
Aj keď sa 20. marca dve minúty po 12-tej hodine stredoeurópskeho 
času začala astronomická jar a máme za sebou už i veľkonočné sviatky, 
počasie je stále zimné. Nízke teploty a sneženie nám naďalej kompli-
kujú život. Z výskumov klimatológov vyplýva, že abnormálne počasie 
v túto dobu je spôsobené rapídnym topením ľadu v Arktíde. Ako uvie-
dol internetový denník topky.sk1, ubúdanie ľadu, čo je príznakom glo-
bálneho otepľovania, spôsobuje viaceré paradoxy a môže vyvolať aj 
ochladenie, ako sa to stalo teraz na starom kontinente. Ohriata Arktída 
stráca totiž schopnosť nasávať oceánske a atmosférické prúdy z rov-
níkovej oblasti, ktoré podnebie na severe Európy výrazne ohrievajú. 
– Všetky tieto veci vedú k extrémym prejavom počasia, ktorých sme 
svedkami v stredných zemepisných šírkach. Umožňuje to studenému 

arktickému vzduchu prenikať viac na juh, – hovorí Jennifer Francisová z Rutgersovho inštitútu pre výskum pobrežia 
a mora.

Relatívne mladá veda klimatológia spolu s meteorológiou zohrávajú stále väčší význam. Obsah klimatológie sa zá-
sadne rozšíril a došlo aj k vývoju nových metód výskumu. Už to nie je len štatistika, ale veľmi komplexné a fyzikálne 
konzistentné modely, ktoré dokážu predpovedať klímu v budúcnosti.2

Venujme sa však už ďalším témam v aktuálnom vydaní e-mailového časopisu E-zine ÚPV SR.
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O bilaterálnej spolupráci s EPÚ

Do Úradu priemyselného vlastníctva 
SR zavítala 11. – 12. marca 2013 náv-
števa z viedenskej pobočky Európskeho 
patentového úradu – Heidrun Krestelo-
vá, ktorá je zodpovedná za spoluprácu 
EPÚ s krajinami Vyšehradskej skupiny.

Obe strany sa venovali predovšetkým 
aktuálnym projektom a otázkam ich fi -
nančného zabezpečenia. V rámci bila-
terálnej spolupráce s EPÚ má ÚPV SR 
rozpracovaných 11 projektov, zame-
raných najmä na patentové informácie 
a zvyšovanie povedomia o priemysel-
nom vlastníctve, zlepšenie existujúcich 
služieb a produktov a zavádzanie no-
vých, napríklad vytvorenie nových web-
registrov a ich prepojenie s Federatív-
nym európskym patentovým registrom, 
strojový preklad patentov z úradných ja-
zykov EPÚ do slovenčiny a naopak (s im-
plementáciou sa začne v najbližších 
týždňoch), ďalej na posilnenie spoluprá-
ce v rámci Európskej patentovej siete 
a pod.

P reds tav i t e l i a 
ÚPV SR informo-
vali H. Krestelovú 
o činnosti úradu 
v ostatných ôsmich 
mesiacoch a sys-
tematických zme-
nách v jeho riade-
ní, prezentovali čin-
nosť projektovej 
kancelárie, hlavne 
pokiaľ ide o projek-
ty s EPÚ, a predstavili komplexný plán 
riadenia jednotlivých aktivít v projektoch 
podľa metodiky PRINCE2, čo bolo zo 
strany EPÚ hodnotené veľmi pozitívne.

Na stretnutí sa hovorilo aj o blížiacich 
sa oslavách 20. výročia vzniku ÚPV SR, 
ktoré sa uskutočnia 14. – 15. mája 2013 
a za EPÚ sa na nich zúčastní štvor-
členná delegácia na čele s prezidentom
Benoîtom Battistellim.

EPÚ v spolupráci s ÚPV SR plánuje 
tohto roku zorganizovať prvýkrát na Slo-
vensku 9. – 10. októbra v Bratislave Deň 
používateľov online služieb.

Na záver bilaterálneho stretnutia sa 
obe strany zhodli na tom, že pre oba 
úrady nastáva pozitívna zmena v koope-
rácii a komunikácii, zhodnotili stretnutie 
ako veľmi progresívne, inšpiratívne a zá-
roveň priateľské. Vyjadrili presvedčenie, 
že v takomto duchu bude pokračovať 
spolupráca medzi oboma úradmi.
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Foto: archív ÚPV SR

___________________________________________

1   www.topky.sk/cl/13/1344705/Mraziva-jar-nam-pije-nervy--Vedci-vedia--co-ju-sposobilo-
2   http://tech.sme.sk/c/6718672/vedecky-stlpcek-mlada-veda.html
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http://tech.sme.sk/c/6718672/vedecky-stlpcek-mlada-veda.html
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Priestory aj pre mládež

Predseda ÚPV SR Ľuboš 
Knoth po nástupe do funkcie 
1. júna 2012 okrem iného po-
vedal, že je potrebné urobiť 
všetko preto, aby sa zvýšilo 
povedomie verejnosti o du-
ševnom vlastníctve, pričom 
nemožno v tejto súvislosti 
zabúdať ani na školákov.

Odvtedy úrad rozbehol via-
cero projektov zameraných na
zvyšovanie povedomia o du-
ševnom vlastníctve a jeden 
z nich sa týka aj samotných 
priestorov úradu. V jeho vstup-
nej časti má dôjsť k prestavbe 
tak, aby vznikol viacúčelový priestor vy-
užívaný verejnosťou i školákmi.
Ľ. Knoth: – V jednej časti novovytvo-

reného priestoru by sme chceli prezento-
vať všetko to najlepšie, čo na Slovensku 
máme, to znamená napríklad slovenské 
produkty chránené ako označenie pôvo-
du alebo zemepisné označenie, význam-
né patenty, prípadne makety zmyslupl-

ných technických 
riešení.  Ďalš ia 
časť by mala byť 
kreatívnym kútikom pre deti, školákov. 
Chceli by sme organizovať workshopy za-
merané na výtvarnú tvorbu alebo mode-
lovanie, technické súťaže a aj takto priblí-
žiť mladej generácii tak „úzko“ vnímanú 
technickú oblasť, ktorou sa úrad zaoberá. 
V neposlednom rade počítame aj s or-

ganizovaním vzdelávacích pred-
nášok a seminárov pre mládež 
rôznych vekových kategórií.

Adaptáciu časti administratív-
nych priestorov ÚPV SR na spo-
mínané účely a ideové riešenie 
nového objektu zveril úrad Ka-
tedre dizajnu nábytku a drevár-
skych výrobkov Drevárskej fa-
kulty Technickej univerzity vo 
Zvolene. Zástupcov spomínanej 

katedry informovali predstavi-
telia ÚPV SR o svojich pred-
stavách v rámci workshopu, 
ktorý sa konal v úrade začiat-
kom marca. Predpokladá sa, 
že fi nálne riešenia budú pre-
zentované v polovici apríla 
tohto roka.

– Som rád, že študenti Technickej uni-
verzity vo Zvolene nám pomáhajú tvoriť 
nový priestor v úrade a v podstate ho tvo-
ria aj pre svojich nasledovníkov a možno 
aj svoje deti, – podotýka Ľ. Knoth.

Inovačné fórum Slovenska

Aj za účasti zástupcu ÚPV SR sa 
12. marca v priestoroch Centra vedecko-
-technických informácií SR v Bratislave 
konalo prvé ofi ciálne stretnutie Inovačné-
ho fóra Slovenska (www.inovacneforum.
sk) – neformálnej platformy spájajúcej 
expertov z oblasti výskumu a vývoja, prie-
myslu, malých a stredných podnikov, 
verejného sektora a samosprávy, ako aj 
mediátorov a facilitátorov v danej oblasti.

Inovačné fórum Slovenska je koordi-
nované spoločnosťou BIC (Business and

Innovation Centre – Podnikateľské a ino-
vačné centrum) Bratislava, Minister-
stvom školstva, vedy, výskumu a špor-
tu SR, Ministerstvom hospodárstva SR 
v spolupráci s Centrom vedecko-technic-
kých informácií SR, pričom koordinačné 
centrum je ustanovené v rámci BIC Brati-
slava, ktoré je tiež koordinátorom Európ-
skej siete podnikov (Enterprise Europe 
Network) na Slovensku.

Prvé stretnutie fóra bolo zamerané na 
problematiku inovačných stratégií na 
národnej a regionálnej úrovni. Naprík-

lad štátny tajomník Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR Štefan Chu-
doba informoval o cieľoch stratégie vedy, 
výskumu a inovácií (VVI) na Slovensku. 
Zámerom je reforma systému VVI vráta-
ne jeho fi nancovania, rast konkurencie-
schopnosti hospodárstva, tvorba nových 
vysokokvalifi kovaných miest v priemys-
le a priemyselných výskumných cen-
trách a podpora ľudských zdrojov vo vede 
a výskume.

Verme, že novozriadené Inovačné fó-
rum Slovenska postupne prispeje k zlep-
šeniu postavenia Slovenska v ukazova-
teli inovačnej výkonnosti, čo sa prejaví 
vo zvýšenej miere aj vo zvýšení počtu 
patentových prihlášok, prihlášok úžitko-
vých vzorov a dizajnov.

Duševné vlastníctvo v školách

V poslednom minuloročnom vydaní 
nášho emailového časopisu sme vás 
informovali aj o tom, že ÚPV SR s pod-
porou primátora Petra Gogolu začal vlani 
koncom októbra pilotný projekt spolu-
práce so základnými školami, ktorého 
úlohou je priblížiť školákom témy du-
ševného vlastníctva a jeho ochrany. In-
formovali sme, že prvou základnou ško-
lou spolupracujúcou s ÚPV SR v rámci 
uvedeného projektu bola Základná škola 
Ďumbierska v Banskej Bystrici.3

V roku 2013 pokračuje projekt aj 
v ďalších banskobystrických základ-
ných školách. V januári sa do projektu 
zapojila Základná škola na Spojovej ulici 
a vo februári Základná škola Pie-
ninská. Navyše úrad organizuje 
pre školy aj exkurzie vo svojich 
priestoroch a priamo na mieste 
približuje žiakom danú proble-
matiku, napríklad nahliadnutím 
do patentovej knižnice alebo štu-
dovne.

Záujem o vzdelávacie aktivi-
ty ÚPV SR spojené s exkurziou 
v úrade prejavili aj stredné ško-

ly – Obchodná akadémia na Tajovské-
ho ulici v Banskej Bystrici, Spojená škola 
v Detve, Stredná odborná škola drevár-
ska Zvolen.

Foto: archív ÚPV SR

___________________________________________

3   Pozri Duševné vlastníctvo v základných školách. In E-zine ÚPV SR, 2012, č. 12, s. 2.

Foto: archív ÚPV SR

Foto: www.inovacneforum.sk

http://www.inovacneforum.sk
http://www.inovacneforum.sk
http://www.inovacneforum.sk
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Z histórie ÚPV SR

Zákonom Národnej rady SR č. 74/1995 
Z. z. (zo 6. apríla 1995), ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon Slovenskej národnej 
rady č. 347/1990 Zb. o organizácii mini-
sterstiev a ostatných orgánov ústrednej 
štátnej správy, mení ÚPV SR svoje sídlo. 
Z Bratislavy sa sťahuje do Banskej Bys-
trice. V pridelených priestoroch výškovej 
budovy SKIO na Partizánskej ulici zača-
li od 18. apríla 1995 pôsobiť kancelária 
predsedu i poštová podateľňa. 

O niekoľko mesiacov neskôr uznese-
ním vlády č. 545 z 25. júla 1995 získal 
ÚPV SR budovu podnikového riadi-
teľstva š. p. Stavoindustria, ktorú však 
bolo potrebné zrekonštruovať. Dňa 10. 
októbra vymenovala vláda za predsedu 
ÚPV SR Martina Hudobu, ktorý v de-
cembri podpísal zmluvu o prevode štát-
neho majetku.

– Po osobnej 
návšteve premi-
éra vtedajšej vlá-
dy Vladimíra Me-
čiara v Banskej 
Bystrici v januári 
1996 bol ultima-
tívne stanovený 
konečný termín 
p r e s ť a h o v a -
nia celého úradu 
k 1. júnu 1996, 
– spomína M. Hu-
doba.

– Priebežne sme prijímali nových pracov-
níkov, vysokoškolsky vzdelaných s dôra-
zom na jazykovú zdatnosť a odbornosť, 
pričom sme ich posielali na týždňové 
turnusy do Bratislavy, aby získali aspoň 
základnú prax v úrade. Z bratislavského 
ÚPV SR sa do Banskej Bystrice presťa-
hovalo 11 pracovníkov. Úrad bol kom-
pletne presťahovaný do Banskej Bystrice 
do pondelka 3. júna 1996 vrátane pa-
tentového fondu delimitovaného z Úradu 
priemyselného vlastníctva ČR (uskladne-
ný bol na bratislavskom letisku) v množ-
stve približne 520 europaliet, čo bolo vy-
še 10 mil. spisov.

„Ľudský génius je zdrojom všetkých 
umeleckých diel a vynálezov. Povin-
nosťou štátu je ochrana všetkého 
umenia a vynálezov.“

Tento výrok bývalého generálneho ria-
diteľa Svetovej organizácie duševného 

vlastníctva Arpáda Bogscha je zvečne-
ný na pamätnej tabuli, ktorú 18. septem-
bra 1996 pri príležitosti slávnostného 
otvorenia nového sídla ÚPV SR odhalil 
sám jeho autor.

V roku 1998 vláda SR schválila Kon-
cepciu činnosti a ďalšieho rozvoja 
ÚPV SR. Okrem úlohy skvalitniť prácu 
úradu zaviazala aj ministrov hospodár-
skych rezortov implementovať Dohovor 
o obchodných aspektoch práv duševné-
ho vlastníctva (Dohoda TRIPS) s dôra-
zom na ochranu vnútorného trhu pred 
napodobňovanými a falšovanými výrob-
kami a posilniť súdnu ochranu. 

Z Koncepcie činnosti a ďalšieho rozvo-
ja ÚPV SR vyplynula tiež požiadavka ve-
novať väčšiu pozornosť i motivačným 
aktivitám. V predchádzajúcich dvoch 
rokoch došlo totiž k poklesu prihlášok 
technických a dizajnérskych riešení od 
slovenských subjektov.

O rok neskôr, v roku 1999 úrad pripra-
vil v Banskej Bystrici prvú národnú výs-
tavu vynálezov a technických noviniek 
UmInEx (jej názov vytvorili deti z ob-
čianskeho združenia Vedecká hračka zo 
slov rozum – invencia – expo) a zároveň 
udelil Cenu Jána Bahýľa za mimoriadne 
hodnotné priemyselnoprávne chránené 
slovenské riešenie.

Svetový deň duševného
vlastníctva

Tohtoročný Svetový deň duševného 
vlastníctva (SDDV – 26. apríla) sa bude 
niesť v znamení motta Kreativita a budú-
ca generácia.

Samozrejme, aj ÚPV SR pripravuje 
viaceré podujatia v rámci SDDV, pričom 
jeho motto si prispôsobil na svoje pod-
mienky – Tvorivosť hrou vs. „hra“ fal-
šovateľov.

Na SDDV, ktorý bude v ÚPV SR ako 
už tradične i Dňom otvorených dverí, 
pozýva úrad najmä školákov a tí budú 
tvoriť aj auditórium detskej konferencie 
Duševné vlastníctvo na Slovensku 
XIII. V rámci nej budú aktérmi ukážko-
vej, hravou formou vedenej vyučovacej 
hodiny zameranej na prácu s učebnicou, 
v tomto prípade so slovenskou verziou 
publikácie Svetovej organizácie dušev-
ného vlastníctva Uč sa z histórie, vy-
tváraj budúcnosť: vynálezy a patenty. 

Zaujať ich môže i prednáška na tému Au-
torské právo v školách. Jeden z autorov 
nedávno vydanej rovnomennej učebnice 
Zuzana Adamová vysvetlí žiakom a ich 
pedagógom ako autorské právo vo vše-
obecnosti funguje, čo je v tejto súvislosti 
prípustné a čo nie.

Súčasťou SDDV v ÚPV SR budú 
workshopy. Zástupca občianskeho
združenia eSlovensko predsta-
ví chlapcom a dievčatám projekt 

 upozorňujúci deti na nebez-
pečenstvá internetu. K dispozícii budú 
tiež hlavolamy, papiere, fi xky, pastelky 
a možnosť nakresliť superhračku. Úrad 
pripravuje aj výstavu pozostávajúcu 
z historických hračiek rozsiahlej súkrom-
nej zbierky jedného z obyvateľov Mýta 
pod Ďumbierom a falšovaných hračiek, 
ktoré zadržali colníci.

Foto: archív ÚPV SR
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Inauguračné zasadnutie užšieho
výboru SR EPO

Dňa 20. marca tohto roka 25 člen-
ských štátov Európskej únie v súlade 
s čl. 9 ods. 2 nariadenia Európskeho par-
lamentu a Rady (ES) č. 1257/2012 zo 
17. decembra 2012, ktorým sa vykoná-
va posilnená spolupráca na účely vy-
tvorenia jednotnej patentovej ochrany4, 
založilo užší výbor Správnej rady Eu-
rópskej patentovej organizácie. Jeho 
inauguračné zasadnutie sa konalo v Eu-
rópskom patentovom úrade (EPÚ) v Mní-
chove a zúčastnili sa na ňom zástupco-
via všetkých 25 členských štátov EÚ, pre 
ktoré je nariadenie 1257/2012 záväzné5 
(zúčastnené členské štáty), prezident 
EPÚ Benoît Battistelli a zástupkyňa Eu-
rópskej komisie Kerstin Jorna.

Prvým bodom programu zasadnutia 
užšieho výboru bola voľba jeho predse-
du a podpredsedu. Za predsedu výboru 
bol zvolený Jerome Debrulle, gene-
rálny radca Belgického úradu duševné-
ho vlastníctva, za podpredsedu Ľuboš 
Knoth, predseda Úradu priemyselného 
vlastníctva SR.

Historicky prvého predsedu a podpred-
sedu výboru si zúčastnené členské štáty 
zvolili konsenzom. Pravidlá voľby ďalších 
predsedov a podpredsedov užšieho vý-
boru, ako aj všeobecné zásady činnosti 
tohto výboru bude upravovať procesný 
poriadok užšieho výboru, ktorý výbor 
prerokuje na svojom druhom zasadnutí.

Administratívne činnosti týkajúce sa 
európskych patentov s jednotným účin-
kom, ktoré bude v súlade so svojimi inter-
nými pravidlami vykonávať EPÚ, vymed-
zuje čl. 9 ods. 1 nariadenia 1257/2012 
(EPÚ má okrem iného spravovať žiadosti 
o jednotný účinok predložené majiteľmi 
európskych patentov, viesť register pre 
jednotnú patentovú ochranu, vyberať udr-
žiavacie poplatky za európske patenty 
s jednotným účinkom, rozdeľovať výnos 
z udržiavacích poplatkov medzi zúčas-
tnené členské štáty a spravovať systém 
kompenzácie nákladov na preklad prihlá-
šok do niektorého z úradných jazykov 
EPÚ). Podľa čl. 9 ods. 2 uvedeného na-
riadenia majú zúčastnené členské štáty 
prostredníctvom užšieho výboru zabez-
pečiť riadenie týchto činností a dohľad 
nad ich vykonávaním. Okrem toho majú 
stanoviť výšku poplatkov za udržiavanie

platnosti európskych patentov s jednot-
ným účinkom a distribučný kľúč na roz-
delenie výnosu z týchto poplatkov medzi 
zúčastnené členské štáty. 

Vzhľadom na to, že európske patenty 
nemôžu na území zúčastnených člen-
ských štátov nadobúdať jednotný účinok 
skôr, ako bude Dohoda o Jednotnom pa-
tentovom súde ratifi kovaná 13-timi sig-
natárskymi štátmi vrátane Francúzska, 
Nemecka a Spojeného kráľovstva, je ne-
pravdepodobné, že by prvé európske 
patenty nadobudli jednotný účinok skôr 
ako začiatkom roku 2015 (Nemecko 
s najväčšou pravdepodobnosťou Doho-
du o Jednotnom patentovom súde ne-
ratifi kuje skôr ako v druhej polovici roku 
2014). Napriek tomu sa zúčastnené člen-
ské štáty dohodli, že je potrebné bezod-
kladne začať práce na príprave imple-
mentačných pravidiel, ktoré budú de-
tailnejšie upravovať povinnosti majiteľov 
európskych patentov s jednotným účin-
kom, a spôsob, akým bude EPÚ vykoná-
vať administratívne činnosti týkajúce sa 
tohto druhu európskych patentov, ako aj 
práce na príprave fi nančných pravidiel, 
ktoré budú upravovať fi nančné aspekty 
európskych patentov s jednotným účinkom.

Podrobný plán činnosti vrátane časo-
vého harmonogramu na vykonanie jed-
notlivých úloh užší výbor prediskutuje na 
svojom druhom zasadnutí. V súvislosti 
s prípravou jeho plánu činnosti viaceré 
delegácie pripomenuli, že by mal byť ko-
ordinovaný s plánom činnosti prípravné-
ho výboru pre zriadenie Jednotného pa-
tentového súdu (inauguračné zasadnutie 
prípravného výboru pre zriadenie Jednot-
ného patentového súdu sa konalo 26. mar-
ca 2013 v Bruseli).

Druhé zasadnutie užšieho výboru sa 
uskutoční v rámci 106. zasadnutia Roz-
počtového a fi nančného výboru EPO, kto-
ré sa bude konať koncom mája v Haagu.

___________________________________________

4   http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0001:0008:SK:PDF
5   Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko,
    Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo a Švédsko

135. zasadanie

V poradí 135. zasadanie Správnej 
rady Európskej patentovej organizá-
cie (SR EPO) sa konalo 20. – 21. marca 
v mníchovskom sídle Európskeho paten-
tového úradu.

Prezident EPÚ Benoît Battistelli infor-
moval o činnosti úradu v uplynulom roku 
a zhodnotil ho ako veľmi úspešný tak po 
výkonnostnej, ako aj fi nančnej stránke. 

V roku 2012 bol EPÚ podaný rekord-
ný počet európskych patentových 
prihlášok – 257 750, čo v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom predstavuje 
5,2 %-ný nárast. Tento výsledok je o to 

Foto: www.epo.org

http://www.epo.org
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0001:0008:SK:PDF
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Slovensko klesá v atraktivite
Firmám sa predražuje zamestnávanie 
ľudí. Investorov môžu odradiť vyššie nák-
lady
Bratislava – Väčšie úspory a krízové 
opatrenia podobné tým spred štyroch 
rokov. Takto sa fi rma Confal, ktorá sa za-
oberá recykláciou a zliatinami hliníka, 
snaží bojovať s rastúcimi nákladmi. Trho-
vé ceny hliníka, za ktoré ich fi rma naku-
puje, sú totiž často vyššie ako ceny, za 
ktoré spracovaný kov predáva.
Niektoré mesiace tak končí fi rma s nu-
lovým ziskom či dokonca v strate. Veľké 
peniaze vynakladá Confal aj na zamest-
nancov. „Dlhodobo je stav neudržateľný 
a ak sa situácia nezmení k lepšiemu, 
mohlo by to znamenať nevyhnutnosť 
znížiť aj stav zamestnancov,“ hovorí ob-
chodno-fi nančný riaditeľ Confalu Michal 
Škriečka. O prácu môže prísť až desati-
na zamestnancov, čo by bolo desať ľudí. 

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    28. 3. 2013
http://hnonline.sk/2-59590850-k10000_detail-48

Atraktivita Slovenska pre
zahraničných investorov klesá
(S m e    27. 3. 2013)
http://ekonomika.sme.sk/c/6747366/atraktivita-
slovenska-pre-zahranicnych-investorov-klesa.html

Školám chcú pridať 200 miliónov. Ročne
Stav v rezorte sa zlepší, len ak zvýšime 
rozpočet, tvrdí Čaplovič
Bratislava – Dvesto miliónov eur. O toľ-
ko by sa mali každoročne zvýšiť výdav-
ky štátu na vzdelávanie, aby sa situácia 
na školách zlepšila. Podľa informácií HN 
to vyplýva z návrhu ministra školstva 
Dušana Čaploviča na zlepšenie stavu 
v rezorte. Verejné výdavky na regionálne 
školstvo by mali podľa dokumentu v nas-
ledujúcich piatich rokoch stúpať o 140 mi-
liónov eur ročne, rozpočet pre univerzity 
by mal rovnakým tempom rásť o 60 mili-
ónov eur.
Bez tohto zvýšenia zdrojov nie je možné 
zámery na zlepšenie stavu v školstve re-
alizovať, uvádza sa v materiáli.
Ako a kde chce minister školstva túto 
sumu získať, nie je jasné. „O nič sme 
zatiaľ ministerstvo fi nancií nepožiadali, 
o veci sa ešte bude rokovať,“ povedal HN 
Čaplovič.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    28. 3. 2013
http://hnonline.sk/2-59590780-k10000_detail-00

Dnes oslavuje prípona .sk 20 rokov. 
A konkurovať jej bude nová generácia 
názvov domén
Doména v tvare .mercedes? O chvíľu
bude realitou
Bratislava – Www.nastroje-na-zvysova-
nie-konkurencieschopnosti-vyrobnych-

podnikov.sk. To je najdlhšia .sk doména, 
ktorú registruje najväčšia slovenská web-
hostingová fi rma WebSupport. Tých naj-
kratších je viac, ide o dvojznakové názvy.
V piatok oslavuje hlavný prvok sloven-
ského internetu, teda národná doména, 
okrúhle 20. narodeniny. Za ten čas si po-
užívatelia stihli zaregistrovať státisíce .sk 
domén – mnohé, samozrejme, aj zanikli. 
Aktuálne ich je viac než 300-tisíc, okrúh-
lu tristotisícu registroval tento mesiac 
WebSupport. „K 15. marcu sme evidova-
li 46 155 .sk domén,“ vysvetľuje Marek 
Valašík, Sales Executive WebSupportu. 
Slovenskú „hlavičku“ má pritom približne 
70 percent zo všetkých domén, ktoré re-
gistrujú. V popularite teda .sk predbieha 
medzinárodné .com alebo .net.
Mimochodom, tým začínajú na krk dý-
chať domény novej generácie. „Rok 2013 
má byť vstupom do novej éry internetu. 
Do platnosti totiž vstúpi niekoľko stoviek 
nových domén prvej triedy od výmyslu 
sveta, ktoré tak rozšíria možnosti aj nám, 
bežným smrteľníkom,“ hovorí Valašík 
s tým, že vďaka voľnejším pravidlám na 
registráciu nových domén sa môžeme te-
šiť nielen na domény svetových značiek, 
ako .bmw či .mercedes, ale hlavne na 
domény s presnejšou výpovednou hod-
notou ako .torrent, .xxx, .book, .food.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y   28. 3. 2013
http://style.hnonline.sk/digital/c1-59589340-
domena-v-tvare-mercedes-o-chvilu-bude-realitou

cennejší, že bol dosiahnutý v čase glo-
bálnej ekonomickej krízy. Nárast (5,8 %-ný)
bol vlani zaznamenaný aj v počte ude-
lených európskych patentov, pričom 
31 % zo 65 690 európskych patentov 
bolo udelených pred uplynutím 36 me-
siacov od podania prihlášky. Zvýšená 
produktivita práce však nemala negatív-
ny vplyv na kvalitu produktov a služieb 
poskytovaných prihlasovateľom. Naopak,
podľa prezidenta EPÚ zvyšujúcu sa kva-
litu výstupov úradu potvrdili všetky inter-
né aj externé prieskumy. 

B. Battistelli spomenul aj úspechy, kto-
ré úrad dosiahol v ďalších oblastiach. Za 
jeden z míľnikov označil skutočnosť, že 
1. januára 2013 sa podarilo sprístupniť 
verejnosti nový systém triedenia paten-
tových dokumentov – Kooperatívne pa-
tentové triedenie (Cooperative Patent 
Classification – CPC). Je výsledkom 
spolupráce EPÚ a Patentového a znám-
kového úradu USA (USPTO), nahradilo 

systém triedenia ECLA prevádzkovaný 
do 1. januára 2013 EPÚ a USCL použí-
vaný USPTO. 

Systém strojových prekladov bol 
v roku 2012 rozšírený o 8 jazykových 
párov a k 1. januáru 2013 poskytoval 
bezplatný online prístup k prekladom pa-
tentových dokumentov publikovaných 
v 13-tich úradných jazykoch členských štá-
tov EPO (v dánčine, fínčine, francúzštine, 
gréčtine, holandčine, maďarčine, nem-
čine, nórčine, poľštine, portugalčine, ta-
liančine, španielčine a švédčine) a v čín-
štine do angličtiny, ako aj preklad doku-
mentov publikovaných v angličtine do 
uvedených 14-tich jazykov.  

V roku 2012 sa EPÚ zameral aj na 
zdokonaľovanie rešeršných techno-
lógií. Systém EPOQUE je v súčasnosti 
rýchlejší, generuje zoznam synoným vo 
všetkých troch úradných jazykoch EPÚ 
a prostredníctvom novej funkcie Chemi-

cal Annotator umožňuje vytvorenie štruk-
túrneho vzorca chemickej zlúčeniny z jej 
názvu, ako aj názvu chemickej zlúčeniny 
z jej štruktúrneho vzorca. Rešeršný sys-
tém EPOQUE využívajú pri svojej práci 
patentoví experti EPÚ i ďalších 40-tich 
národných patentových úradov z celé-
ho sveta, okrem iných patentoví experti 
čínskeho, brazílskeho a austrálskeho pa-
tentového úradu.

V súlade s ustanovením 
čl. 27 ods. 1 Európskeho pa-
tentového dohovoru si SR 
EPO na svojom 135. zasa-
daní zvolila predsedu, kto-
rý bude funkciu vykonávať 
v období od 1. júla 2013 do

30. júna 2016. Za predsedu správnej 
rady bol opätovne zvolený Jesper 
Kongstad, generálny riaditeľ Dánskeho 
patentového a známkového úradu.

Foto: www.ipjur.com

http://hnonline.sk/2-59590850-k10000_detail-48
http://ekonomika.sme.sk/c/6747366/atraktivita-slovenska-pre-zahranicnych-investorov-klesa.html
http://ekonomika.sme.sk/c/6747366/atraktivita-slovenska-pre-zahranicnych-investorov-klesa.html
http://ekonomika.sme.sk/c/6747366/atraktivita-slovenska-pre-zahranicnych-investorov-klesa.html
http://hnonline.sk/2-59590780-k10000_detail-00
http://style.hnonline.sk/digital/c1-59589340-domena-v-tvare-mercedes-o-chvilu-bude-realitou
http://style.hnonline.sk/digital/c1-59589340-domena-v-tvare-mercedes-o-chvilu-bude-realitou
http://www.ipjur.com
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Ako generovať biznis nápady. Na začiat-
ku nerozmýšľajte, ako zarobiť milióny. 
Ponúknite hodnotu, za ktorú vám budú 
ľudia ochotne platiť sami
Máte problém? Hľadajte riešenie
a urobte z neho biznis
Túžite po vlastnom podnikaní alebo ús-
pešnom startupe? K najlepším biznis 
nápadom sa dá dostať aj úplnou náho-
dou. „Často bývajú riešením problému, 
ktorý vás trápi. Ak mám takýto problém 
ja, je vysoko pravdepodobné, že ho má 
aj niekto iný,“ vysvetľuje Matej Ftáčnik 
zo združenia The Spot, ktoré pomáha 
mladým startupistom. Na daný problém 
by malo existovať riešenie, a ak chýba, 
alebo sa s ním nestretneme, je možné, 
že sa rodí pravá biznis myšlienka. 

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    28. 3. 2013
http://hnonline.sk/2-59589750-k10000_detail-64

Gymnáziá valcujú odborné školy
Školy ponúkajú 82-tisíc miest, uchádza-
čov je 54-tisíc. Najviac záujemcov majú 
gymnáziá
Bratislava – Aj keby stredné odborné 
školy prijali všetkých uchádzačov, zosta-
ne im prázdna každá druhá stolička. 
Vyplýva to z najnovšej štatistiky o počte 
prihlásených žiakov. Ministerstvo škol-
stva chce túto situáciu zmeniť, na učiliš-
tia bude lákať reklamou za 1,5 milióna 
eur. Otázne je, či sa mu to podarí.
Väčšina deviatakov bude mať aj tento 
rok ľahkú cestu na strednú školu. Voľ-
ných miest je viac ako záujemcov. Podľa 
štatistikov ponúkajú školy 82-tisíc miest, 
hoci záujemcov je len 54-tisíc. „Najväčší 
záujem je o gymnáziá, rodičia sú pres-
vedčení, že keď tam dieťa pôjde, bude 
sa mať dobre,“ hovorí výchovná porad-
kyňa z levickej základnej školy Alžbeta 
Dianovská. 

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    27. 3. 2013
http://hnonline.sk/2-59582610-k10000_detail-a2

Úrad tají, kto chcel miliónovú reklamu
na učňovky
(S m e    27. 3. 2013)
http://www.sme.sk/c/6748338/urad-taji-kto-chcel-
milionovu-reklamu-na-ucnovky.html

Školy čaká miliónová reklama
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    26. 3. 2013)
http://hnonline.sk/2-59575030-k10000_detail-f2

U Čaploviča minú 1,5 milióna eur na
PR pre učňovky
(S m e   26. 3. 2013)
ht tp : / /www.sme.sk /c /6746858/u-cap lov ica-
minu-15-miliona-eur-na-pr-pre-ucnovky.html

Čaplovič chce dostať mladých aj tam,
kde sa ťažko uplatňuje
(S m e    26. 3. 2013)
http://www.sme.sk/c/6746873/caplovic-chce-
dostat-mladych-aj-tam-kde-sa-tazko-uplatnuje.html

Technici dostanú nové laboratórium
Košice – Vybavené laboratórium auto-
mobilovej elektroniky včera otvorili na 
Technickej univerzite v Košiciach. Jeho 
súčasťou je špeciálne zariadenie, tak-
zvaný e-Simulátor, ktorý škole venovala 
fi rma Volkswagen Slovakia. Výučbové 
zariadenie Audi Q7 umožňuje študen-
tom oboznámiť sa s prvkami elektrickej 
a elektronickej výbavy automobilu. S jeho 
pomocou spoznajú tiež konštrukciu kom-
ponentov, kabeláže a konektory ucele-
ných systémov, ku ktorým sa v hotovom 
vozidle bežne nie je možné dostať. Podľa 
predsedu Predstavenstva Volkswagenu 
Slovakia Albrechta Reimolda podpora 
technického vzdelávania, prepojenie te-
órie s praxou a oboznamovanie študen-
tov s prelomovými technológiami zo sve-
ta výroby automobilov už počas štúdia sú 
pre ich fi rmu veľmi dôležité. „Aktívnych 
študentov s kvalitným vzdelaním hľadá-
me neustále,“ dodal.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    27. 3. 2013
http://hnonline.sk/2-59582540-k10000_detail-29

Vedenie akadémie si objednalo odborné 
služby za 7 200 eur. Konkurencia by to 
zvládla za polovicu
Akadémia vied objednala tender
pridraho
Bratislava – Slovenská akadémia vied, 
ktorá sa sťažuje na nedostatočné fi nan-
covanie vedy, pri vlastných nákupoch 
zrejme veľmi nešetrí. Až 7 200 eur má 
zaplatiť spoločnosti TenderOnline, ktorá 
pre SAV zabezpečuje kompletné verejné 
obstarávanie novej legislatívy. Odborníč-
ka na verejné obstarávanie tvrdí, že cena 
je vzhľadom na predpokladanú hodnotu 
zákazky 95-tisíc eur, neprimerane vyso-
ká. „Pri nadlimitnej zákazke v hodnote 
desať miliónov eur by bola takáto cena 
adekvátna,“ hovorí Silvia Štarková z Ten-
der & Consulting. Ich spoločnosť by rov-
nakú úlohu, a to aj vrátane zabezpečenia 
elektronickej aukcie, dokázala zrealizo-
vať do sumy 3 800 eur. K otázkam súvi-
siacim aj s cenou pre TenderOnline sa 
SAV nevyjadrila. 

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    22. 3. 2013
http://hnonline.sk/2-59554120-k10000_detail-e0

Podnikatelia môžu žiadať
o mikropôžičky
Bratislava – Cez mikropôžičkový fond 
chce štát podporiť 400 začínajúcich ale-
bo existujúcich podnikateľov. Pred pár 
rokmi potrebovala pokryť zvyšujúce sa 
náklady na podnikanie. Zobrala si teda 
pôžičku. V banke. „Náklady nám rástli, 
ceny sme však pre konkurenciu veľmi 
zvyšovať nemohli,“ objasňuje živnostníč-
ka Zdenka Molčányová, ktorá podniká 
v oblasti výroby plastových nádrží. Penia-
ze jej rozväzujú ruky pri podnikaní. Keď 

dostane novú zákazku, môže nakúpiť 
potrebný materiál naraz, lacnejšie, a ne-
musí sa báť, že svoje náklady nepokryje.
Firmy a živnostníci sa však už nebudú 
musieť spoliehať len na úvery z banky.
Od marca totiž môžu žiadať o zvýhodne-
né pôžičky na rozbeh, ale aj na udržanie 
biznisu od Národnej agentúry pre rozvoj 
malého a stredného podnikania (NADS-
ME).

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    22. 3. 2013
http://hnonline.sk/2-59553980-k10000_detail-3e

Malatinský pre HN:
Vznikne šesťtisíc miest
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    22. 3. 2013)
http://hnonline.sk/2-59553970-k10000_detail-71

Rektori odmietli Čaplovičov návrh
Vysoké školy. Vedeniu univerzít sa nepá-
či spôsob, ako vyberať elitu medzi ško-
lami
Bratislava – Boj o elitné univerzity pok-
račuje. Rektori včera väčšinou hlasov 
odmietli prísnejšie hodnotenie vysokých 
škôl založené najmä na kvalite ich vedy. 
„Je chybou, že kritériá komplexnej akre-
ditácie sú nastavené len na vedeckú 
produktivitu, a nerefl ektujú vzdelávanie,“ 
vyhlásil prezident Slovenskej rektorskej 
konferencie Libor Vozár.
Kritériá sú podľa rektorov nejednoznač-
né, nevyvážené, niektoré zase retroak-
tívne. „Ide o to, aby tie kritériá boli ľud-
ské, aby sa dali splniť. Sú príliš prísne,“ 
dodal rektor Katolíckej univerzity v Ru-
žomberku Tadeusz Zasępa. Žiadajú pre-
to ministra školstva Dušana Čaploviča 
o ich revíziu.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    21. 3. 2013
http://hnonline.sk/2-59545630-k10000_detail-c5

Čaplovič buduje park. U brata
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    19. 3. 2013)
http://hnonline.sk/2-59528980-k10000_detail-d2

Štát už vie, ako hodnotiť školy
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    19. 3. 2013)
http://hnonline.sk/2-59528910-k10000_detail-d4

Nobelovku architektúry dostal
Japonec, ktorý vnáša do budov ľahkosť
Jeho diela sú spojením skvelého dizajnu, 
duchovného rozmeru a poézie. Toyo Ito 
si prestížnu cenu za štyridsať rokov svo-
jej práce zaslúžil
Keď vyhlásila porota víťaza najvýznam-
nejšieho ocenenia za svetovú architek-
túru, reakcia mnohých vraj bola: Ako to? 
On ju ešte nedostal?
Začudovanie bolo namieste. Japonec 
Toyo Ito patrí medzi špičkových architek-
tov, aktívne pôsobí už viac ako štyridsať 
rokov.
Ocenenie však zaskočilo aj jeho. „Vôbec 
som to nepredpokladal,“ povedal pre LA 
Times.

MONITORING

http://hnonline.sk/2-59589750-k10000_detail-64
http://hnonline.sk/2-59582610-k10000_detail-a2
http://www.sme.sk/c/6748338/urad-taji-kto-chcel-milionovu-reklamu-na-ucnovky.html
http://www.sme.sk/c/6748338/urad-taji-kto-chcel-milionovu-reklamu-na-ucnovky.html
http://www.sme.sk/c/6748338/urad-taji-kto-chcel-milionovu-reklamu-na-ucnovky.html
http://hnonline.sk/2-59575030-k10000_detail-f2
http://www.sme.sk/c/6746858/u-caplovica-minu-15-miliona-eur-na-pr-pre-ucnovky.html
http://www.sme.sk/c/6746858/u-caplovica-minu-15-miliona-eur-na-pr-pre-ucnovky.html
http://www.sme.sk/c/6746858/u-caplovica-minu-15-miliona-eur-na-pr-pre-ucnovky.html
http://www.sme.sk/c/6746873/caplovic-chce-dostat-mladych-aj-tam-kde-sa-tazko-uplatnuje.html
http://www.sme.sk/c/6746873/caplovic-chce-dostat-mladych-aj-tam-kde-sa-tazko-uplatnuje.html
http://www.sme.sk/c/6746873/caplovic-chce-dostat-mladych-aj-tam-kde-sa-tazko-uplatnuje.html
http://hnonline.sk/2-59582540-k10000_detail-29
http://hnonline.sk/2-59554120-k10000_detail-e0
http://hnonline.sk/2-59553980-k10000_detail-3e
http://hnonline.sk/2-59553970-k10000_detail-71
http://hnonline.sk/2-59545630-k10000_detail-c5
http://hnonline.sk/2-59528980-k10000_detail-d2
http://hnonline.sk/2-59528910-k10000_detail-d4
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Vlani totiž cenu získal Číňan, pred troma 
rokmi tím japonských architektov zná-
mych pod značkou Sanna. Toyo sa stal 
už šiestym japonským architektom v his-
tórii Pritzker prize.

S m e    21. 3. 2013
http: / /kul tura.sme.sk/c/6741154/nobelovku-
architektury-dostal-japonec-ktory-vnasa-do-budov-
lahkost.html

Do 2030 budeme na úrovni Nemcov
Bratislava – Do roku 2030 sa Slovensko 
ekonomicky dotiahne na Nemecko. As-
poň z pohľadu HDP na obyvateľa v pa-
rite kúpnej sily. Do roku 2030 necháme 
za sebou aj také krajiny, ako je Fínsko, 
Dánsko, Veľká Británia či Francúzsko 
a z veľkej diaľky na nás budú pozerať 
Poliaci s Čechmi. Platy Slovákov sa síce 
ešte stále nedostanú na úroveň nemec-
kých, v regióne V4 však budeme zarábať 
najlepšie.
Je však jeden dôvod, pre ktorý je takáto 
hviezdna budúcnosť Slovenska skôr sci-
-fi . Takýto scenár by nastal v prípade, ak 
by si štáty únie dlhodobo držali tempo 
rastu z rokov 2003 až 2014. Napríklad 
Slovensko v tomto období rastie priemer-
ným tempom každoročne o 4,09 percen-
ta, a je tak najlepšie z celej únie. Priemer 
však zvyšujú najmä predkrízové roky 
a rozmach priemyslu. Ten už rastie len 
mierne a na udržanie dobrých čísel treba 
viac investovať do vzdelania a technoló-
gií. „Pre pokračovanie dobiehania kra-
jín EÚ bude nevyhnutný ďalší reformný 
progres, aj postupná štrukturálna zmena 
ekonomiky smerom k ekonomike posta-
venej na inováciách,“ myslí si Koršňák.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    20. 3. 2013
http://hnonline.sk/2-59537220-k10000_detail-cd

Mladý Slovák uspel v dizajne,
vyhliadol si ho Facebook
Bratislava – Jeho meno mohlo pokojne 
už dnes rezonovať v automobilovom biz-
nise. Ako šéfdizajnér mohol tvoriť pre 
niektorú zo známych značiek. No hoci 
Matej Hreščák pôvodne išiel na brati-
slavskú Vysokú školu výtvarných umení 
študovať automobilový dizajn, už vtedy si 
začal privyrábať webovým dizajnom. „Ten 
nakoniec zvíťazil nad autami. Po skonče-
ní školy som sa ním začal živiť naplno,“ 
hovorí Hreščák. Aktuálne si tohto 26-roč-
ného Bratislavčana a rešpektovaného 
webového dizajnéra vybrala do svojho 
tímu ako prvého Slováka najväčšia soci-
álna sieť na svete, Facebook. „Teším sa 
na výzvy, ktorých vo Facebooku určite 
nebude málo,“ hovorí pre HN Hreščák. 
Do tímu Facebooku vstupuje netradič-
ne – cez akvizíciu. Jednotka medzi so-
ciálnymi sieťami kúpila americký startup 
Storylane. Tento sociálno-blogovací pro-

jekt, ktorý sa výrazne podobá napríklad 
na blogovaciu sieť Tumblr, tvorilo päť ľudí 
aj s Hreščákom. Šéf Storylane ho oslovil 
ešte pred dvoma rokmi – a po malej po-
nuke prišla dlhodobá spolupráca.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    18. 3. 2013
http://hnonline.sk/2-59520220-k10000_detail-a6

Baví ma zlepšovať svet
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    18. 3. 2013)
http://hnonline.sk/2-59520290-k10000_detail-d5

Problémom je nová ochranná známka 
bieleho trojlístka. Údajne môže uvádzať 
do omylu
Pravá bryndza rozhádala bryndziarov
a valachov
Gelnica – Chcete pravú bryndzu s logom 
bieleho trojlístka na obale alebo pravú 
bryndzu z mliekarní? Aj takýto rébus už 
môžu riešiť spotrebitelia kupujúci sloven-
skú tradičnú lahôdku. Symbol bieleho 
trojlístka si totiž spolu s názvom Ovčia 
bryndza salašnícka najnovšie nechal za-
registrovať Cech výrobcov ovčieho syra 
ako ochrannú známku. „Spotrebiteľa to 
môže uviesť do omylu a poškodí to aj 
biznis niektorých fi riem,“ varuje už zás-
tupca Cechu bryndziarov Václav Fabrici.
Podľa Cechu výrobcov združujúceho 
najmä salaše je cieľom trojlístka odlíšiť 
pravú slovenskú bryndzu od tej, ktorá 
nespĺňa prísne kritériá. Ide najmä o sto-
percentný podiel ovčieho syra, čerstvosť 
a zákaz tepelnej úpravy, ktorá v syre ničí 
cenné probiotické baktérie prospešné 
pre zdravie. Fabrici, ktorý šéfuje Kluk-
navskej mliekarni, tvrdí, že salašom drží 
palce, no spôsob kampane poškodzuje 
bryndziarov z mliekarní. „Spôsob, akým 
je kampaň komunikovaná, môže spotre-
biteľov uviesť do omylu, že jedine bryn-
dza s trojlístkom je tá práva a spĺňa kri-
tériá,“ hovorí. Napríklad jeho mliekareň 
vraj používa sto percent ovčej zložky. 
„Nepasterizujeme, syr dovážame len zo 
salašov z presne určených zemepisných 
lokalít,“ dodal. Ako pravú slovenskú bryn-
dzu ju má certifi kovanú v Paríži, z čoho 
podľa riaditeľa im vyplývajú pravidelné 
kontroly. „Len nie je vyrobená na salaši. 
Prípravu kampane mohli s nami konzul-
tovať,“ myslí si. Obdobné výhrady má aj 
spoločnosť Agrofarma z Červeného Ka-
meňa. „Zákazník bude mať teraz zmätok, 
aká bryndza je pravá a dobrá. Kampaň 
naozaj vyvoláva dojem, že môže ísť len 
o bryndzu zo salašov s trojlístkom,“ ho-
vorí obchodná riaditeľka spoločnosti Mar-
ta Buzášová.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    18. 3. 2013
http://hnonline.sk/2-59520350-k10000_detail-c8

Česi sú na špičke vďaka stimulom
Bratislava – Aj keď význam nových tech-

nológií na Slovensku rastie, v porovna-
ní so špičkou sme výrazne pozadu. A to 
aj v stredoeurópskom meradle. Lídrami 
v rebríčku investícií do výskumu a vývoja 
v rámci krajín strednej a východnej Eu-
rópy sú Estónci. Za nimi nasledujú Česi 
a Maďari.
Estónci v tejto oblasti dosiahli aj najväčší 
pokrok. V čase vstupu do Európskej únie 
vynakladali na výskum a vývoj v prepočte 
na obyvateľa 61 eur. Podľa posledných 
údajov z roku 2011 to bolo už takmer päť-
násobne viac. Slováci patrili už v čase 
vstupu do únie skôr k tým horším. Hod-
nota investícií síce rástla, ale tempo bolo 
aj naďalej pomalšie v porovnaní s pobalt-
skou republikou aj s Českom. „V zmiene-
ných krajinách existuje efektívnejší sys-
tém stimulácie súkromných investícií do 
výskumu a vývoja, čo, žiaľ, nie je prípad 
Slovenska,“ hodnotí riaditeľ Slovenskej 
inovačnej a energetickej agentúry Miros-
lav Balog. Riešením môžu byť daňové 
úľavy, aké fungujú v Česku a v Maďar-
sku, myslí si analytik oddelenia výskumu, 
vývoja a vládnych stimulov spoločnosti 
Deloitte Peter Belaj.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    18. 3. 2013
http://hnonline.sk/2-59520280-k10000_detail-33

Higgsov bozón sklamal
Anomália pri záhadnej častici sa nepotvr-
dila. Nová fyzika sa stále skrýva
Ženeva, Bratislava – Pre fyzikov to už ne-
bude častica pripomínajúca Higgsa. Bu-
de to Higgsov bozón. Zhruba taký je výs-
ledok odbornej konferencie v Taliansku,
na ktorej časticoví fyzici ukázali nové 
analýzy dát z Veľkého hadrónového 
urýchľovača.
Zrážky zatiaľ naznačujú, že objavená čas-
tica súhlasí s Higgsovým bozónom tak, 
ako ho predpovedá štandardný model. 
Problémom je, že štandardný model ne-
dokáže vysvetliť celý vesmír. A prípadné 
anomálie pri Higgsovom bozóne by moh-
li naznačiť, aké nové vysvetlenie by nám 
mohlo pomôcť.
Jednou z takýchto anomálií bol rozpad 
Higgsa na fotóny, ktorý sa podľa detek-
tora ATLAS dial dvakrát častejšie, ako 
hovoril súčasný model. Nové výsledky 
z detektora CMS však takéto zistenie ne-
potvrdili. „Merania z CMS v kanáli dva-
-gamma majú hodnotu okolo jednej,“ 
tvrdí pre New Scientist Joe Incandela, 
hovorca zariadenia CMS. „To je blízko 
hodnote štandardného modelu.“ Vedci 
však zdôrazňujú, že hľadanie novej fyzi-
ky sa ešte iba začína. Fyzici však musia 
dva roky počkať, pretože urýchľovač stojí 
pre údržbu a opravy. Potom sa rozbehne 
naplno.

S m e    18. 3. 2013
http://tech.sme.sk/c/6737246/higgsov-bozon-
sklamal.html

http://kultura.sme.sk/c/6741154/nobelovku-architektury-dostal-japonec-ktory-vnasa-do-budov-lahkost.html
http://kultura.sme.sk/c/6741154/nobelovku-architektury-dostal-japonec-ktory-vnasa-do-budov-lahkost.html
http://kultura.sme.sk/c/6741154/nobelovku-architektury-dostal-japonec-ktory-vnasa-do-budov-lahkost.html
http://kultura.sme.sk/c/6741154/nobelovku-architektury-dostal-japonec-ktory-vnasa-do-budov-lahkost.html
http://kultura.sme.sk/c/6741154/nobelovku-architektury-dostal-japonec-ktory-vnasa-do-budov-lahkost.html
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Dáta ukazujú nudný Higgsov bozón
(S m e   8. 3. 2013)
http://tech.sme.sk/c/6725941/data-ukazuju-nudny-
higgsov-bozon.html

Vedecký stĺpček: Piata sila
(S m e    8. 3. 2013)
http://tech.sme.sk/c/6725926/vedecky-stlpcek-
piata-sila.html

Eurofondy idú na Úrad vlády
Bratislava – Koordinácia čerpania euro-
fondov prejde od apríla z ministerstva dop-
ravy na Úrad vlády SR. Poslanci včera 
schválili novelu kompetenčného zákona. 
„Cieľom je zlepšenie koordinácie a čer-
pania peňazí z fondov EÚ,“ konštatovali 
predkladatelia. Návrh reaguje aj na novú 
funkciu podpredsedu vlády pre investí-
cie, ktorú od novembra zastáva Ľubomír 
Vážny (Smer-SD). Ten plní úlohy aj v ob-
lasti spolupráce pri využívaní eurofondov 
v programovom období 2014 až 2020. 

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    14. 3. 2013
http://hnonline.sk/2-59499330-k10000_detail-7b

Eurofondy k nám potečú cez šesť
programov
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    12. 3. 2013)
http://hnonline.sk/2-59483030-k10000_detail-a7

Turňa: Duševné vlastníctvo treba
chrániť
Z rôznych nápadov a výskumov sa zhru-
ba tretina dá doviesť do úspešného pa-
tentu a z nich len ďalšia tretina do praxe, 
hovorí riaditeľ Centra vedecko-technic-
kých informácií SR profesor Ján Turňa.
Čo sa rozumie pod pojmom transfer 
technológií?
Jednoduchšie by sa to dalo vysvetliť ako 
prenos technológií do praxe, ale ten-
to prenos prebieha pod istým režimom. 
S výsledkom výskumu sa totiž narába 
ako s istou hodnotou, majetkom, ktorý 
treba chrániť.
Ľudia si to niekedy neuvedomujú, a to 
dokonca aj vo výskume. Majú predstavu, 
že výsledky výskumu, ak sa napríklad fi -
nancujú z peňazí daňových poplatníkov, 
tak patria všetkým.
Lenže napríklad aj na produkt sa poze-
ráme ako na hodnotu, ktorá stojí nejaké 
peniaze. Preto sa transfer technológií 
pozerá na výsledky výskumu ako na nie-
čo, čo má svoju cenu a čo treba chrániť. 
Najvyššou možnou ochranou sú patenty, 
ktoré sú aj najlepšie predávateľné. Po-
merne zložitou súčasťou transferu tech-
nológií je stanovenie ceny patentu tak, 
aby ju akceptoval trh.

P r a v d a    14. 3. 2013
http://vat.pravda.sk/technologie/clanok/274089-
turna-dusevne-vlastnictvo-treba-chranit/

Firmy budú bojovať s nedostatkom
talentov
Bratislava – Tento rok budú fi rmy čeliť 
nedostatku talentov a kvalitného vede-
nia. Vyplýva to z výsledkov aktuálnej 
štúdie medzinárodnej poradenskej spo-
ločnosti Deloitte. A to napriek tomu, že 
vlani sa vo fi rmách zvýšili výdavky na 
vzdelávanie a osobný rozvoj o 12 per-
cent – najviac za posledných osem ro-
kov. „Po nekonečných optimalizáciách 
a krátení rozpočtov na vzdelávanie fi rmy 
pochopili, že neustály tlak na znižovanie 
nákladov a manažment im neumožňuje 
rozvíjať sa a výsledný efekt je často kon-
traproduktívny,“ upozornila manažérka 
na oddelení poradenských služieb v ob-
lasti ľudského kapitálu Deloitte Sloven-
sko Andrea Baxová. Až 55 percent res-
pondentov štúdie uvádza, že medzi tro-
ma najväčšími prekážkami rastu fi riem je 
priestor práve na zlepšovanie líderskej 
spôsobilosti. Potreba zručností sa preja-
vuje najmä pri riadení výkonnosti, analý-
zy a delenia zamestnancov. Organizácie, 
ktoré budujú stratégie nepretržitého roz-
voja a špeciálne kariérne plány, zlepšujú 
nielen zručnosti a výkonnosť zamestnan-
cov, ale aj mieru ich angažovanosti. Ta-
kéto fi rmy dosahujú dvojnásobne vyššie 
výnosy na zamestnanca. 

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    13. 3. 2013
http://hnonline.sk/2-59489970-k10000_detail-2a

Aká je skutočná cena loga?
Médiami prešla ďalšia správa o ďalšom 
novom logu ďalšej štátnej inštitúcie. Sprá-
va naznačovala netransparentné obsta-
ranie, podozrivo rýchly priebeh, no novi-
nárom sa ako vždy zdala najzaujímavej-
šou a najkontroverznejšou informáciou 
cena
Ako keby bolo osem a pol tisíc eur za 
logo veľa. Privysoká cena za logo, ak je 
takéto logo súčasťou celej vizuálnej iden-
tity, pritom v skutočnosti nemusí byť ani 
osemdesiat tisíc.
Nazrieť do diskusii na portáli sme.sk je 
ako ísť si po názory odborníkov na Mile-
tičku či krčmy štvrtej cenovej. Aj táto bola 
pochopiteľne plná rozhorčených profíkov 
i amatérov dušujúcich sa, že oni robia 
logo bežne za dve stovky. V závese za 
nimi boli rozhorčení majitelia fi riem „s lo-
gami za stovku“. Informáciou prispela do-
konca aj matka syna, ktorý by také logo 
vraj urobil aj zadarmo.
Mohlo sa to stať všelijako. Pokojne aj tak, 
že z osem a pol tisíc eur videl účet dizaj-
néra nanajvýš tretinu a zvyšok skončil vo 
vrecku niekoho iného. Nie je to údajne nič 
výnimočné. Jedna vec sú však predraže-
né obstarávania a druhá zase slovenská 
spoločnosť, ktorá si neváži tvorivú prácu.

. t ý ž d eň  b l o g    12. 3. 2013
http://blog.tyzden.sk/daniel-feranec/2013/3/12/aka-
je-skutocna-cena-loga/

Tip: Ochrana detí na internete - prax
verzus realita
Viete čo robia vaše deti na internete? 
A ste si tým istí? Podľa posledných 
prieskumov používajú mobilný telefón 
a internet deti už od štyroch rokov. Sociál-
ne siete sa stali neoddeliteľnou súčas-
ťou bytia tínedžerov, ale aj detí, ktoré na 
Facebook, Twitter a ďalšie siete ešte ne-
patria.
Pravidlá sú na to, aby sa porušovali
Pravidlá používania sociálnych sietí ho-
voria jasnou rečou. „Predtým, ako si uží-
vateľ vytvorí nový účet, Facebook vyža-
duje, aby bol jeho vek vyšší ako 13 rokov 
(v niektorých krajinách môže byť veková 
hranica postavená vyššie). Vytvorenie úč-
tu s použitím falošných údajov je poru-
šením našich podmienok. To zahŕňa aj 
používanie účtu registrovaného osobou, 
ktorá ešte nemá 13 rokov,“ píše sa v pod-
mienkach najväčšej sociálnej siete. Aká 
je prax? Väčšina detí na prvom stupni 
základných škôl účet na Facebooku už 
má a každodenne ho aj používa. Rodi-
čia o tom v mnohých prípadoch dokonca 
vedia a žijú v domnienke, že dieťa môžu 
aspoň kontrolovať. Hovoriť o akýchkoľ-
vek hrozbách a nástrahách je zbytočné, 
zakázané ovocie predsa chutí najlepšie. 
Ak Facebook účet z rôznych dôvodov 
dieťaťu odstráni, nie je nič jednoduchšie, 
ako si založiť účet nový.

P r a v d a    12. 3. 2013
http://vat.pravda.sk/komunikacia/clanok/273697-
tip-ochrana-deti-na-internete-prax-verzus-realita/

Nemci môžu prísť o Google Mapy
Pre patentový spor s Microsoftom môžu 
Nemci stratiť prístup k mapovým služ-
bám Google
Mníchov, Bratislava – Prevádzkovanie 
služby Google Maps v počítačoch a mo-
biloch je na nemeckom trhu v ohrození. 
Google je pre službu v spore s Micro-
softom, ktorý sa odvoláva na porušenie 
svojho patentu z roku 1996.
Ten popisuje spôsob prezentácie mapo-
vých podkladov v súvislosti s identifi ká-
ciou lokálnych prostriedkov. Ide o obdo-
bu patentu, aký priznal patentový úrad 
Microsoftu aj v USA.
Po zasadaní krajského súdu v Mníchove 
začína byť zrejmé, že Google pri obhajo-
be na súde neuspeje. Hlavné pojednáva-
nie by sa malo uskutočniť v júni. Firma je 
presvedčená o tom, že súd by mal roz-
hodnúť o neplatnosti patentu.
Odborníci upozorňujú na to, že ak medzi 
Microsoftom a Google nedôjde k vzájom-
nej dohode o licencovaní patentového 
práva, Microsoft by mohol požiadať súdy 
o zablokovanie služby v krajine. To by 
mohlo preniesť obmedzenia aj na niek-
toré iné produkty, napríklad prehliadač 
Chrome.

S m e    9. 3. 2013
http://tech.sme.sk/c/6726524/nemci-mozu-prist-
o-google-mapy.html
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http://blog.tyzden.sk/daniel-feranec/2013/3/12/aka-je-skutocna-cena-loga/
http://blog.tyzden.sk/daniel-feranec/2013/3/12/aka-je-skutocna-cena-loga/
http://blog.tyzden.sk/daniel-feranec/2013/3/12/aka-je-skutocna-cena-loga/
http://vat.pravda.sk/komunikacia/clanok/273697-tip-ochrana-deti-na-internete-prax-verzus-realita/
http://vat.pravda.sk/komunikacia/clanok/273697-tip-ochrana-deti-na-internete-prax-verzus-realita/
http://tech.sme.sk/c/6726524/nemci-mozu-prist-o-google-mapy.html
http://tech.sme.sk/c/6726524/nemci-mozu-prist-o-google-mapy.html
http://tech.sme.sk/c/6726524/nemci-mozu-prist-o-google-mapy.html
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Takéto útoky sa dajú objednať, tvrdia od-
borníci 
Hackeri útočili na operátorov
Po spravodajských portáloch a bankách 
prišli na rad telekomunikační operátori
Bratislava – Česko zápasí s útokmi hac-
kerov. Na ochromenie internetovej strán-
ky O2 včera doplatila aj jej slovenská ver-
zia. „Vzhľadom na prepojenie systémov 
s Telefónica Czech Republic mohlo dôjsť 
po 9.30 hod. k výpadkom aj u nás. Na 
odstránení dôsledkov intenzívne pracu-
jeme, aby boli všetky funkcionality strá-
nok čo najskôr plne dostupné,“ uvádza 
hovorkyňa spoločnosti Telefónica Slova-
kia Martina Jamrichová. V Česku nefun-
govala ani stránka T-Mobile, naopak, Vo-
dafone útoky obišli.
Útoky, ktoré neškodia
Tak ako v predchádzajúcich dňoch ide 
o vlnu DDoS útokov. „Funguje to tak, že 
útočník vyšle cez sieť stoviek či tisícov 
počítačov na napadnuté servery veľké 
množstvo požiadaviek a tie potom ne-
stíhajú napríklad zobrazovať webové 
stránky,“ vysvetľuje pre HN šéfredaktor 
servera o českom internete Lupa.cz Da-
vid Slížek. Zároveň dodáva, že dáta vo 
vnútorných systémoch, akými sú naprík-
lad údaje používateľov, nie sú takýmto 
útokom nijako ovplyvnené či kompromi-
tované.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    8. 3. 2013
http://hnonline.sk/2-59462550-k10000_detail-2a

SIS preveruje kyberútoky v Česku,
varovala už aj Fica
(S m e    8. 3. 2013)
http:/ / tech.sme.sk/c/6726044/sis-preveruje-
kyberutoky-v-cesku-varovala-uz-aj-fi ca.html

Kyberútok na web slovenskej O2
prišiel z Ruska
(S m e    8. 3. 2013)
http://tech.sme.sk/c/6725151/kyberutok-na-web-
slovenskej-o2-prisiel-z-ruska.html

Divoké kybervojny
(S m e    8. 3. 2013)
http: / /komentare.sme.sk/c/6725963/divoke-
kybervojny.html

Právna sila ochrannej známky
V podmienkach Slovenskej republiky je 
podľa zákona o ochranných známkach 
č. 506/2009 Z. z. ochrannou známkou 
akékoľvek označenie, ktoré možno gra-
fi cky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová 
vrátane osobných mien, písmená, čísli-
ce, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, 
prípadne ich vzájomné kombinácie, ak 
takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť to-
vary alebo služby jednej osoby od tova-
rov alebo služieb inej osoby.
Zákon o ochranných známkach je základ-
ným právnym dokumentom k tejto prob-
lematike. Právna sila ochrannej znám-
ky sa však neprejavuje len v tomto zák-

ladnom právnom dokumente, ale jej us-
tanovenia sa v súvislosti s ďalším pô-
sobením ochrannej známky prejavujú aj 
v iných právnych úpravách.

H N  K o m e n t á r e / b l o g y    8. 3. 2013
http://moje.hnonline.sk/node/13231

Ženeva vidí náhradu za benzín.
Vzduch
O lepšiu budúcnosť sa bijú automobilky 
kontinentov. V hre sú pohony na vodík či 
vzduch.
Najprestížnejší autosalón na svete. Tak-
to tituluje odborná verejnosť ženevskú 
motošou už niekoľko desaťročí. Avšak 
to, že ide o skutočný pojem vo svete 
áut, dokazuje počet premiér, ktoré majú 
automobilkám v budúcnosti zvyšovať 
predaje. Predstaviť novinky na domácej 
pôde je síce fajn, no Ženeva je len jed-
na. Aj preto nemecký Volkswagen svoje 
najväčšie vychytávky primárne neuka-
zuje vo Frankfurte, Peugeot v Paríži či 
General Motors v Detroite, predstavujú 
ich práve v krajine helvétskeho kríža. 
Tento rok automobilky v Ženeve ukázali 
130 európskych a svetových premiér. HN 
vám prinášajú prehľad toho najlepšieho, 
čím sa automobilky jednotlivých krajín 
pochválili.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    7. 3. 2013
http://hnonline.sk/2-59456140-k10000_detail-ee

Ženeva odhalila, ako chcú
automobilky zápasiť s krízou
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    6. 3. 2013)
http://hnonline.sk/2-59447570-k10000_detail-ca

Revolúcia? Auto od Volkswagenu
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    6. 3. 2013)
http://hnonline.sk/2-59447190-k10000_detail-0f

V Bratislave sa budú vyrábať autá
budúcnosti
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    6. 3. 2013)
http://hnonline.sk/2-59447470-k10000_detail-b6

Bratislava získala novú investíciu
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    6. 3. 2013)
http://hnonline.sk/2-59447200-k10000_detail-5b

Hravosť dnes prichádza už len z Ázie
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    6. 3. 2013)
http://hnonline.sk/2-59447210-k10000_detail-6d

Byť luxusný nestačí. Rýchlejší vyhráva
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    6. 3. 2013)
http://hnonline.sk/2-59447230-k10000_detail-30

Čína prichádza dobyť Európu. Autom
H o s p o d á r s k e  n o v i n y    5. 3. 2013)
http://hnonline.sk/2-59439810-k10000_detail-0e

Novú Octaviu sme vyvíjali dlhšie ako 
iné modely
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    5. 3. 2013)
http://hnonline.sk/2-59439750-k10000_detail-f8

Začal sa CeBIT. Slávny veľtrh však
stratený lesk stále hľadá
Hannover – V tieni ženevského autosa-
lóna a bez výrazných noviniek. Taká je 
dnes realita veľtrhu informačných tech-
nológií CeBIT. Kedysi prestížne poduja-
tie, ktoré ukazovalo trendy budúcnosti, 
dnes stráca lesk. Stačí sa pozrieť na čís-
la. Počet vystavovateľov na veľtrhu do-
siahol v roku najväčšieho rozmachu, 
2001, takmer 8 100 a jeho halami pre-
šlo 850-tisíc návštevníkov. Od rekord-
ného roku sa začal trvalý úpadok Ce-
BIT-u. V posledných štyroch rokoch sa
počet vystavovateľov pohyboval okolo
4 000 a množstvo návštevníkov sa
znížilo o vyše 500-tisíc. Dĺžka veľtrhu
informačných technológií a IT-zariadení 
sa skrátila z vyše týždňa na päť dní.
Veľtrh odštartoval včera a snaží sa v is-
tom smere obrodiť. Už nechce byť mamu-
tím monokultúrnym veľtrhom venovaným 
informačným technológiám. Jednostran-
ná orientácia len na určitý sortiment vý-
voja a výskumu ho viedla v posledných 
rokoch do slepej uličky. „CeBIT sa stáva 
najväčším svetovým podujatím pre širo-
ké spektrum high-tech odborov,“ uviedol 
člen správnej rady hannoverskej veľtrho-
vej organizácie Frank Pörschmann.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    6. 3. 2013
http://hnonline.sk/2-59447250-k10000_detail-ff

Slovenskej ekonomike má pomôcť súbor 
deviatich opatrení
Zistenie HN: Vláda chce naštartovať
rast
Zvrat v spomaľovaní ekonomiky má pri-
niesť deväť opatrení, ktoré pripravil Ma-
latinský
Bratislava – Vláda dnes dostane recept 
na oživenie hospodárskeho rastu. Zvrat 
v spomaľovaní ekonomiky má priniesť 
deväť opatrení, ktoré pripravil minister 
hospodárstva Tomáš Malatinský (Smer-
-SD). V balíku, ktorý majú HN k dispozí-
cii, je napríklad rýchlejšia výstavba diaľ-
nic, lepšie čerpanie eurofodnov či zmeny 
v školstve.
Ako presne by však mali opatrenia vy-
zerať, či ako ich chce vláda fi nancovať, 
zatiaľ nie je jasné. „Prípravy sú v stave 
komunikácie s rezortmi a zberu konkrét-
nych prorastových opatrení, na základe 
predbežnej analýzy ministerstva hospo-
dárstva,“ povedal hovorca rezortu Stanis-
lav Jurikovič.
Podrobnosti by tak mali byť na konci 
marca. Práve od nich bude pritom závi-
sieť, či vládny plán nakoniec zaberie.
Prvé zámery sa však fi rmám pozdávajú. 
Ako upozorňuje spoločník fi rmy Antec 
František Antal, fi rmám napríklad urgent-
ne chýbajú kvalifi kovaní odborníci, čomu 
by pomohli práve dobre namierené zme-
ny v školstve.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    6. 3. 2013
http://hnonline.sk/2-59447530-k10000_detail-d5

http://hnonline.sk/2-59462550-k10000_detail-2a
http://tech.sme.sk/c/6725151/kyberutok-na-web-slovenskej-o2-prisiel-z-ruska.html
http://tech.sme.sk/c/6725151/kyberutok-na-web-slovenskej-o2-prisiel-z-ruska.html
http://tech.sme.sk/c/6725151/kyberutok-na-web-slovenskej-o2-prisiel-z-ruska.html
http://komentare.sme.sk/c/6725963/divoke-kybervojny.html
http://komentare.sme.sk/c/6725963/divoke-kybervojny.html
http://komentare.sme.sk/c/6725963/divoke-kybervojny.html
http://moje.hnonline.sk/node/13231
http://hnonline.sk/2-59456140-k10000_detail-ee
http://hnonline.sk/2-59447570-k10000_detail-ca
http://hnonline.sk/2-59447190-k10000_detail-0f
http://hnonline.sk/2-59447470-k10000_detail-b6
http://hnonline.sk/2-59447200-k10000_detail-5b
http://hnonline.sk/2-59447210-k10000_detail-6d
http://hnonline.sk/2-59447230-k10000_detail-30
http://hnonline.sk/2-59439810-k10000_detail-0e
http://hnonline.sk/2-59439750-k10000_detail-f8
http://hnonline.sk/2-59447250-k10000_detail-ff
http://hnonline.sk/2-59447530-k10000_detail-d5
http://tech.sme.sk/c/6726044/sis-preveruje-kyberutoky-v-cesku-varovala-uz-aj-fica.html
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Anketa HN: Ako by mala vláda
podporovať hospodársky rast?
(H o s p o d á r s k e  n o v i n y    6. 3. 2013)
http://hnonline.sk/2-59447630-k10000_detail-ca

Exkluzívne v HN 
Na rast je vždy priestor
(Ho s p o d á r s k e  n o v i n y    6. 3. 2013)
http://hnonline.sk/2-59447430-k10000_detail-d8

Trnavská fi rma Natures boduje so svojou 
látkou na posilnenie imunity na všetkých 
kontinentoch
Zákerná choroba ich priviedla
k úspešnému biznisu
Bratislava – Na začiatku príbehu trnav-
skej spoločnosti Natures stála nepríjem-
ná správa. Rodičom zakladateľa fi rmy Ti-
bora Dobolyho diagnostikovali rakovinu. 
V snahe pomôcť im narazil na látku Beta 
glucan, ktorá zastavuje rast nádorov. 
Keď ju vyskúšal na rodičoch, výsledky ho 
prekvapili. Jeho otec sa napriek pokro-
čilému štádiu rakoviny dožil bez utrpe-
nia vysokého veku. To Tibora Dobolyho 
presvedčilo, aby túto látku začal vyrábať 
sám. Dnes je spoločnosť Natures lídrom 
na globálnom trhu vo výrobe vysokočis-
tého beta glucanu.
Výhodou spoločnosti je unikátna tech-
nológia, vďaka ktorej dosahujú výrazne 
vyššiu čistotu ako väčšina konkurentov. 
S beta glucanom vyrobeným na Sloven-
sku sa tak môžete stretnúť na všetkých 
kontinentoch. Okrem liekov sa používa 
už aj v kozmetike či v potravinárstve. 

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    5. 3. 2013
http://hnonline.sk/2-59439740-k10000_detail-c3

Školstvo a prax hľadajú to, čo sme tu
už mali
Už roky zamestnávateľské zväzy s pod-
porou pedagógov volajú po intenzívnej-
šom prelínaní sa odborného vzdeláva-
nia a prípravy na stredných odborných 
školách s požiadavkami praxe. Moji ko-
legovia vo výrobných fi rmách sú pritom 
nespokojní s odbornou i manuálnou 
zručnosťou absolventov SOŠ.
Ministerstvo školstva preto vypísalo výz-
vu na pilotný projekt, ktorým by sa v sied-
mich výrobných sektoroch overila opod-
statnenosť vzdelávacieho duálneho sys-
tému. Ide o taký systém, ktorý by privie-
dol študentov SOŠ k praktickému vzde-
lávaniu priamo do odvetvovo príbuzných 
podnikov. Viem, nič nové, veď je nás ne-
málo takých, ktorí sa pamätáme, že na-
príklad Váhostav, Slovnaft, Stavoindus-
tria, Východoslovenské železiarne, Čes-
koslovenské dráhy či takmer každý väčší 
poľnohospodársky podnik mali svoje od-
borné učilište.
Zhrniem: ministerskí úradníci sa rozhodli, 
že si – vraj podľa rakúskeho, nemecké-
ho a švajčiarskeho modelu overíme, či 
by sme (opäť!) taký duálny systém, aký 

sme v podstate mali – aj na Slovensku 
zvládli. Len aby sa defi nitívne overilo, že 
pre stredné odborné školy a aj pre pod-
niky je vhodné, keď absolventi prídu po 
skončení vzdelávacieho procesu na prvé 
pracoviská lepšie pripravení. Veď Európ-
ska únia nám pridelila dosť miliónov na 
to, aby sme vyše 40 z nich mohli dať na 
prieskum už vyskúšaného systému. Ako 
jediného možného realizátora „označili“ 
svoju odbornú organizáciu, ktorá má od-
borné školstvo vo svojom zameraní. Veď 
to budú robiť v spolupráci s nespokojný-
mi zamestnávateľmi, tak výsledok by mal 
byť užitočný.
Keďže nevyčerpaných miliónov na vzde-
lanie, ale aj na vedu a výskum máme 
z Európskej únie dosť, treba s nimi – pod 
časom tlaku – čosi urobiť. Preto na minis-
terstve školstva vzniklo šesť pracovných 
skupín, ktorých úlohou bolo vytypovať 
priority, ktorým by sa mala slovenská 
veda a výskum „prioritne“ venovať.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    5. 3. 2013
http://hnonline.sk/2-59440060-k10000_detail-cc

Samsung zaplatí
San Francisco – Americký federálny súd 
takmer o polovicu znížil pôvodne miliar-
dovú pokutu, ktorú má Samsung Electro-
nics zaplatiť Applu za porušovanie pa-
tentov na dizajn a technológie. Sudkyňa 
Lucy Kohová znížila náhradu škôd pre 
Apple o 450,5 milióna dolárov (346,5 mi-
lióna eur). Pokuta sa týka 14 produktov 
Samsungu vrátane niektorých výrobkov 
populárneho produktového radu Galaxy.
Ako dôvod uviedla, že porotcovia sa 
správne neriadili jej inštrukciami pri vy-
počítavaní niektorých škôd. Kohová tiež 
dospela k záveru, že sa urobili chyby pri 
určovaní, kedy Apple po prvý raz upove-
domil Samsung na údajné porušovanie 
patentov na dizajn a technológie využí-
vané v telefóne iPhone a tablete iPad. 

Sudkyňa nariadila nový súd, aby opä-
tovne vypočítal škody týkajúce sa týchto 
produktov. „Sme radi, že súd znížil roz-
hodnutie poroty o 450 miliónov dolárov,“ 
uviedla hovorkyňa Samsungu Lauren 
Restuccia. „Samsung chce preskúmanie 
aj zvyšnej pokuty.“ Apple rozhodnutie Ko-
hovej nekomentoval. 

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    4. 3. 2013
http://hnonline.sk/2-59433410-k10000_detail-11

Apple nahryzáva Ázia
V rebríčku Brand Finance 500 sa v tom-
to roku výrazne presadzuje Samsung či 
Hyundai
Bratislava – Apple vyhral nad Samsun-
gom ďalšiu bitku. Vojna však pokračuje 
ďalej. Rebríčku Brand Finance, ktorý ma-
puje 500 najhodnotnejších značiek sve-
ta, kraľuje americké jablko. Samsung je 
Applu v pätách, no nabudúce to pokojne 
môže byť naopak. „Samsung môže vy-
hrať vojnu s Applom už tento rok,“ hovorí 
šéf Saxo Bank Karol Piovarcsy. Americká 
fi rma je podľa neho v ťažkej pozícii. „Ak 
nevymyslí prevratný produkt, ktorý ho vy-
strelí vyššie, Samsung aj s Google ho 
hravo porazí.“

H o s p o d á r s k e  n o v i n y    1. 3. 2013
http://hnonline.sk/2-59419480-k10000_detail-2e

Výhody a úskalia registrácie ochrannej
známky Spoločenstva
Podnikateľské subjekty si čoraz lepšie 
uvedomujú, že Slovensko je súčasťou 
takmer polmiliardového trhu EÚ. Jednou
z jeho výhod je možnosť registrácie 
ochrannej známky platnej v celej Únii.

GoodWill
Mesačník o ekonomike, biznise a spoloč-
nosti
http://www.goodwill.eu.sk/Documents/GW_01-
76_2802_fi nal.pdf

http://hnonline.sk/2-59447630-k10000_detail-ca
http://hnonline.sk/2-59447430-k10000_detail-d8
http://hnonline.sk/2-59439740-k10000_detail-c3
http://hnonline.sk/2-59440060-k10000_detail-cc
http://hnonline.sk/2-59433410-k10000_detail-11
http://hnonline.sk/2-59419480-k10000_detail-2e
http://www.goodwill.eu.sk/Documents/GW_01-76_2802_final.pdf
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KTO VIE, ODPOVIE
Vo vedomostnej súťaži v rámci minulého vydania e-mailového časopisu E-zine ÚPV SR zvíťazila Jana Jantošková z Krupiny. 

Prvá správne odpovedala na otázku: V ktorom roku získala Josephine Cochraneová patent Stroj na umývanie riadu? (1866)

Súťažná otázka č. 4

Máloktorý muž dokáže odolať pohľadu na krásne ženské prsia, no údajne najväčšou „zbraňou“ žien voči takýmto pohľadom je 
podprsenka... Jej história siaha až do roku 2500 pred naším letopočtom, keď sa keltské ženy snažili nadvihnúť si prsia nosením 
hlboko vystrihnutej vesty. Neskôr prišlo do „módy“ nosenie nepohodlných korzetov a tie vraj neznášala ani newyorská panička 
Mary Phelps Jacobová. V roku 1913 preto vymyslela podprsenku zošitú z dvoch hodvábnych vreckoviek spevnených pásmi hrub-
šej látky a dala si ju aj patentovať. Vytvorila základ bielizne, akú poznáme dnes.

Ako nazvala svoj vynález Mary Phelps Jacobová?

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

Foto: www.magazin.atlas.sk

Časopis Duševné vlastníctvo vyjde tohto roku prvýkrát v júni ako dvojčíslo 1 – 2/2013 a jeho 
súčasťou budú aj aktuálne informácie z osláv 20. výročia vzniku ÚPV SR.

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