil 
vyberaním absurdných poplatkov, zmenil 
vedenie
SOZA má nového šéfa. Je ním Popovič
Bratislava – Novým riaditeľom Sloven-
ského ochranného zväzu autorského 
(SOZA) bude hudobník, skladateľ a pro-
ducent Anton Popovič. Rozhodnutie Vý-
boru SOZA potvrdil jeho predseda Matúš 
Jakabčic.
Výmena vo vedení bola nutná po tom, 

čo Vladimír Repčík odišiel z toho postu 
v závere októbra. Zniesla sa na neho vlna 
kritiky za to, že mal sporné požiadavky 
na spoplatnenie hudobných diel. Do kon-
fl iktu prišiel napríklad s obcami Heľpa 
a Pohorelá, od ktorých SOZA žiadala pe-
niaze za spievanie ľudových piesní. Šlo 
o sumy 65 a 60 eur. Na faktúre obciam sa 
ohrádzali autorským zákonom. Pod ok-
nami ochrancov autorských práv sa vzá-
pätí konalo niekoľko protestných akcií.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    21. 12. 2012
http://hnonline.sk/2-59011660-k10000_detail-00

Vláda podporí malé a stredné podniky
Bratislava – Vláda SR včera schválila 
podporu v sume 225 miliónov eur na vy-
tvorenie približne 1 200 pracovných miest 
v sektore malých a stredných podnikov 
(MSP) použitím realokovaných zdrojov, 
a to v časovom horizonte do konca roka 
2015. Každý podporený projekt sa musí 
však zaviazať vytvoriť aspoň jedno pra-
covné miesto pre mladých ľudí vo veku 
15 až 29 rokov. „Dnes predstavil minister 
hospodárstva SR Tomáš Malatinský (no-
minant Smer-SD) návrh výziev na pred-
kladanie žiadostí o nenávratný fi nančný 
príspevok zameraný na zintenzívnenie 
podpory MSP a podporu zamestnávania 
mladých ľudí. Dobrá správa je, že sme 
na tento účel vyčlenili 225 miliónov eur, 
ktoré sme získali tak, že sme ich presu-
nuli z iných fondov, u ktorých hrozí ich ne-
vyčerpanie,“ priblížil včera po rokovaní vlá-
dy SR premiér Robert Fico (Smer-SD).
„Na základe týchto peňazí chceme výz-
namne podporiť MSP s inováciami. Sú 
tu aj projekty, ktoré smerujú do podpory 
cestovného ruchu. Okrem toho je záujem 
vytvoriť aj 1200 úplne nových pracovných 
miest pre mladých ľudí. To je program, do 
ktorého sa Slovensko prihlásilo, preto-
že miera nezamestnanosti mladých ľudí 
v SR je pomerne vysoká. Je to teda 
slušný objem peňazí, ktorý budeme cítiť 
v roku 2013 v hospodárskom raste, pre-
tože pôjdu do inovácií a podpory cestov-
ného ruchu,“ spresnil. 

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    20. 12. 2012
http://hnonline.sk/2-59004530-k10000_detail-71

Eurofondy prejdú pod Úrad vlády
Bratislava – Koordinácia čerpania euro-
fondov na Slovensku má od apríla bu-
dúceho roka prejsť z ministerstva dopra-
vy na Úrad vlády SR. Vyplýva to z návr-
hu novely kompetenčného zákona, ktorý 
schválil vládny kabinet. „Cieľom návrhu 
zákona je zlepšenie koordinácie a čer-
pania fi nančných prostriedkov z fondov 
Európskej únie,“ konštatuje v materiáli 
predkladateľ. Predložený návrh má re-
agovať aj na skutočnosť, že v novembri 
bola zriadená funkcia podpredsedu vlády 
pre investície. Presun právomocí v tejto 
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oblasti pritom súvisí s úlohami, ktoré mu 
boli zverené schváleným štatútom.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    20. 12. 2012
http://hnonline.sk/2-59004630-k10000_detail-e0

Premiér: Slovensko dostane až 16 miliárd
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    19. 12. 2012)
http://hnonline.sk/2-58996170-k10000_detail-f1

Cigarety majú vyzerať inak
Brusel, Bratislava – V Bruseli sa včera 
prezentoval revolučný návrh v oblasti vý-
roby, predaja a distribúcie tabakových 
výrobkov. V prípade, že by ho Európsky 
parlament a Rada ministrov schválili, v ro-
ku 2015 by si aj fajčiari na Slovensku 
viac nezapálili cigarety s príchuťou. Na 
škatuľky cigariet a tabaku na šúľanie by 
tiež okrem písomných varovaní pribudli 
aj veľké obrazové výstrahy. Tie by doko-
py zaberali až 75 percent prednej a zad-
nej strany balenia. Na bočných stranách 
by sa zase mali objaviť informácie o tom, 
že tabakový dym obsahuje viac ako 70 
látok spôsobujúcich rakovinu.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    20. 12. 2012
http://hnonline.sk/2-59004480-k10000_detail-5e

Ochutené cigarety chcú zakázať,
na škatuľky pribudnú drsné fotky
(S m e   20. 12. 2012)
http://ekonomika.sme.sk/c/6643501/ochutene-
cigarety-chcu-zakazat-na-skatulky-pribudnu-drsne-
-fotky.html

Brusel končí s vyšetrovaním Googlu
Európska komisia vyšetruje, či vyhľadá-
vač Google zneužíva silu
New York, Bratislava – V januári má Eu-
rópska komisia povedať, či technologic-
ká spoločnosť Google zneužívala domi-
nantné postavenie na trhu. Potvrdil to 
podľa denníka The Financial Times euro-
komisár pre hospodárske záležitosti Jo-
aquín Almunia.
Brusel vyšetruje praktiky Googlu už dva 
roky. Chce získať dôkazy, či vyhľadáva-
cí algoritmus fi rma nenastavila tak, aby 
zvýhodnil ním preferované služby a rek-
lamy. Ide o preferovanie sociálnej siete 
Google+ či Google Maps.

S m e    20. 12. 2012
http://tech.sme.sk/c/6643999/brusel-konci-s-
vysetrovanim-googlu.html

Instagram ustúpil, vaše fotky
nepoužije na reklamu
Populárna sociálna sieť chcela predávať 
fotografi e. Po kritike radšej ustúpila
Bratislava – Odfotili ste si cez aplikáciu 
Instagram obľúbený hotel v Paríži a o me-
siac pri listovaní magazínu o cestovaní 
zistíte, že snímku zverejnili. Instagram 
vás na použitie fotky nielenže neupozor-
nil, ale ani nezaplatil.

Tak mohla fungovať populárna sociálna 
sieť s fotkami už od 16. januára. Vtedy 
mali začať platiť nové podmienky jej po-
užívania. Instagram si v nich vyhradil tr-
valé právo pre Facebook používať a pre-
dávať vaše fotky. Bez platby či nejakého 
avíza o budúcom šírení.

S m e    20. 12. 2012
http://tech.sme.sk/c/6643817/instagram-ustupil-
vase-fotky-nepouzije-na-reklamu.html

Čaplovič kupuje Planétu vedomostí
Bratislava – Minister školstva Dušan Čap-
lovič (Smer-SD) kupuje školám digitali-
zované učivo Planéta vedomostí. Šéf re-
zortu tvrdí, že v porovnaní s pôvodnou 
cenou 6,7 milióna eur bez DPH sa minis-
terstvu podarilo s dodávateľským kon-
zorciom, vedeným spoločnosťou Atos, 
vyrokovať cenu nižšiu o milión eur a roz-
deliť platbu na tri roky. „Je to náš skutoč-
ný darček učiteľom na Vianoce, tým uči-
teľom, ktorí nemajú kvalitné učebnice,“ 
vyhlásil Čaplovič s tým, že zabezpečenie 
Planéty vedomostí pre školy je len začiat-
kom digitalizácie. O nákupe Planéty ve-
domostí s fi rmou Agemsoft rokoval exmi-
nister Eugen Jurzyca (SDKÚ-DS). V októb-
ri minulého roka však rozhodol, že digita-
lizované učebnice v hodnote šesť až 12
miliónov eur nekúpi. Rozhodnutie odô-
vodňoval nesúladom medzi kvalitou a ce-
nou. Ministerstvo vtedy tvrdilo, že v Pla-
néte vedomostí je 126 chýb.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    19. 12. 2012
http://hnonline.sk/2-58996220-k10000_detail-21

V Česku našli najväčší nelegálny
sklad alkoholu
Praha – V Česku našli doteraz najväčší 
nelegálny sklad alkoholu v histórii ich po-
lície. Objav u našich západných susedov 
v Stojčíne v kraji Vysočina majú na konte 
kriminalisti. Po tom, čo urobili raziu v bý-
valej tehelni, boli šokovaní. Našli totiž až 
1,2 milióna litrov nelegálneho alkoholu. 
Český štát by kvôli tomu podľa odhadov 
expertov prišiel na daniach o 330 milió-
nov českých korún. „V bývalej tehelni sme
zaistili nelegálny sklad, ktorý je čo do 
množstva nájdených liehovín najväčším 
úlovkom v histórii českej polície,“ potvrdil 
českým médiám Pavel Hanták, hovorca 
Útvaru pre odhaľovanie organizovaného 
zločinu.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    19. 12. 2012
http://hnonline.sk/2-58996040-k10000_detail-55

Česi zaistili tisíce litrov podozrivého
alkoholu
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    13. 12. 2012)
http://hnonline.sk/2-58957640-k10000_detail-4f

Kontroverzný rozsudok. Za zverejnenie 
e-mailov a fotiek hollywoodskych here-
čiek a speváčok vymerali Američanovi 
tvrdý trest

USA odsúdili hackera na desať rokov
Los Angeles – V USA padol tvrdý trest. 
Hollywoodskeho hackera, ktorý vykrádal 
maily desiatkam amerických celebrít, pos-
lal včera súd za mreže na desať rokov. 
Američan Christopher Chaney z fl orid-
ského Jacksonvillu prenikol do viac než 
50 e-mailových schránok hviezd. Spe-
váčke Christine Aguilere či herečke Scar-
lett Johansson musí za zverejnenie ich 
súkromných fotiek zaplatiť ako odškodné 
desaťtisíce dolárov.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    19. 12. 2012
http://hnonline.sk/2-58996080-k10000_detail-1f

Politici schválili spornú dohodu, web 
sa môže začať trieštiť
Západné štáty odmietli novú dohodu o re-
gulácii internetu. Chcú slobodný web
Dubaj, Bratislava – Väčšiu kontrolu nad 
internetom či širšie možnosti zasahovať 
do jeho obsahu. Proti takýmto požiadav-
kám autoritatívnych režimov sa postavi-
li západné štáty, ktoré sa nechcú vzdať 
slobodného a nekontrolovateľného webu 
bez regulácie. Takého, aký teraz spra-
vujú mimovládne alebo súkromné orga-
nizácie.
V podobnej atmosfére rokovali vlády 
151 štátov sveta v Dubaji o novej podo-
be celosvetového paktu, vďaka ktorému 
sa dnes dovoláme do zahraničia. Keďže 
vznikol ešte pred webom, o jeho regulácii 
sa v dohode nič nehovorí.
Bez regulácie
Proti sebe na medzinárodnom stretnutí 
stáli dva odlišné názory na budúcnosť in-
ternetu. Štvrtina štátov sveta napokon na 
minulotýždňovom summite OSN odmiet-
la, aby sa na súčasnom stave čokoľvek 
menilo.
„Nesúhlasili sme, aby sa zmluva rozšírila 
na záležitosti riadenia internetu a obsa-
hu,“ tvrdí hovorca slovenského minister-
stva dopravy Martin Kóňa. Zmenu paktu 
odmietli aj ďalšie štáty Európskej únie, 
Kanada, Japonsko či Austrália.
„Internet dal svetu za 24 rokov nepred-
staviteľné hospodárske a spoločné vý-
hody. Všetky bez regulácie OSN,“ pri-
pomenul podľa denníka Guardian aj šéf 
americkej delegácie Terry Kramer.

S m e   17. 12. 2012
http://tech.sme.sk/c/6640446/politici-schvalili-
spornu-dohodu-web-sa-moze-zacat-triestit.html

Nejde o etiku, ale o peniaze
(S m e    8. 12. 2012)
ht tp : / / komentare .sme.sk /c /6630705/ ide-o-
peniaze.html

Odborníčka na internet:
Naše hlavy prestávajú pracovať
(S m e    8. 12. 2012)
http://tech.sme.sk/c/6629431/odbornicka-na-
internet-nase-hlavy-prestavaju-pracovat.html
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Najkratšia cesta do sveta je internet
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    7. 12. 2012)
http://hnonline.sk/2-58919800-k10000_detail-30

Z globálnej krízy nás môžu vyviesť
inovácie
Ako sa jeden rok slimačieho rastu prelie-
va do ďalšieho, silnie debata o tom, čo 
očakávať v nadchádzajúcich desaťro-
čiach. Bola globálna fi nančná kríza ne-
ľútostným, ale prechodným prepadom 
rastu vyspelých krajín, alebo odhalila hlb-
ší, dlhodobý neduh?
Málo vynálezov
Nedávno niekoľko autorov, okrem iné-
ho internetový podnikateľ Peter Thiel 
a politický aktivista a bývalý majster sveta 
v šachu Garry Kasparov, obhajovali po-
merne radikálny výklad spomalenia. 
V chystanej knihe tvrdia, že zrútenie ras-
tu vyspelých krajín nie je iba výsledkom 
fi nančnej krízy, ale že ochabnutosť tých-
to krajín je odrazom vytrvalej stagnácie 
techniky a inovácií. Nie je preto pravde-
podobné, že by zaznamenali vytrvalé 
zvýšenie rastu produktivity, ak nevyko-
najú radikálne zmeny v politike inovácií.
Ekonóm Robert Gordon posúva túto 
myšlienku ešte ďalej. Tvrdí, že éra pre-
vratného technického pokroku, ktorá na-
sledovala po priemyselnej revolúcii, sa 
v dejinách človeka môže ukázať ako 250 
rokov trvajúca výnimka z pravidla stag-
nácie. Podľa neho dnešné technologické 
inovácie blednú v porovnaní s predchá-
dzajúcimi, ako bola elektrina, vodovod, 
spaľovací motor a ďalšie objavy, ktoré sú 
už viac ako sto rokov staré. 

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    14. 12. 2012
http://hnonline.sk/2-58964800-k10000_detail-0b

Čaplovič štedro dotuje výskum.
Firma dostala milión
Finančné stimuly. V čase, keď štát chce 
šetriť, rozdáva rezort školstva peniaze. 
Vedu treba podporovať, ale inak, tvrdí, 
opozičný poslanec Beblavý 
Bratislava – Štátu chýbajú peniaze, minis-
terstvo školstva aj tak rozdáva fi nančné 
stimuly. Len štyri dni po začiatku štrajku 
učiteľov priklepol šéf rezortu Dušan Čap-
lovič milión eur spoločnosti CEIT so síd-
lom v Žiline. Peniaze musí fi rma zo zá-
kona použiť na výskum a vývoj. Milión je 
pritom suma, ktorá bola na rozdeľovanie 
stimulov vyčlenená na celý rok 2012.
Súťažili sami so sebou 
Podľa hovorcu ministerstva školstva Mi-
chala Kaliňáka vyhrala CEIT verejnú 
súťaž, ktorú ministerstvo vypísalo ešte 
v októbri. Súťažili pritom sami so sebou, 
keďže na výzvu zareagovali ako jediní. 
Tá bola zverejnená na Centrálnom infor-
mačnom portáli pre vedu, techniku a ino-
vácie.

„Prebehol celý proces schvaľovania a na 
základe toho nám projekt schválili. Pe-
niaze budú použité na vytvorenie nové-
ho pracoviska zameraného na získanie 
nových poznatkov v oblasti strojárstva 
a materiálových vied,“ spresnila projekto-
vá manažérka Mariana Machová. Firma 
bude podľa nej na projekte spolupraco-
vať aj s inými fi rmami či so štátnymi inšti-
túciami, ktoré riešia výskum a jeho vývoj. 

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    14. 12. 2012
http://hnonline.sk/2-58965120-k10000_detail-0b

Slogany na obaloch potravín už majú
byť vedecky podložené
Na potravinách a výživových doplnkoch 
už môžu byť uvedené len také zdravotné 
účinky, ktoré odobril Brusel.
Bratislava – Oddnes by mali výrobcovia 
uvádzať na  obaloch potravín, ale aj v rek-
lamných sloganoch na ne len Bruselom 
povolené informácie o účinku potravín či 
ich zložiek na zdravie. Prikazuje to naria-
denie Európskej komisie o povolení zdra-
votných tvrdení na potravinách.

S m e    14. 12. 2012
http://ekonomika.sme.sk/c/6637558/slogany-
-na-obaloch-potravin-uz-maju-byt-vedecky-
podlzene.html

Makléri odporúčajú staviť na luxus, via-
ceré značky zlepšili výhľad
Akciovým trhom vládnu luxusné značky
Bratislava – Luxusné značky tvrdo vzdo-
rujú kríze. Trhajú rekordy v predajoch a aj 
na burzách a tvoria tak zaujímavú príle-
žitosť na investovanie. „Napríklad Prada 
zaznamenala v treťom kvartáli tohto roka 
rekordný nárast zisku o 57 percent, čo 
spôsobilo nárast ceny jej akcií za dva dni 
o viac ako 10 percent,“ uvádza príklad 
analytik Ivor Lehoťah z Capital Markets. 
Kabelku či akcie
Nielen talianska Prada je na akciovom 
trhu úspešná. Banka Goldman Sachs 
nedávno zvýšila odporúčania na akcie 
LVMH, francúzskeho koncernu Louis Vuit-
ton Moet Hennesy. Spomínaná Prada sa
po zverejnení výsledkov posilnila na ázij-
ských trhoch až o 41 percent. Akcia 
LVMH sa v Paríži obchoduje za 138 eur, 
no nákupné odporúčania majú cieľovú 
cenu 197 eur, Prada sa v Hongkongu ob-
choduje asi za 6,4 eura. „Zaujímavou ak-
ciou je napríklad Richemont alebo Chris-
tian Dior,“ uvádza ďalšie príklady analytik 
Ján Beňák zo spoločnosti TRIM Broker. 
Prvá spomínaná hlavne kvôli diverzifi ko-
vaniu svojich aktivít na viacero luxusných 
tovarov. Analytici predpokladajú, že ani 
v najbližších rokoch sa situácia nezmení 
a „luxusné akcie“ budú bezpečnou inves-
tíciou podobne, ako sú luxusné výrobky 
samotné.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    13. 12. 2012
http://hnonline.sk/2-58957450-k10000_detail-f1

Články o Figeľovom PhD. vyšetrujú
Rektor Vysokej školy zdravotníctva vidí 
v písaní o dizertačnej práci trestný čin
Bratislava – Články denníka SME o po-
dozrivom titule šéfa KDH Jána Figeľa vy-
šetruje polícia. Konať začala na základe 
trestného oznámenia vedenia Vysokej ško-
ly zdravotníctva a sociálnej práce, kde Fi-
geľ získal titul PhD. Figeľ vraví, že s tým 
nič nemá.
Polícia vedie stíhanie pre trestný čin ne-
oprávneného nakladania s osobnými 
údajmi zatiaľ proti neznámu páchateľovi.
Autorka článkov Mária Mihaliková muse-
la v utorok na polícii vysvetľovať, odkiaľ 
mala informácie, ako sa dostala k Figeľo-
vej dizertačnej práci a či mala súhlas na 
použitie osobných údajov, ktoré práca 
obsahovala.

S m e    13. 12. 2012
http://www.sme.sk/c/6636441/clanky-o-figelovom-
-phd-vysetruju.html

Figeľov titul bol vraj v poriadku,
k téme stačilo napísať tretinu práce
(S m e   10. 12. 2012)
http://www.sme.sk/c/6632583/fi gelov-titul-bol-vraj-v-
-poriadku-k-teme-stacilo-napisat-tretinu-prace.html

Bude horšie, naznačuje zmena klímy
Klimasummit reálny výsledok nepriniesol.
Odborníci pritom hovoria, že môže byť 
ešte teplejšie
Bratislava – Prívalové dažde strieda vlna 
sucha. Tajfún je extrémnejší a napácha 
škody aj na miestach, kam zvyčajne ne-
dorazil. Nedostatok vody vedie k jej ná-
rodnému šetreniu a zákazu polievania 
záhrad.
Takéto jednotlivé problémy nedokážeme 
pripísať postupujúcej zmene klímy. Vedci 
si však myslia, že trend sa zhoršuje a pri 
celkovom pohľade sa podobné vyčíňanie 
počasia môže stávať častejšie.
„Nemôžeme povedať, že jednotlivé uda-
losti boli spôsobené klimatickou zme-
nou,“ hovorí pre magazín New Scientist 
Nigel Arnell z univerzity v anglickom Rea-
dingu. „Čo však môžeme povedať je, že 
rastie šanca, že sa toto bude diať.“

S m e    12. 12. 2012
http://tech.sme.sk/c/6635074/bude-horsie-naznacu-
je-zmena-klimy.html

Politici rozhodovali o klíme, summit
skončil fi askom
(S m e    10. 12. 2012)
http://tech.sme.sk/c/6631576/politici-rozhodovali-o-
-klime-summit-skoncil-fi askom.html

Kontaktná šošovka ukáže esemesky
Kontaktná šošovka sa môže premeniť na 
miniatúrny displej. Technológia už funguje
Bratislava – Vyslovíte nahlas otázku. 
Napríklad, ako by ste sa mohli dostať 
na autobusovú stanicu kdesi v Bruseli. 
Následne sa vám pred očami zobrazia 
inštrukcie priamo z mobilnej navigácie. 

http://hnonline.sk/2-58919800-k10000_detail-30
http://hnonline.sk/2-58964800-k10000_detail-0b
http://hnonline.sk/2-58965120-k10000_detail-0b
http://ekonomika.sme.sk/c/6637558/slogany--na-obaloch-potravin-uz-maju-byt-vedecky-podlzene.html
http://ekonomika.sme.sk/c/6637558/slogany--na-obaloch-potravin-uz-maju-byt-vedecky-podlzene.html
http://ekonomika.sme.sk/c/6637558/slogany--na-obaloch-potravin-uz-maju-byt-vedecky-podlzene.html
http://ekonomika.sme.sk/c/6637558/slogany--na-obaloch-potravin-uz-maju-byt-vedecky-podlzene.html
http://hnonline.sk/2-58957450-k10000_detail-f1
http://www.sme.sk/c/6636441/clanky-o-figelovom--phd-vysetruju.html
http://www.sme.sk/c/6636441/clanky-o-figelovom--phd-vysetruju.html
http://tech.sme.sk/c/6635074/bude-horsie-naznacu-je-zmena-klimy.html
http://tech.sme.sk/c/6635074/bude-horsie-naznacu-je-zmena-klimy.html
http://tech.sme.sk/c/6635074/bude-horsie-naznacu-je-zmena-klimy.html
http://www.sme.sk/c/6632583/figelov-titul-bol-vraj-v-poriadku-k-teme-stacilo-napisat-tretinu-prace.html
http://tech.sme.sk/c/6631576/politici-rozhodovali-o-klime-summit-skoncil-fiaskom.html
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Bez toho, aby ste sa pozreli na displej 
vášho smartfónu.
Tak si belgickí vedci predstavujú bu-
dúcnosť kontaktných šošoviek. Ich tech-
nológia by teraz mohla zmeniť budúc-
nosť mobilnej elektroniky. Do pomôcky 
pre oko totiž dokázali vložiť displej, ktorý 
sa podobá na obrazovku počítača. Zatiaľ 
však pracuje iba čiernobielo.
„Táto technológia nikdy nenahradí fi lmo-
vé plátno,“ hovorí podľa Daily Telegraph 
Jelle De Smet, šéf projekt z univerzity 
v Gente. „V rôznych situáciách však mô-
že byť zaujímavé zobrazovať informácie, 
akými sú navigačné dáta či esemesky 
z mobilu. Priamo do oka.“
Konštruktéri využili plastový substrát 
a špeciálnu technológiu, vďaka ktorej vy-
tvorili zaoblený displej. Kopírovali tak tvar 
ľudského oka. Kontaktná šošovka tak 
v princípe môže zobraziť čokoľvek, čo 
dokážu podobné projekčné multimediál-
ne okuliare.
Technológia by však mohla pomôcť aj pa-
cientom, ktorých oči nereagujú na zmenu 
intenzity osvetlenia. Displej by mohol do-
konca meniť priepustnosť svetla.
Vedci veria, že ich technológia sa môže 
na trhu objaviť v priebehu piatich rokov. 
Kľúčová je však bezdrôtová komuniká-
cia, samotné zobrazovanie totiž už údaj-
ne funguje.

S m e    11. 12. 2012
http://tech.sme.sk/c/6633133/kontaktna-sosovka-
-ukaze-esemesky.html

Týždeň vedy stál za Čaploviča 220-tisíc 
eur, za Jurzycu 80-tisíc 
Zistenie HN: Čaplovič štedro hostil
vedcov
Bratislava – Najmenej 220-tisíc eur stál 
Týždeň vedy a techniky, ktorý v súkrom-
nej spoločnosti Incheba usporiadalo mi-
nisterstvo školstva na čele s Dušanom 
Čaplovičom (Smer-SD). Vlani stálo toto 
podujatie za exministra Eugena Jurzy-
cu 80-tisíc, kľúčové akcie sa však konali 
v priestoroch štátu.
Týždeň vedy u Rozina
Bratislavskému výstavisku Incheba, kto-
ré plochu ministerstvu prenajalo za vyše 
57-tisíc eur, šéfuje veľkopodnikateľ Ale-
xander Rozin. Ten v roku 2005 kandido-
val s podporou Smeru-SD v župných voľ-
bách.
Ministerstvo tvrdí, že si Inchebu vybrali 
preto, lebo chceli mať všetky podujatia 
pod jednou strechou. „Prenájom poskytli 
so zľavou 50 percent,“ povedal hovorca 
Michal Kaliňák.
Hovorkyňa Incheby Martina Sekulová 
pre HN neuviedla, aká je bežná cena, 
z ktorej zľavili. „Je to ťažké špecifi kovať, 
vždy to závisí od konkrétnych požiada-
viek klienta na úpravu priestoru, jeho vy-
bavenie a služby.“ Týždeň vedy sa pravi-
delne uskutočňuje v novembri pod zášti-

tou ministerstva. Prezentujú sa na ňom 
vedecké pracoviská a odovzdávajú ceny 
vedcom.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y   7. 12. 2012 
http://hnonline.sk/2-58920070-k10000_detail-14

Čaplovič zaplatil Rozinovi za Inchebu
50-tisíc
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    10. 12. 2012)
http://hnonline.sk/2-58934410-k10000_detail-71

Nokia porazila Blackberry.
Ale nestíhajú na Apple
Fínska spoločnosť je aj tak stále najväč-
ším držiteľom patentov spoločne s Qual-
commom a Ericssonom.
Nokia v stredu oznámila, že vyhrala arbit-
rážny spor s RIM o platby za používa-
nie takzvaných základných patentov. 
V tomto prípade na používanie technoló-
gie WLAN pre prístup k WiFi sieťam prá-
ve z mobilných telefónov. To jej umožňu-
je podať na konkurenta mnoho žalôb na 
všetkých kontinentoch a dosiahnuť aj zá-
kazy predaja ako sa konkurenti dohodnú 
na poplatkoch za používanie patentov.
Rozsudok ako by vlastníkom a vedeniu 
Nokie dal novú nádej uprostred zlých 
správ. Víťazstvo nad konkurenčnou ka-
nadskou spoločnosťou RIM posilnilo po-
zíciu Nokie ako držiteľa patentov dôleži-
tých nielen pre odvetvie mobilných zaria-
dení. Hodnota spoločnosti sa tak stále 
viac presúva z výroby telefónov na de-
dičstvo z obdobia, kedy bola prvým vý-
robcom telefónov na svete.
Nokia a RIM uzavreli prvú dohodu o vzá-
jomnom využívaní základných patentov 
už v roku 2003. Doplnili ju o päť rokov 
neskôr ale v roku 2008 samotný RIM 
podal arbitrážnu žalobu na obchodnej 
komore v Štokholme, práve kvôli paten-

tom WLAN. Držitelia základných paten-
tov, z ktorých vychádzajú medzinárodne 
štandardizované technológie, ich musia 
licencovať ostatným fi rmám, aby ich 
nezneužívali na bránenie konkurencie 
a nemohli byť obvinení z porušovania 
pravidiel hospodárskej súťaže. Spory sa 
vedú predovšetkým o výšku licenčných 
poplatkov a rozsah, na ktorých patenty 
sa tieto dohody FRAND (férový a nedis-
kriminačný prístup) vzťahujú.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    3. 12. 2012
http://style.hnonline.sk/c3-58893320-kT0000_d-
nokia-porazila-blackberry-ale-nestihaju-na-apple

Slováci vytvorili zariadenie, ktoré
odhalí svaly
Mladí elektrotechnici vytvorili prístroj, 
ktorý sleduje aktivitu svalov a s počíta-
čom komunikuje na diaľku
Na prvý pohľad to vyzerá ako byt, len ako-
si chýba bežné zariadenie. S výnimkou 
televízora, ktorý už visí na stene. V rohu 
stojí posilňovací stroj ako z fi tnescentra 
a v strede miestnosti akási zvláštna plo-
šina, ktorá trochu pripomína trampolínu. 
Keby neležala položená na zemi, a jej 
účel nebol presne opačný – v skutočnos-
ti má výskok do vzduchu skomplikovať 
a simulovať tak rôzne pohyby.
Nábytku tu veľa nenájdete, no všade 
uvidíte množstvo technických zariadení 
a počítačov. Toto je experimentálne la-
boratórium, v ktorom vedci vyvinuli novú 
technológiu na sledovanie biosignálov 
ľudského tela. Stojíme v experimentál-
nom pracovisku Biolab na Ústave elek-
troniky a fotoniky STU v Bratislave.

S m e    1. 12. 2012
http://tech.sme.sk/c/6622706/slovaci-vytvorili-
zariadenie-ktore-odhali-svaly.html

http://tech.sme.sk/c/6633133/kontaktna-sosovka--ukaze-esemesky.html
http://tech.sme.sk/c/6633133/kontaktna-sosovka--ukaze-esemesky.html
http://hnonline.sk/2-58920070-k10000_detail-14
http://hnonline.sk/2-58934410-k10000_detail-71
http://style.hnonline.sk/c3-58893320-kT0000_d-nokia-porazila-blackberry-ale-nestihaju-na-apple
http://style.hnonline.sk/c3-58893320-kT0000_d-nokia-porazila-blackberry-ale-nestihaju-na-apple
http://style.hnonline.sk/c3-58893320-kT0000_d-nokia-porazila-blackberry-ale-nestihaju-na-apple
http://tech.sme.sk/c/6622706/slovaci-vytvorili-zariadenie-ktore-odhali-svaly.html
http://tech.sme.sk/c/6622706/slovaci-vytvorili-zariadenie-ktore-odhali-svaly.html
http://tech.sme.sk/c/6622706/slovaci-vytvorili-zariadenie-ktore-odhali-svaly.html
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ČASOPIS DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO / KTO VIE, ODPOVIE

Z obsahu štvrtého minuloročného čísla časopisu 
Duševné vlastníctvo, ktoré je už v distribúcii
Aktuálne z autorského práva

JUDr. Darina Štoffová: Prieskum roz-
hodnutí Úradu priemyselného vlas-
tníctva SR v správnom súdnictve
Rozhodnutia ÚPV SR podliehajú súdne-
mu preskúmavaniu v rámci ustanovení 
Občianskeho súdneho poriadku o správ-
nom súdnictve, ktoré predstavuje špe-
cifi ckú formu kontroly orgánov verejnej 
správy. Každý, kto tvrdí, že bol ukrátený 
na svojich právach rozhodnutím úradu, 
sa môže obrátiť na súd, aby preskúmal 
zákonnosť takéhoto rozhodnutia. Hoci 
rozhodovacia prax súdov v tejto oblasti 
sa neustále formuje, článok prezentuje 
niektoré závery, ktoré súdy vyslovili v ko-
naniach o preskúmanie zákonnosti roz-
hodnutí a postupov ÚPV SR.

MVDr. Peter Holakovský – Ing. Štefan Ho-
lakovský: Pohnime rozumom! – 26. časť. 
Bionika a ľudské telo
Bionické náhrady niektorých ľudských 
orgánov – umelé srdce, kochleárny im-
plantát, umelý pankreas. Optická korek-
čná pomôcka – zariadenie na úpravu ko-
rekčnej chyby ľudského oka, elektronicky 
vylepšený princíp stenopeickej štrbiny – 
patent č. 287976. „Zrkadlové“ 3D – málo 
známa technika 3D zobrazovania, histó-
ria a praktické skúsenosti.

Z galérie tvorcov
„Slovo inovácia sprofanovalo..., treba mu 
vrátiť pôvodný význam,“ hovorí Ing. Ma-
rína Spirová, riaditeľka Banskobystrickej 
regionálnej komory SOPK
Predseda Úradu priemyselného vlas-
tníctva SR Mgr. Ľuboš Knoth a riaditeľ-
ka Banskobystrickej regionálnej komory 
SOPK (BBRK SOPK) Ing. Marína Spiro-
vá podpísali 27. septembra tohto roka do-

hodu o vzájomnej spolupráci, na zákla-
de ktorej bolo v BBRK SOPK vytvorené 
informačno-poradenské miesto ÚPV SR 
pre inovácie – innoinfo.
M. Spirová mala vždy blízko k inováciám
a duševnému vlastníctvu. Predtým ako 
sa stala riaditeľkou BBRK SOPK (1. mar-
ca 2011), pôsobila v Úrade Banskobys-
trického samosprávneho kraja , kde v ro-
ku 2005 stála pri zrode Regionálnej ino-
vačnej stratégie Banskobystrického kraja 
– BaBy RIS. V rokoch 1981 – 2001 pra-
covala vo Výskumno-vývojovom ústave 
ZŤS, š. p. Zvolen, ktorý sa po rozpade 
koncernu ZŤS zmenil od roku 1990  na 
Výskumno-vývojový ústav strojov a me-
chanizmom (WUSAM); istý čas bola v ús-
tave poverená riadením odboru stratégie 
a rozvoja. Ústav sa vypracoval na jedno 
z najsilnejších zastúpení strojárskeho 
výskumno-vývojového potenciálu na Slo-
vensku. M. Spirová bola jednou z prvých 
absolventiek akreditovaného kurzu du-
ševné vlastníctvo, ktorý v rokoch 1998 
– 2000 organizovala Patentová knižnica 
vtedajších Východoslovenských železiar-
ní v Košiciach. Po ukončení kurzu pri-
hlášky predmetov priemyselných práv vy-
pracúvala M. Spirová vo WUSAM-e väč-
šinou sama.

KTO VIE, ODPOVIE
Kto vymyslel v druhej polovici devätnásteho storočia princíp magnetického ukladania dát? – pýtali sme sa vás v poslednom 

minuloročnom vydaní e-mailového časopisu E-zine  ÚPV SR. Správna odpoveď je – americký inžinier Oberlin Smith. Takto ako 
prvá odpovedala Bibiána Spišiaková z Banskej Bystrice.

Súťažná otázka č. 1

V úvode aktuálneho vydania e-mailového časopisu E-zine ÚPV SR sme spomenuli 20-ročné jubileum zrodu SMS správ na 
svete. Na Slovensku sa éra esemesiek začala o päť rokov neskôr v roku 1997.

Ktorá spoločnosť ako prvá na Slovensku spustila službu posielania krátkych
textových správ – SMS (Short Message Service)?

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

Foto: www.jatismobile.com

Foto: archív ÚPV SR

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