
Nie je nezvyčajné, keď štát zadá vedcom nejakú aktuálnu úlohu. Požiadavka 73-ročného kazašské-
ho prezidenta Nursultana Nazarbajeva je však predsa len atypická. Prikázal vedcom v krajine zastaviť 
starnutie a podstatne predĺžiť život. Od roku 2010 fi nancuje projekt, ktorého cieľom je nájsť biologickú 
nesmrteľnosť. V tejto súvislosti sa kazašskí vedci v tomto roku spojili s americkými expertmi a spoločne 
skúmajú proces starnutia človeka. – Ľudia môjho veku čakajú netrpezlivo na objavy v oblasti predĺženia 
života, – povedal N. Nazarbajev. Krajina so značnými zásobami ropy investuje do Centra vied o živote 
pri univerzite pomenovanej podľa prezidenta nemalé fi nančné prostriedky a vo výskume nesmrteľnosti 

chce predbehnúť Južnú Kóreu, ktorá je údajne svetovou špičkou v objavovaní elixíru mladosti.1

S akým výsledkom sa výskum v Kazachstane napokon skončí, je ťažké predvídať, no v prípade 
úspechu by si určite viacerí z nás želali, aby výsledky neboli patentované a slúžili všetkým... Na druhej 
strane, planéta Zem nie je až taká veľká a v prípade dlhovekosti by sme sa možno až veľmi tlačili, 
zavadzali si ☺, došlo by k nabúraniu dôchodkových systémov a je otázne, či by nás dôchodky uživili...

My vám namiesto elixíru mladosti ponúkame koktail pripravený z aktuálnych informácií zo sveta 
duševného vlastníctva.

E-zine ÚPV SR – 6. 8. 2013 – číslo  8
E-mailový časopis Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Číslo 8/2013                    ISSN 1337-5504

Spolupráca s Ministerstvom
hospodárstva SR

Dňa 8. júla navštívil Úrad priemyselné-
ho vlastníctva SR minister hospodárstva 
Tomáš Malatinský v sprievode štátneho 
tajomníka ministerstva Dušana Petríka,
vedúceho služobného úradu Martina Ho-
láka, hovorcu a poradcu ministra Sta-
nislava Jurikoviča, riaditeľa odboru prie-
myslu a inovácií Martina Hlinku a vedú-
ceho oddelenia malých a stredných pod-
nikov a inovácií Jozefa Velebného.

Predstavitelia MH SR a ÚPV SR sa 
v priebehu dvoch mesiacov stretli druhý-
krát, prvý raz  15. mája v Bratislave, keď 
minister Tomáš Malatinský prijal spolu 
s predsedom ÚPV SR Ľubošom Kno-
thom aj predstaviteľov Európskeho pa-
tentového úradu a Úradu pre harmoni-
záciu vnútorného trhu, ktorí pricestovali 
na Slovensko pri príležitosti 20. výročia 
ÚPV SR.

Na rokovaní v Banskej Bystrici sa dis-
kutovalo najmä o možnostiach spo-
lupráce MH SR a ÚPV SR pri imple-
mentácii návrhu opatrení v rámci Stra-
tégie inteligentnej špecializácie (Stra-
tégia S3). Slovenská republika ako člen-
ský štát Európskej únie má povinnosť 
vypracovať takúto stratégiu ako východis-
kový dokument pre fi nančný rámec 2014 
– 2020, ktorý bude mať vplyv na rozsah 
pomoci z európskych fondov. Stratégia 

S3, ktorej gestorujúcimi inštitú-
ciami sú MH SR, Ministerstvo 
vedy, výskumu a športu SR a Slo-
venská akadémia vied, je pova-
žovaná za kľúčový prvok pre ino-
vačné politiky v rámci stratégie 
Európa 2020.

Rozpracovať Stratégiu S3 do 
podoby akčných plánov, ktoré by 
už mali zodpovedať príslušným 
usmerneniam Európskej komi-
sie a detailne formulovať ná-
stroje aplikovania priorít a s tým 
súvisiace úlohy, je potrebné do 
konca tohto roka. Východisko-
vým podkladom tvorby Stratégie 
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1  www.sme.sk/c/6867450/kazassky-diktator-prikazal-vedcom-vyrobit-elixir-mladosti.html
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S3 je Stratégia výskumu, vývoja a ino-
vácií SR do roku 2020, ktorú pripravilo 
MŠVVaŠ SR v spolupráci s MH SR a SAV.

– Európska únia presadzuje trend, aby 
vedeckovýskumné projekty a inovácie 
boli užšie prepojené s priemyslom a po-
darilo sa ich čo najrýchlejšie premietnuť 
do praxe, – povedal T. Malatinský. – V tej-
to súvislosti je samozrejme potrebné brať 
do úvahy aj ochranu duševného vlastníc-
tva. Má byť jedným z kritérií pri hodno-
tení projektov, ktoré sa v nasledujúcom 
programovacom období 2014 až 2020 
budú uchádzať o podporu z eurofondov 
v rámci Operačného programu Výskum 
a inovácie. Podnikatelia, ale i vysoké ško-
ly by mali mať na zreteli dôležitosť ochra-
ny duševného vlastníctva, ale samozrej-
me takáto ochrana je i v národnom záuj-
me Slovenska.

V Stratégii S3 SR na roky 2014 – 2020 
bude aj program na podporu zlepše-
nia podmienok na podávanie patento-
vých prihlášok a využívanie patentov. 
V tejto súvislosti sa píše: – MSP nema-
jú často možnosti ani zdroje zapájať sa 
do procesu ochrany svojich vynálezov 
a technických riešení. Tento stav by mal 
zlepšiť program, v rámci ktorého by sa 
poskytovala pomoc napr. formou posky-
tovania dostatočných informácií ako si 
patent podať, hľadania možností daňové-
ho zvýhodnenia, revidovania poplatkov 
a podpory fi nancovania národnej a me-
dzinárodnej patentovej ochrany, konzul-
tácie alebo vytvorenia vzorového postu-
pu pre podnikateľov.

Predseda ÚPV SR Ľ. Knoth informoval 
predstaviteľov MH SR o aktivitách úradu 
v prospech zvýšenia povedomia verej-
nosti o duševnom, resp. priemyselnom 
vlastníctve a jeho ochrane. Spomenul na-
príklad prediagnostiku priemyselných 
práv určenú pre malé a stredné podniky 
s tým, že táto služba sa má rozšíriť i na 
univerzity technického zamerania, ďa-
lej existenciu informačno-poradenských 
miest úradu pre inovácie (innoifo), vzde-
lávacie aktivity vrátane pilotného pro-
jektu spolupráce so základnými školami 
a v neposlednom rade i spoluprácu s me-
dzinárodnými inštitúciami pôsobiacimi 
v oblasti duševného vlastníctva. ÚPV SR

v súčasnosti participuje na 26 medzi-
národných projektoch, pričom viaceré 
z nich sú zamerané na harmonizáciu 
administratívnych postupov v konaní 
o prihláškach priemyselných práv, pod-
poru prihlasovateľov, zjednodušenie 
a zrýchlenie registračného procesu.

– Náš úrad je pripravený pomôcť 
v rámci strategických zámerov minister-
stva hospodárstva a tiež Slovenska, 
– zdôraznil Ľ. Knoth. – Napríklad, ak má
ministerstvo záujem a ľudské zdroje,
ponúkame mu možnosť zapojiť sa do
štvormodulového vzdelávacieho progra-
mu Duševné vlastníctvo, ktorý je akre-
ditovaný Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu. Na druhej strane, 
podnikateľom chceme vyjsť v ústrety 
i tým, že zdynamizujeme ‚trh‛ s licencia-
mi. Veď v súčasnosti máme v našom re-

gistri zapísaných len 39 li-
cenčných ponúk, pričom 
takéto ponuky sme už za-
čali zverejňovať na našom 
webovom sídle. Podnika-
teľov budeme upozorňo-
vať na možnosť licencova-
nia, čiže komercializácie 
svojich riešení a radi by 
sme postupne vytvorili ak-
tívnu burzu licencií.

– V rámci Stratégie S3 
sme urobili na Slovensku 
hĺbkovú analýzu zaostá-

vania malého a stredného podnikania 
i vedeckovýskumnej sféry, – podotkol ria-
diteľ odboru priemyslu a inovácií MH SR 
M. Hlinka. – Ukázalo sa, že jedným z kľú-
čových momentov prečo sa slovenské 
fi rmy až tak nerozvíjajú, je práve zane-
dbanie ochrany duševného vlastníctva. 
Aj preto je dôležité venovať sa napríklad 
i licenciám. Na stretnutí sa spomínala aj 
prediagnostika priemyselných práv, ktorú 
ponúka ÚPV SR. Mohla by byť vhodnou 
súčasťou akčných plánov v rámci Stra-
tégie S3. Je v nej totiž aj opatrenie na 
zlepšenie využívania a ochrany dušev-
ného vlastníctva a tiež využívania tech-
nologického transferu. Ďalšie opatrenie 
sa týka vzdelávania o duševnom vlas-
tníctve a aj v tejto oblasti je možné spolu-
pracovať s ÚPV SR.

L. Knoth poukázal aj na súčasnú pub-
likačnú prax na vysokých školách, ktorá 
v dôsledku modelu ich fi nancovania de 
facto znemožňuje priemyselnoprávnu 
ochranu výsledkov výskumnej činnosti. 
Sú totiž okamžite zverejňované v karen-
tovaných časopisoch, čo znemožňuje pa-
tentovať výsledky výskumu. – Malo by to 
byť opačne. Najskôr je potrebné podať 
patentovú prihlášku a až potom zverejniť 
výsledky výskumu.

Riaditeľ odboru patentových fondov, 
informácií a analýz Rastislav Marčok sa 

v diskusii venoval významu duševného 
vlastníctva nielen z pohľadu ochrany práv 
majiteľov patentov, ochranných známok, 
úžitkových vzorov a dizajnov, ale aj ako 
významného zdroja informácií pri inova-
tívnej alebo obchodnej činnosti. – Význam 
informácií z duševného vlastníctva spo-
číva v možnostiach inšpirovať sa existu-
júcimi patentmi či technickými riešeniami 
chránenými úžitkovým vzorom ešte pred 
vykonaním výskumu, vývoja alebo im-
plementáciou inovácií. Patentové infor-
mácie slúžia aj na efektívne vynaklada-
nie fi nančných prostriedkov v súvislosti 
s výskumom a vývojom už existujúcich 
inovácií, ktoré môžu byť už aj  priemy-
selnoprávne chránené, a tiež na zistenie 
trendov v nových technológiách v globál-
nom alebo teritoriálnom ponímaní.

V nadväznosti na predchádzajúce 
slová treba zdôrazniť, že skôr ako sa 
pustíme do technického riešenia, mali 
by sme sa presvedčiť, či sa už takouto 
úlohou nezaoberal niekto iný, aby sme 
nevymýšľali už vymyslené. Prvým krokom 
pri riešení akejkoľvek výskumnej alebo 
vývojovej úlohy by teda malo byť vyko-
nanie dôkladnej rešerše na stav techniky 
a v tomto smere má ÚPV SR v rámci Slo-
venska kompetentné odborné kapacity.

T. Malatinský navrhol vytvoriť v spolu-
práci s ÚPV SR národný program o du-
ševnom vlastníctve a jeho ochrane, 
ktorý by mohol získať podporu z EÚ. 
– Naše ministerstvo pred časom pros-
tredníctvom Slovenskej energetickej 
a inovačnej agentúry spustilo program 
o efektívnej energetike a je naň dobrá 
odozva. Výstupy z neho idú nielen medzi 
podnikateľov, ale aj do škôl. Záleží nám, 
aby už žiaci a študenti vedeli, ako môžu 
ušetriť energiu, poznali obnoviteľné zdro-
je a mali z vyučovania na tieto témy atrak-
tívny zážitok. Agentúra pripravila pre nich 
rôzne materiály a interaktívne hry v rámci 
projektu bezplatného energetického po-
radenstva Žiť energiou. Niečo podobné 
v rámci národného programu by sa dalo 
robiť aj v oblasti duševného vlastníctva.

Na stretnutí predstaviteľov MH SR 
a ÚPV SR 8. júla v Banskej Bystrici od-
znelo viacero podnetných myšlienok. MH 
SR ich postupne zapracuje do jednot-
livých projektov a akčných plánov. Záro-
veň, ako povedal T. Malatinský, – ÚPV SR 
môže byť aj ‚rozhodcom‛ v prípadoch, 
keď nebude zrejmé, či technické riešenie 
v rámci projektu uchádzajúceho sa o fi -
nancie z európskych fondov má, alebo ne-
má pridanú hodnotu, čiže navrhne body 
z pohľadu ochrany duševného vlastníctva.

Obe strany sa dohodli na spolupráci, 
ktorú naštartuje v Bratislave na pôde 
ministerstva hospodárstva seminár pre 
podnikateľov zameraný na problema-
tiku duševného vlastníctva.

Foto: archív ÚPV SR
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O ďalšej spolupráci s Košickou
RK SOPK

Pre záujemcov z radov podnikateľskej 
verejnosti vrátane tých, ktorí vstupujú 
do podnikania a chcú sa dozvedieť viac 
o význame priemyselnoprávenej ochrany 
či spôsobe jej získavania, od roku 2004 
zriadil postupne ÚPV SR 16 informač-
no-poradenských miest pre inovácie – in-
noinfo, z nich jedno zaniklo.

Predstavenstvo Ko-
šickej regionálnej ko-
mory SOPK prejavilo 
záujem o spoluprácu 
s ÚPV SR v roku 2010 

a do siete innoinfo vstúpila komora ešte 
v tom istom roku 24. mája.

Po takmer desiatich rokoch fungovania 
(resp. i nefungovania) spolupráce ÚPV SR 
a jeho informačno-poradenských miest 
v roku 2012 zástupcovia úradu navštívi-
li postupne všetky svoje menej výkonné 
satelity. Riaditeľom príslušných subjek-

tov bol zo strany úradu predložený návrh 
aktivít, ktoré majú pomôcť zintenzívniť 
a zefektívniť činnosť innoinfo centier v ob-
lasti primyselnoprávnej ochrany.

Riaditeľ Košickej RK SOPK Ľudovít 
Korotnoky na stretnutí so zástupcami 
ÚPV SR 9. novembra minulého roka oce-
nil takúto snahu úradu a nadväzne kon-
com júna 2013 oslovil úrad s návrhom 
na opätovné stretnutie, na ktorom by sa 
konkretizovala ďalšia forma spolupráce. 
Prejavil záujem napríklad o vyškolenie 
jedného prípadne dvoch pracovníkov re-
gionálnej komory v rámci vzdelávacieho 
programu Inštitútu duševného vlastníc-
tva v ÚPV SR.

Navrhované stretnutie sa uskutočnilo 
11. júla a obe strany načrtli konkrétne 
formy vzájomnej spolupráce. Ako vlastne 
vyplýva z podmienok dohody, úrad za-
bezpečí pre innoinfo dodávanie infor-
mačných materiálov, časopisu Duševné 
vlastníctvo i ďalších publikácií týkajúcich 
sa priemyselnoprávnej ochrany. Obe 
strany sa zaviazali vypracovať plán akcií 

zameraných na podporu a rozvoj malého 
a stredného podnikania, pričom zástup-
covia partnerskej organizácie majú bez-
platnú účasť na takýchto podujatiach. 
Okrem toho Košická RK SOPK umiest-
ni na webovom sídle informácie o ÚPV 
SR vrátane odkazu naň a tiež informácie 
o možnostiach priemyselnoprávnej ochra-
ny.
Ľ. Korotnoky ďalej navrhol, aby v me-

sačníku SOPK Obchod Priemysel Hos-
podárstvo publikovali články o systéme 
ochrany duševného vlastníctva a výz-
namnejšie akcie oboch partnerov boli 
propagované tak v mesačníku SOPK, 
ako aj v časopise Duševné vlastníctvo.

V októbri toh-
to roka dostane 
ÚPV SR priestor 
na prezentáciu 

v rámci podujatia organizovaného Košic-
kou RK SOPK. Jeho riaditeľ navrhol aj 
užšiu spoluprácu medzi regionálnou 
komorou, ÚPV SR a košickým PATLIB 
centrom v Košiciach.

IP letná škola OHIM-u

Akadémia Úradu pre harmonizáciu 
vnútorného trhu v španielskom Alicante 
aj tento rok zorganizovala IP1 letnú ško-
lu. V dňoch 1. až 5. júla sa jej zúčastnilo 

do 70 záujemcov z národných úradov 
priemyselného vlastníctva z celého 
sveta i ďalších európskych a mimoe-
urópskych inštitúcií.

Okrem aktuálnych tém týkajúcich sa 
ochranných známok a dizajnov, projek-

tov OHIM-u či aktivít Európskeho stredis-
ka na sledovanie porušovania práv du-
ševného vlastníctva prvýkrát na takomto 
fóre nechýbal ani modul zameraný na 
patenty, o ktorých hovorili odborníci z Eu-
rópskeho patentového úradu.

V prospech klientov úradu

ÚPV SR spustil 1. júla do živej pre-
vádzky elektronické podávanie pri-
hlášok ochranných známok. Projekt 
eFiling je jedným z dvoch projektov 

programu Software package (softvérový 
balík) v gescii Úradu pre harmonizáciu 
vnútorného trhu a v rámci jeho Koope-
račného fondu.

V súčasnosti však online prihlášku 
ochrannej známky nie je možné podpí-
sať elektronickým podpisom/zaručeným 
elektronickým podpisom, a preto je pot-
rebné ho doplniť v písomnej forme v le-
hote do jedného mesiaca. V opačnom 
prípade sa takéto podanie bude považo-
vať za bezpredmetné.

Uvedená služba je dostupná prostred-
níctvom linky www.upv.sk/?elektronicke-
podavanie-vseobecne s odkazom na TM 
eFiling.

Ďalší projekt eServices, ktorý zahŕňa 
následné procesy v rámci konania o prih-
láškach ochranných známok, je v ÚPV SR 
v štádiu rozpracovania. Úrad chce túto 
službu sprístupniť verejnosti do konca 
tohto roka.

___________________________________________

1  IP = Intellectual Property = duševné vlastníctvo

Foto: http://oami.europa.eu

http://www.upv.sk/?elektronicke-podavanie-vseobecne
http://www.upv.sk/?elektronicke-podavanie-vseobecne
http://www.upv.sk/?elektronicke-podavanie-vseobecne
http://oami.europa.eu
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Z Úradu priemyselného vlastníctva SR 
sa letnej školy zúčastnili dvaja zames-
tnanci. Peter Jasenák z odboru registrov 
a technickej prípravy nám o pobyte v Ali-
cante povedal:

– Program vyučovania bol zaujímavý 
a bohatý, každý deň sa začínal o 9-tej 
hodine a končil o 17-tej. Jednotlivé pred-
nášky boli určite prínosom, pomohli nám 

zorientovať sa v systéme práce OHIM-u, 
ktorý sa snaží vytvoriť sieť spolupracu-
júcich úradov pre ochranné známky 
a dizajny v Európe, ktoré tak spoločne 
prispejú aj k posilneniu duševného vlas-
tníctva.

Po prednáškach, vo chvíľach voľna
sme sa, samozrejme, zoznamovali s mes-

tom, navštívili sme Hrad svätej Barbory 
a raz sme mali aj spolu s pred-
nášajúcimi koktail party☺.

Som rád, že ma náš úrad 
vyslal do letnej školy v Ali-
cante, určite mi to pomohlo 
v mojom profesijnom napredovaní.

Globálny inovačný index (GII) 2013

Spojené štáty sa vrátili medzi päť naj-
inovatívnejších štátov, Spojené kráľov-
stvo sa posunulo na tretie miesto a Švaj-
čiarsko sa udržalo na vrchole rebríčka 
v Global Innovation Index 2013 – vyplý-
va to zo správy GII 2013, ktorú 1. jú-
la zverejnila popredná medzinárod-
ná vzdelávacia a výskumná inštitúcia 
INSEAD spolu so Svetovou organizáciou 
duševného vlastníctva (WIPO).

Napriek ekonomickej kríze inovácie
žijú. Vo väčšine krajín výdavky na vý-
skum a vývoj prekonali úroveň z roku 
2008. Skupina dynamicky sa rozvíja-
júcich krajín, ktorých obyvatelia majú 
stredné a nízke príjmy, napríklad Čína, 
Kostarika, India, Senegal, predbehla kra-
jiny rovnakej kategórie, no na popredné 
priečky GII 2013 sa nedostala.

Prvých 25 priečok obsadilo 16 európ-
skych štátov, z nich 13 je členom EÚ:
Švajčiarsko (1), Švédsko (2), Spojené krá-
ľovstvo (3), Holandsko (4), Fínsko (6), 
Dánsko (9), Írsko (10), Luxembursko (12), 
Island (13), Nemecko (15), Nórsko (16), 
Francúzsko (20), Belgicko (21), Rakúsko 
(23), Malta (24) a Estónsko (25).

Do prvej päťdesiatky sa dostalo
aj ďalších 15 európskych štátov (ok-
rem Grécka (55)) Španielsko (26), Čes-
ká republika (28), Taliansko (29), Slo-
vinsko (30), Maďarsko (31), Lotyšsko (33), 
Portugalsko (34), Slovensko (36), Chor-
vátsko (37), Litva (40), Bulharsko (41), 
Čierna Hora (44), Moldavsko (45), Ru-
munsko (48) a Poľsko (49).

V tohtoročnej správe je hodnotená 
aj dynamika miestnych inovácií, čo je 
oblasť, ktorú dosiaľ celosvetovo nevy-
hodnocovali. Poukazuje na vznik origi-
nálnych inovačných ekosystémov a sig-
nalizuje potrebu posunu od obvyklej ten-
dencie skúšať a opakovať už úspešné 
iniciatívy.

– Dynamické inovácie, napriek zloži-
tému stavu globálnej ekonomiky, sa šíria 
na celom svete. Využívajú sa miestne vý-
hody s globálnym pohľadom na trhy 
a ľudský talent, – uviedol generálny riadi-
teľ WIPO Francis Gurry. – Pre politikov 
snažiacich sa podporovať inovácie na 
národnej úrovni je využitie plného poten-

ciálu inovácií na vlastnom území často 
sľubnejšie, ako sa pokúšať napodobniť 
iné úspešné inovačné modely.

Správa GII 2013 porovnáva 142 sve-
tových ekonomík využívajúc 84 uka-
zovateľov, medzi ktoré patrí napríklad 
kvalita špičkových univerzít, dostupnosť 
mikrofinancovania, 
ponuka rizikového 
kapitálu, a posudzu-
je v nich okrem ino-
vačných schopností 
aj iné merateľné vý-
sledky.

Správy GII sú zve-
rejňované každoroč-
ne, počnúc rokom 
2007. Stali sa  hlav-
ným porovnávacím 
nástrojom pre špič-
kových manažérov, 
politikov a ďalších, 
ktorí potrebujú mať 
prehľad o stave inová-
cií na celom svete.

K vypracovaniu ohtoročnej štúdie 
prispeli aj Knowledge Partners: 
Booz & Company, Konfederácia in-
dického priemyslu, du a Huawei 
a poradný orgánu pozostávajúci zo 14-
-tich medzinárodných expertov.

Generálny tajomník OSN Ban Ki-moon 
výsledky správy GII 2013 prezentoval 
v rámci segmentu na vysokej úrovni Hos-
podárskej a sociálnej rady OSN (ECO-
SOC). Rokovanie, ktoré sa konalo 1. – 4. 
júla v Ženeve za účasti hláv štátov, mini-
strov a vedúcich medzinárodných agen-
túr, bolo tento rok zamerané najmä na 
úlohu vedy, technológií a inovácií a po-
tenciál kultúry v dosahovaní rozvojových 
cieľov tisícročia a tiež na podporu trvalo 
udržateľného rozvoja.

Švajčiarsko a Švédsko sú lídrami vo 
všetkých zložkách (pilieroch) GII a trvalo 
obsadzujú popredné priečky v rebríčku 
hodnotených štátov. Spojené kráľov-
stvo má dobre vyváženú inovačnú vý-
konnosť, a to aj napriek relatívne nízkej 

úrovni rastu produktivity práce. Spoje-
né štáty naďalej využívajú svoju silnú 
vzdelávaciu základňu (najmä pokiaľ ide 
o prestížne vysoké školy) a zaznamenali 
podstatný rast vo výdavkoch na softvér 
a zamestnanosť v službách náročných 
na znalosti. USA boli naposledy v hornej 
skupine GII v roku 2009, keď boli štátom 

číslo jeden.

– Výsledky GII po-
skytujú svedectvo o sú-
časnej globálnej po-
vahe inovácií. Štáty 
umiestnené v prvej 
dvadsaťpäťke GII sú 
zmesou národov z ce-
lého sveta – zo Sever-
nej Ameriky, Európy, 
Ázie, Oceánie a Stred-
ného východu. Hoci 
v zozname dominujú 
rozvinuté ekonomi-
ky, svoje inovačné 
schopnosti zvýšilo aj 
niekoľko nových hrá-
čov. Krajiny s vysoký-
mi príjmami sú ďaleko 

pred rozvojovými krajinami a v rozvoji 
inovácií ešte stále existuje priepasť, 
– zdôraznili Soumitra Dutta, spolutvorca 
správy, Anne a Elmer Lindseth Dea-
novci a Samuel Curtis Johnson, všetci 
z Cornellskej univerzity v USA.

Bruno Lanvin spolutvorca štúdie a vý-
konný riaditeľ Európskej iniciatívy pre 
konkurencieschopnosť INSEAD povedal: 
– Obchod, vláda a občianska spoloč-
nosť ponúkajú nové riešenia a spôsoby 
spolupráce s cieľom urýchliť inovácie 
na miestnej, národnej i globálnej úrovni. 
V skutočnosti sa inovácie na celom 
svete stávajú symbolom sily pokroku 
a reformy. Hoci naše zistenia ukazujú, 
že mnoho nových hráčov má ešte obavy 
z inovácií, existuje dosť  úspešných a zau-

jímavých príkladov v danej oblasti, a to 
aj v niektorých  najchudobnejších kraji-
nách. To je zdrojom optimizmu pre bu-
dúcnosť globálnych inovácií a hospodár-
skeho oživenia.

Foto: www.globalinnovationindex.org

Foto: www.un.org/en/ecosoc

Foto: www.cestujeme.name

http://www.globalinnovationindex.org
http://www.cestujeme.name
http://www.un.org/en/ecosoc
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Na inovácie chýbajú fi rmám peniaze.
A čas
V porovnaní s krajinami V4 vie krajina, 
vrátane fi riem, najmenej vyťažiť z nových 
technológií. Dôvodov je viacero
Bratislava – Je slovenskou antivírusovou 
jednotkou a pojmom vo svete. Spoloč-
nosť Eset je zároveň jednou z mála, kto-
rá sa môže hrdiť špičkovým výskumom 
u nás. Len vlani tu nechala 13 miliónov 
eur. No výskum na Slovensku jej už ka-
pacitne nestačí. „Venujeme sa veľmi 
špecifi ckej oblasti IT a zároveň nám vo 
svete konkuruje viacero výrobcov antiví-
rusových riešení. To pre ľudí vo výskume 
a vývoji nastavuje latku relatívne vysoko. 
Z toho dôvodu musíme nevyhnutne hľa-
dať zamestnancov, najmä špecialistov, aj 
v iných krajinách,“ vysvetľuje Juraj Mal-
cho, riaditeľ Esetu pre výskum a vývoj. 
Firma tak stavia na vývojárov aj v poľ-
skom Krakove či kanadskom Montreale.
Hoci prieskum HN medzi slovenskými fi r-
mami ukázal, že si význam inovácií a vý-
voja pre zvýšenie konkurencieschopnosti 
a rastu uvedomujú, stále je to málo. Ako 
totiž vyplýva aj z najnovšieho prestížne-
ho svetového rebríčka The Networked 
Readiness Index zostavovaného Sveto-
vým ekonomickým fórom (WEF), uteká 
nám nielen vyspelý európsky vlak, ale 
už aj ten regionálny, z V4. Slovensko, 
vrátane fi riem, totiž stále nevie vyťažiť 
maximum z nových informačných či te-
lekomunikačných technológií. A hlavne 
v prípade fi riem aj vyvíjať vlastné.

Hospodárske  nov iny    31. 7. 2013
http://hnonline.sk/2-60343190-k10000_detail-24

Neslávne susedstvo po šesťdesiatke
(Hospodárske  nov iny    31. 7. 2013)
http://hnonline.sk/ekonomika/c1-60343200-neslavne-
susedstvo-po-sestdesiatke

Anketa:
V ktorom sektore vnímate najväčší
záujem fi riem o nové technológie
(Hospodárske  nov iny    31. 7. 2013)
http://hnonline.sk/2-60343180-k10000_detail-cc

Pre zahraničie sme málo atraktívni
(Hospodárske  nov iny    31. 7. 2013)
http: / /hnonl ine.sk/ekonomika/c1-60343170-
pre-zahranicie-sme-malo-atraktivni

Meniť pravidlá hry budú malé značky
Brand consultant Peter Fisk pre Hospo-
dárske noviny:
Značky by nemali začínať pri inováciách, 
ale s prácou so zákazníkmi, tvrdí Fisk.
Vaše meno sa spája s pojmom „next ge-
neration brand“. Aká generácia značiek 
nás čaká?

Nasledujúca generácia fi riem bude roz-
mýšľať a konať inak ako teraz. Vyznáva-
jú iné, nové hodnoty a veria, že to nie je 
o tom, v čom boli dobrí v minulosti, ale 
o tom, v čom budú dobrí v budúcnosti. 
Doteraz sa značky pýtali, aká je ich silná 
stránka, na ktorej môžu stavať. Odteraz 
sa budú pýtať opačne – aká je príležitosť 
na trhu a ako sa stať schopným túto prí-
ležitosť využiť. Odteraz budú mať šancu 
na úspech práve malé značky.

Hospodárske  nov iny    31. 7. 2013
http://hnonline.sk/2-60343210-k10000_detail-cf

Cloud mení pravidlá hry
Mnoho fi riem si dnes už plne uvedomuje, 
že cloud computing je technológia, ktorá 
mení zabehnuté pravidlá hry v IT. A čo-
raz viac spoločností začína vnímať cloud 
aj ako nástroj na výrazné urýchlenie ino-
vácií v biznise. Odhalila to štúdia The 
Power of Cloud: Driving Business Model 
Innovation, ktorú priniesla spoločnosť 
IBM v spolupráci s Economist Intelligen-
ce Unit.
Popredné fi rmy využívajú cloud compu-
ting, aby naklonili misky váh spotrebi-
teľského záujmu vo svoj prospech a vy-
budovali si náskok pred konkurenciou. 
Prichádzajú s novými spôsobmi nasade-
nia cloudu na transformáciu internej pre-
vádzky, prepracovanie produktov a roz-
voj služieb. Podobne si cloud našiel 
uplatnenie aj pri zlepšovaní vzťahov so 
zákazníkmi. Akceptácia cloudu je zatiaľ 
viditeľná len v IT kruhoch. Takmer polo-
vica riaditeľov IT v nedávnej štúdii IBM 
uviedla, že cloud dostane prednosť pred 
tradičným prístupom k IT najmä, keď ide 
o investície do nových technológií.

Hospodárske  nov iny    31. 7. 2013
http://hnonline.sk/2-60343140-k10000_detail-96

Pre slnko hrozia štátu žaloby
Bratislava – Na jednej strane lacnejšia 
elektrina, na druhej hrozba súdu so štá-
tom. Slovenská asociácia fotovoltického 
priemyslu sa totiž rozhodla zažalovať 
štát. O tomto jej zámere HN informova-
li v utorok. Dôvodom je nový poplatok, 
ktorý musia platiť výrobcovia elektriny za 
prístup do siete. Cez takzvaný G-kompo-
nent by mali takto zaplatiť maximálne 50 
centov za každú vyrobenú megawattho-
dinu. Podľa asociácie sa poplatok v prí-
pade jednotlivých distribučných spoloč-
ností môže vyšplhať až na 20 eur za me-
gawatthodinu.
„Zvýhodnení budú zahraniční producen-

ti, ktorí budú elektrinu vyrábať a dová-
žať lacnejšie,“ tvrdí riaditeľka asociácie 
Veronika Galeková. V praxi sa predlžuje 
návratnosť investícií do slnečných elek-
trární.

Hospodárske  nov iny    31. 7. 2013
http://hnonline.sk/2-60351850-k10000_detail-94

Na fi rmy sa valí aj solárna daň
(Hospodárske  nov iny    29. 7. 2013)
http://hnonline.sk/2-60329520-k10000_detail-0d

Štátu hrozí súd pre slnko
(Hospodárske  nov iny    29. 7. 2013)
http://hnonline.sk/2-60329540-k10000_detail-e6

Štát chystá veľký audit škôl. Podľa 
uplatnenia absolventov
Najvyšší kontrolný úrad chce hodnotiť 
školy podľa toho, koľko produkujú neza-
mestnaných
Bratislava – Tisíce nezamestnaných eko-
nómov či psychológov, na druhej strane 
nedostatok lekárov či technológov – to 
sú dôvody, prečo štát chystá rozsiahly 
audit škôl. Ten má ohodnotiť slovenské 
školy podľa toho, ako sa ich absolventi 
uplatňujú na trhu práce. Audit má vyko-
nať Najvyšší kontrolný úrad – kontrolóri 
si chcú overiť, či školy investujú do per-
spektívnych odborov, teda či využívajú 
peniaze od štátu efektívne.

Hospodárske  nov iny    29. 7. 2013
http://hnonline.sk/2-60329700-k10000_detail-b2

Projekt sa mi vidí príliš ambiciózny
(Hospodárske  nov iny    29. 7. 2013)
http://hnonline.sk/2-60329510-k10000_detail-7b

Bude Slovensko ďalším Detroitom?
Výroba s nízkou pridanou hodnotou, ako 
je montáž, od nás časom odíde. Nebude 
to však problém, ak dokážeme investo-
rom ponúknuť schopnosť sofi stikovanej-
šej výroby a vývoja
Správy o bankrote Detroitu, bývalého 
hlavného mesta automobilov, vyvolávajú 
otázniky. Kto je na rade? Sme to my, kto 
vyrábame najviac áut na obyvateľa na 
svete?
Predovšetkým, my sme si už detroitský 
scenár vyskúšali. Kedysi bol naším hlav-
ným vývozným odvetvím zbrojný priemy-
sel. Ten skolaboval takmer okamžite po 
roku 1989, s rozpadom Varšavskej zmlu-
vy a RVHP. V priemyselných centrách 
ako Martin, Zvolen a Považská Bystrica 
vyskočila nezamestnanosť za tri roky 
z nuly na 12 percent a v periférnych okre-
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http://hnonline.sk/2-60343190-k10000_detail-24
http://hnonline.sk/ekonomika/c1-60343200-neslavne-susedstvo-po-sestdesiatke
http://hnonline.sk/ekonomika/c1-60343200-neslavne-susedstvo-po-sestdesiatke
http://hnonline.sk/ekonomika/c1-60343200-neslavne-susedstvo-po-sestdesiatke
http://hnonline.sk/2-60343180-k10000_detail-cc
http://hnonline.sk/ekonomika/c1-60343170-pre-zahranicie-sme-malo-atraktivni
http://hnonline.sk/ekonomika/c1-60343170-pre-zahranicie-sme-malo-atraktivni
http://hnonline.sk/2-60343210-k10000_detail-cf
http://hnonline.sk/2-60343140-k10000_detail-96
http://hnonline.sk/2-60351850-k10000_detail-94
http://hnonline.sk/2-60329520-k10000_detail-0d
http://hnonline.sk/2-60329540-k10000_detail-e6
http://hnonline.sk/2-60329700-k10000_detail-b2
http://hnonline.sk/2-60329510-k10000_detail-7b
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soch ako Lučenec a Rožňava dokonca 
až na 20. Periféria sa z odchodu prie-
myslu nespamätala dodnes.

Sme   26. 7. 2013
http://komentare.sme.sk/c/6880871/bude-slovensko-
dalsim-detroitom.html

Nemci z Continentalu nám dávajú
výskum a vývoj
Bratislava – Presun výroby z Európy na 
Slovensko a postavenie výskumno-vývo-
jového centra.
Toto aktuálne prebieha v Dolných Ves-
teniciach (okres Prievidza), kde má svoj 
závod nemecká fi rma ContiTech. Ide 
o divíziu, ktorá patrí pod jedného z naj-
väčších dodávateľov pre automobilky, 
spoločnosť Continental. „Rozširujeme vý-
robu, vďaka čomu vytvoríme 20 nových 
pracovných miest. Celý proces by sa mal 
ukončiť začiatkom roku 2014. Okrem 
toho vybudujeme R & D centrum, kde si 
nájde prácu 13 ľudí,“ vyhlásila konateľ-
ka ContiTech Vibration Control Slovakia 
Marta Formanová s tým, že Nemci u nás 
celkovo preinvestujú 7,5 milióna eur.

Hospodárske  nov iny    25. 7. 2013
http://hnonline.sk/2-60311000-k10000_detail-c5

Najprv chránili vojakov.
Teraz bavia svet
Success Story/Firma Kvant dnes svojimi 
laserami boduje po celej Európe, ale aj 
v Ázii
Bratislava – Čo urobí fi rma, ak kvôli krí-
ze padá záujem o jej výrobky a tým aj 
zisk? Ako sa zachová majiteľ diskotéky, 
ktorému kríza „vyhnala z podniku“ zákaz-
níkov a klesli mu tržby? „Predovšetkým 
obmedzia nákup vecí, ktoré nie sú na ich 
prevádzku nevyhnutné. Napríklad aj prí-
strojov na laserové šou a objednávanie 
si týchto služieb,“ hovorí Pavol Kubošek, 
konateľ spoločnosti Kvant, ktorá tieto 
zariadenia vyrába. Preto počas krízy ich 
výrobu na niekoľko mesiacov zastavila. 
„Výpadok sme však vykryli zvýšenou 
produkciou iných prístrojov a zariadení 
o ktoré bol záujem. Napríklad na výučbu 
v školách, pre vedecké a výskumné ústa-
vy. Podarilo sa nám to vďaka veľkému 
sortimentu našich produktov,“ dodáva ria-
diteľ spoločnosti Kvant a ďalší z konate-
ľov Ľubomír Mach.

Hospodárske  nov iny    25. 7. 2013
http://hnonline.sk/2-60311140-k10000_detail-58

Počas testu laser svieti aj týždne
(Hospodárske  nov iny    25. 7. 2013)
http://hnonline.sk/2-60311110-k10000_detail-e5

Hackeri zaútočili na očakávanú
novinku fi rmy Apple
New York, Bratislava – Hackeri udreli na 
chystanú novinku amerického technolo-
gického gigantu Apple. Napadli interne-

tové stránky fi rmy s trištvrte miliónom 
softvérových aplikácií, ktoré využívajú 
vývojári na testovanie revolučného ope-
račného systému iOS 7.
Očakávaná novinka pre mobilné telefóny 
a počítačové tablety by sa pritom na trh 
mala dostať už na jeseň. „Pre hackerov 
je veľkým lákadlom. Applu môže takýto 
útok spôsobiť dosť veľký problém. Má ísť 
totiž o nový systém, ktorý sa nepodobá 
na žiaden predchádzajúci. Spoločnosť 
doň vkladá veľké nádeje,“ povedal pre 
HN expert na IT Ondrej Macko.
Odborníci pritom nevylučujú, že za úto-
kom môže byť aj nečistý konkurenčný 
boj. Apple sa po incidente rozhodol strán-
ky určené pre vývoj dočasne zavrieť, aby 
zabránil ďalším škodám.

Hospodárske  nov iny    23. 7. 2013 
http://hnonline.sk/2-60295200-k10000_detail-e2

Vírusy pomáhajú mikróbom bojovať 
proti antibiotikám
Bakteriálne vírusy sú schopné premeniť 
baktérie na odolné voči antibiotikám. Aj 
keď s nimi nikdy predtým neprišli do styku
Viedeň, Bratislava – Rezistencia baktérií 
na antibiotiká je dlhodobým problémom, 
ktorý v posledných desaťročiach vďaka 
zneužívaniu a nadužívaniu antibotík vie-
dol k vzniku mnohých odolných bakteriál-
nych kmeňov. Dnes sú tieto baktérie jed-
ným z najpálčivejších medicínskych prob-
lémov.
„Užívanie a zneužívanie antimikrobiál-
nych látok v humánnej medicíne a chove 
hospodárskych zvierat viedlo za posled-
ných 70 rokov k obrovskému nárastu 
mikroorganizmov odolných voči týmto lát-
kam. To viedlo k úmrtiam, väčšiemu utr-
peniu a zvýšeným liečebný nákladom,“ 
komentovala to Svetová zdravotnícka 
organizácia (WHO).

Sme   22. 7. 2013
http://tech.sme.sk/c/6876173/virusy-pomahaju-
mikrobom-bojovat-proti-antibiotikam.html

Ľudstvo prichádza o Flemingov
zázračný liek
(Pravda   20. 7. 2013)
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/287398-
ludstvo-prichadza-o-fl emingov-zazracny-liek/

Úspešné izraelské start-upy môžu
inšpirovať aj Slovákov
Dobrý nápad start-upom nepostačí. Dô-
ležitý je talent, ľudia, ktorí vás obklopujú 
a najmä otvorená myseľ. Peniaze sú až 
na druhom mieste, myslí si vplyvný izra-
elský investor Jonathan Medved.
Cesta k vybudovaniu vlastnej úspešnej 
fi rmy je často dlhá a náročná. Mnoho 
mladých a talentovaných ľudí zostáva 
verných svojim nápadom, no ďalej ich 
nerozvíjajú. Najčastejším argumentom je 
nedostatok fi nancií. Problémy začínajú-
cich fi riem v prvopočiatkoch pomáhajú 

riešiť individuálni darcovia a neskôr aj 
takzvaní venture kapitalisti, ktorí investu-
jú vlastný rizikový kapitál do nádejných 
projektov.
Slovensku ako krajine môže ísť príkla-
dom Izrael, v ktorom každoročne vzniká 
niekoľko stoviek dynamických a ambi-
cióznych fi riem. Mnohé z nich získajú 
fi nančnú injekciu, ktorá naštartuje ich 
rozvoj, často do gigantických rozmerov.

Pravda   20. 7. 2013
http://vat.pravda.sk/komunikacia/clanok/287307-
uspesne-izraelske-start-upy-mozu-inspirovat-aj-
slovakov/

Kvôli festivalom ľudia sťahujú viac 
nelegálnej hudby, tvrdí štúdia
Hneď po skončení hudobných festivalov 
ľudia sťahujú viac nelegálnej hudby. Naj-
častejšie ju hľadajú na torrentoch a ve-
rejných úložiskách, tvrdí štúdia serveru 
Spotify.
Návštevníci hudobných festivalov sa čas-
to náhodne zoznamujú s novými inter-
prétmi, ktorí na festivaloch vystupujú. 
„Festivaly sú každoročne spúšťačom hu-
dobného pirátstva,“ tvrdí štúdia serveru 
Spotify, ktorý užívateľom ponúka streamo-
vanú hudbu od vybraných vydavateľstiev.
Nové zistenia sa opierajú o fakt, že fes-
tivaly sú zodpovedné za zvýšený dopyt 
po hudbe, no namiesto toho aby ľudia 
využili ofi ciálny kanál pre jej získanie, 
obracajú sa na torrenty a iné neautorizo-
vané stránky. „Naša analýza odhalila nie-
koľko prípadov zvýšeného záujmu a sťa-
hovania torrentov okamžite po skonče-
ní vystúpení na festivaloch,“ uvádza sa 
v stanovisku Spotify.

Pravda   19. 7. 2013
http://vat.pravda.sk/obraz-a-zvuk/clanok/287442-
festivaly-su-spustacom-internetoveho-piratstva-
tvrdi-studia/

Učil sa na západe, dnes vyváža na
východ
Ako doktorand skúmal pre Peugeot spa-
ľovací motor. Dnes vlastní jedinú fi rmu 
svojho druhu v strednej Európe
Bratislava – Keď na začiatku deväťde-
siatych rokov Igor Lengyel opúšťal Čes-
koslovensko, vedel len, že chce odísť. 
O deväť rokov neskôr aj vďaka skúse-
nostiam zo zahraničných univerzít založil 
spoločnosť NMS, ktorá sa špecializuje 
na bezkontaktné 3D merania. „Zákazník 
si môže kúpiť náš skenovací systém ale-
bo nás zavolá, aby sme niečo odmerali 
priamo u neho,“ hovorí Lengyel. Ukázalo 
sa, že jeho ponuka predbehla dobu. Na 
prvú väčšiu zákazku lákal klienta trištvr-
te roka. Odvtedy však fi rma kontinuálne 
rastie, v posledných rokoch dokonca 
dvojciferne. NMS navyše expanduje aj 
do ďalších krajín, vďaka čomu má dnes 
pobočky v Rusku i Brazílii.
Hospodárske  nov iny    18. 7. 2013
http://hnonline.sk/2-60269840-k10000_detail-0f

http://komentare.sme.sk/c/6880871/bude-slovensko-dalsim-detroitom.html
http://komentare.sme.sk/c/6880871/bude-slovensko-dalsim-detroitom.html
http://komentare.sme.sk/c/6880871/bude-slovensko-dalsim-detroitom.html
http://hnonline.sk/2-60311000-k10000_detail-c5
http://hnonline.sk/2-60311140-k10000_detail-58
http://hnonline.sk/2-60311110-k10000_detail-e5
http://hnonline.sk/2-60295200-k10000_detail-e2
http://tech.sme.sk/c/6876173/virusy-pomahaju-mikrobom-bojovat-proti-antibiotikam.html
http://tech.sme.sk/c/6876173/virusy-pomahaju-mikrobom-bojovat-proti-antibiotikam.html
http://tech.sme.sk/c/6876173/virusy-pomahaju-mikrobom-bojovat-proti-antibiotikam.html
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/287398-ludstvo-prichadza-o-fl
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/287398-ludstvo-prichadza-o-fl
http://vat.pravda.sk/komunikacia/clanok/287307-uspesne-izraelske-start-upy-mozu-inspirovat-aj-slovakov/Kv�li
http://vat.pravda.sk/komunikacia/clanok/287307-uspesne-izraelske-start-upy-mozu-inspirovat-aj-slovakov/Kv�li
http://vat.pravda.sk/komunikacia/clanok/287307-uspesne-izraelske-start-upy-mozu-inspirovat-aj-slovakov/Kv�li
http://vat.pravda.sk/komunikacia/clanok/287307-uspesne-izraelske-start-upy-mozu-inspirovat-aj-slovakov/Kv�li
http://vat.pravda.sk/obraz-a-zvuk/clanok/287442-festivaly-su-spustacom-internetoveho-piratstva-tvrdi-studia/
http://vat.pravda.sk/obraz-a-zvuk/clanok/287442-festivaly-su-spustacom-internetoveho-piratstva-tvrdi-studia/
http://vat.pravda.sk/obraz-a-zvuk/clanok/287442-festivaly-su-spustacom-internetoveho-piratstva-tvrdi-studia/
http://vat.pravda.sk/obraz-a-zvuk/clanok/287442-festivaly-su-spustacom-internetoveho-piratstva-tvrdi-studia/
http://hnonline.sk/2-60269840-k10000_detail-0f
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Nechajme školy, nech si zoženú
peniaze v priemysle
(Hospodárske  nov iny    18. 7. 2013)
http://hnonline.sk/2-60269830-k10000_detail-34

Vedecký stĺpček: Prečo fyzik skúma
rakovinu
Možno fyzikom bude vyčítaná arogant-
nosť a miešanie sa do vecí, ktoré nám 
nepatria. Ale možný prínos pre trpiacich 
ľudí za to stojí
Vďaka biologickému výskumu chápeme 
rakovinu ako chorobu génov. Na tomto je 
založená moderná terapia, ale aj napriek 
tomu úmrtnosť napríklad v Spojených 
štátoch klesla od päťdesiatych rokov len 
o 11 %.
Fyzici sa v poslednom čase pozerajú na 
rakovinu nielen ako na genetický prob-
lém, ale skúmajú aj fyzikálne parametre, 
ktoré kontrolujú vznik, rast a šírenie rako-
vinových buniek v organizme.
Pomocou atómových mikroskopov sa 
napríklad zistilo, že rakovinové bunky 
sú mäkšie ako zdravé, ale nádory sú ich 
tvrdšie zhluky. Iní fyzici zase skúmajú 
možnosti ovplyvňovania množenia sa ra-
kovinových buniek pomocou zmeny ich 
elektrických vlastností, a tým im zabrániť 
v tom, aby sa stali malígnymi.
Okrem aplikácií moderných techník je 
prínos fyziky aj v oblasti pochopenia 
princípov premeny zdravých buniek na 
zhubné.

Sme   18. 7. 2013
http://tech.sme.sk/c/6872420/vedecky-stlpcek-
preco-fyzik-skuma-rakovinu.html

Päť technológií, ktoré vedú ľudstvo
naspäť na stromy
Máte pocit, že vo svete technológii sa 
všetko hýbe rýchlo dopredu? Toto je päť 
vecí, ktoré web a počítače úspešne po-
súvajú do minulosti. Čím skôr sa ich zba-
víme, tým lepšie.

Sme   17.7. 2013
http://komentare.sme.sk/c/6871084/pat-technologii
ktore-vedu-ludstvo-naspat-na-stromy.html

Slovensko je lídrom regiónu
Zahraniční investori kladne hodnotia 
hlavne zavedenie eura
Bratislava – Nielen pre fi rmy ako IBM, 
Mobis alebo Dometic, ktoré sa len ne-
dávno rozhodli investovať na Slovensku, 
je naša krajina najideálnejšou destiná-
ciou v regióne. To, že naša ekonomika je 
najatraktívnejšia pre zahraničných pod-
nikateľov, dokazuje aj najnovší prieskum 
magazínu Site Selection. Slovensko v po-
rovnávaní za minulý rok predbehlo Čes-
ko, Maďarsko ako aj Poľsko. Potvrdzujú 
sa tak aj výsledky najnovšieho priesku-
mu Doing Bussines, v ktorom sme do-
padli v rámci V4 najlepšie.

Hospodárske  nov iny    15. 7. 2013
http://hnonline.sk/2-60247700-k10000_detail-61

Anketa: Prečo ste sa rozhodli
investovať na Slovensku?
(Hospodárske  nov iny    15. 7. 2013)
http://hnonline.sk/2-60247720-k10000_detail-85

Vedecký stĺpček: Veda v medicíne
Čím viac klinických lekárov bude na Slo-
vensku robiť vedu na svetovej úrovni, 
tým lepšie bude postarané o pacientov
Keď som bol ako študent medicíny v Ne-
mecku, pochopil som, že naozaj kvalitnú 
modernú medicínu môžu robiť len leká-
ri, ktorí robia aj vedu. Vývoj ide prirýchlo 
dopredu, aby lekár mohol robiť topmedi-
cínu bez vlastného prispenia k progre-
su či bez toho, aby bol stále v kontakte 
s najnovšími výsledkami iných.
Mnohí slovenskí klinickí lekári, aj tí s ve-
decko-pedagogickými titulmi pred me-
nom i za menom z kliník fakultných a uni-
verzitných nemocníc, tvrdia, že vedu ne-
môžu robiť. Chýbajú vraj peniaze, čas, 
„podmienky“. Nikto nekonkretizoval, koľ-
ko času alebo peňazí potrebujú a aké 
podmienky treba zabezpečiť. Možno aj 
preto, že keby ich podmienky boli splne-
né, museli by naozaj tú vedu robiť.
Podľa mňa najviac absentuje vnútorná 
motivácia a externý tlak. Dôsledkami sú 
nedodiagnostikovaní pacienti, prípadne 
pacienti liečení zastaranými protokolmi 
alebo dokonca úplne nesprávne.

Sme   12. 7. 2013
http://tech.sme.sk/c/6866121/vedecky-stlpcek-veda-
v-medicine.html

Štát dá fi rmám pomoc
Bratislava – Malí podnikatelia a mikro-
podnikatelia by sa mali ľahšie dostať 
k podpore pre výskum a vývoj zo štátne-
ho rozpočtu. Taký je zámer ministerstva 
školstva, ktorému včera vláda odsúhlasi-
la novelu zákona o stimuloch pre výskum 
a vývoj. Doterajšia prax podľa rezortu 
školstva ukázala, že mikropodnikatelia 
a malí podnikatelia nemali možnosť 
získať stimuly, keďže mali problém in-
vestovať určenú výšku vlastných fi nan-
cií do projektu. „V záujme zjednodušenia 
a sprístupnenia poskytnutia stimulov pre 
mikropodnikateľov a malých podnikate-
ľov sa vypúšťa obmedzenie spočívajúce 
v ustanovení minimálnej výšky celkových 
oprávnených nákladov pre projekt,“ uvie-
dol rezort v dôvodovej správe. Niektoré 
ustanovenia zákona ministerstvo upra-
vilo tak, aby mikropodnikatelia a malí 
podnikatelia neboli znevýhodnení pri po-
dávaní žiadostí oproti ostatným poten-
ciálnym žiadateľom o stimuly. Ak návrh 
schváli parlament a podpíše ho prezi-
dent, účinnosť by mal nadobudnúť od 
začiatku decembra.

Hospodárske  nov iny    11. 7. 2013
http://hnonline.sk/2-60226350-k10000_detail-8e

Porazili sme aj Talianov. S kávou
Success Story/Spoločnosť Elicsire uspe-
la so svojou značkou káv Ebenica v pres-
tížnej medzinárodnej súťaži
Bratislava – Perspektívnu kariéru fi nanč-
ného riaditeľa vo farmaceutickej spoloč-
nosti hodil za chrbát a rozhodol sa robiť 
vlastnú kávu. Reč je o Marekovi Fajčí-
kovi, spolumajiteľovi fi rmy Elicsire a za-
kladateľovi značky Ebenica Coffee. „Od 
začiatku som vedel, že chcem robiť pré-
miovú odrodovú kávu, čo je najvyšší kva-
litatívny segment,“ hovorí o svojich za-
čiatkoch. Dnes vyrábajú mesačne stovky 
kilogramov a darí sa im nielen doma, ale 
aj za hranicami.
Na Slovensku sa ich obal, ktorý pre nich 
navrhli slovenskí dizajnéri, dostal do fi -
nále Národnej ceny za dizajn. Začiatkom 
tohto roka prišiel navyše nečakaný ús-
pech. V prestížnej medzinárodnej súťa-
ži káv Coffee Review skončila značka 
Ebenica v prvej desiatke najlepších káv 
v Európe. Tromfl a dokonca aj známe ta-
lianske značky, ktoré sú považované za 
jedny z najlepších na svete.

Hospodárske  nov iny    11. 7. 2013
http://hnonline.sk/2-60226160-k10000_detail-cb

Úspech v súťaži nám pomohol
k expanzii
(Hospodárske  nov iny    11. 7. 2013)
http://hnonline.sk/2-60226130-k10000_detail-e7

Stopy špiónov vedú do Silicon Valley
Silicon Valley sa pokúša dištancovať od 
kontroverzných amerických sledova-
cích programov, ktoré prezradil Edward 
Snowden. Existuje však dlhá história 
úzkej spolupráce medzi technologickými 
fi rmami a výzvednými službami.
Podľa zdrojov je spolupráca odvetvia 
a špionážnych agentúr širšia a hlbšia, 
ako by sme si vedeli predstaviť. Datuje 
sa do čias vzniku Silicon Valley. Výzved-
né agentúry zvyšujú snahu získať nové 
technológie a fi nancujú výskum kyber-
netickej bezpečnosti. Investujú do začí-
najúcich spoločností, podporujú fi rmy, 
aby do svojich orgánov umiestňovali vo-
jenských vyslúžilcov, a pestujú osobné 
vzťahy s vrcholnými manažérmi.
Prepojenia potom používajú na uskutoč-
ňovanie konkrétnych špionážnych úloh, 
pričom sa snažia zabrániť prezradeniu, 
ktoré by mohlo vyrušiť zahraničných 
klientov.

Hospodárske  nov iny    11. 7. 2013
http://hnonline.sk/2-60226110-k10000_detail-c5

S americkým sledovaním sa musíme
zmieriť
(Hospodárske  nov iny    10. 7. 2013)
http://hnonline.sk/2-60217680-k10000_detail-58

Západ špehoval spolu s USA, tvrdí
Snowden
(Hospodárske  nov iny    8. 7. 2013)
http://hnonline.sk/2-60203100-k10000_detail-fb

MONITORING

http://hnonline.sk/2-60269830-k10000_detail-34
http://tech.sme.sk/c/6872420/vedecky-stlpcek-preco-fyzik-skuma-rakovinu.html
http://tech.sme.sk/c/6872420/vedecky-stlpcek-preco-fyzik-skuma-rakovinu.html
http://tech.sme.sk/c/6872420/vedecky-stlpcek-preco-fyzik-skuma-rakovinu.html
http://hnonline.sk/2-60247700-k10000_detail-61
http://hnonline.sk/2-60247720-k10000_detail-85
http://tech.sme.sk/c/6866121/vedecky-stlpcek-veda-v-medicine.html
http://tech.sme.sk/c/6866121/vedecky-stlpcek-veda-v-medicine.html
http://tech.sme.sk/c/6866121/vedecky-stlpcek-veda-v-medicine.html
http://hnonline.sk/2-60226350-k10000_detail-8e
http://hnonline.sk/2-60226160-k10000_detail-cb
http://hnonline.sk/2-60226130-k10000_detail-e7
http://hnonline.sk/2-60226110-k10000_detail-c5
http://hnonline.sk/2-60217680-k10000_detail-58
http://hnonline.sk/2-60203100-k10000_detail-fb
http://komentare.sme.sk/c/6871084/pat-technologii-ktore-vedu-ludstvo-naspat-na-stromy.html
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Cudzinci ovládli farmabiznis na
Slovensku
Miliardové biznisy aj prepúšťanie. Slo-
venská farmácia stráca silu a zachraňujú 
ju cudzinci
Bratislava – Slovenský farmaceutický 
biznis klesá na cene. Dôvodom je odlev 
ochranných známok do zahraničných rúk 
a zmena tradičných fi riem na výrobné 
fabriky nadnárodných koncernov. Malé 
podniky nie sú dostatočne konkurencie-
schopné, a tak ich zachraňujú cudzinci.
„Máme čisto slovenských majiteľov. Nie 
je to však ľahké. Najväčším problémom je 
ubúdanie vlastných liečiv registrovaných 
slovenskými výrobcami,“ potvrdzuje Ján 
Tomasch, vedúci výskumu spoločnosti 
Medicproduct z Lipian. Cudzí kapitál má 
vo vlastníckych štruktúrach takmer kaž-
dá „farmafi rma“ na Slovensku. 
Zahraniční majitelia síce chránia zamest-
nanosť, no presadzujú výrobu takzva-
ných generík – teda lacnejších náhrad 
známych liečiv.
„Sú, samozrejme, lacnejšie. Navyše, ro-
bia sa akoby podľa cudzieho receptu, 
fi rma tak nepotrebuje investovať do vý-
skumu. Skutočnú hodnotu však vytvárajú 
originálne liečivá. Generiká sú lacnejšie, 
ale produkujú aj menšiu hodnotu,“ vy-
svetľuje Pavol Adamkov, hovorca ame-
rickej spoločnosti Pfi tzer. Spoločnosť, 
ktorú na Slovensku zastupuje, sa zame-
riava na vývoj vlastných liečiv. U nás ich 
len distribuujú.

Hospodárske  nov iny    10. 7. 2013
http://hnonline.sk/2-60217930-k10000_detail-a6

Firmy pribrzdili investície
Bratislava – „Budeme nútení prepúšťať. 
Malo by ísť asi o desatinu zamestnan-
cov,“ priznáva pre HN šéf siete Pizza 
Mizza Jozef Šétaffy. Jeho fi rma už počíta 
s tým, že zatvorí prevádzku v Piešťanoch. 
Tú otvoril v lete 2010 v novom Auparku. 
Dnes Šétaffy hovorí, že táto investícia 
bola chyba. „Prevádzka je dlhodobo ne-
rentabilná. Tamojší Aupark nás nalákal 
na heslo, že zmení Piešťany. Stal sa 
skôr opak.“ Príklad slovenskej fi rmy nie 
je pritom jediný, ktorý poukazuje na fakt, 
že investície fi riem sú dnes príliš veľkým 
rizikom. Podľa exkluzívneho priesku-
mu, ktorý pre HN zrealizovala agentúra 
Gfk, len 60 percent z 250 slovenských 
fi riem sa v tomto roku pustilo do nových 
investícií. A aj tie sa sústredili na zvyšo-
vanie tržieb. Namiesto rozširovania vý-
roby tak stavili na jej zefektívnenie, čo 
v praxi často znamená prepúšťanie. Štvr-
tina z oslovených podnikov pritom pre is-
totu akékoľvek investície stopla. Podľa 
odborníkov je za tým viacero dôvodov 
– napríklad aj vyššie náklady na pracov-
né miesta. „Veľmi by pomohlo, keby sa 
začali reálne skúmať dosahy zákonov 
ešte pred ich prijatím. Zabránili by sme 
tak mnohým škodám,“ upozorňuje riadi-

teľ Podnikateľskej asociácie Slovenska 
Róbert Kičina.

Hospodárske  nov iny    10. 7. 2013
http://hnonline.sk/2-60218070-k10000_detail-e7

Stimuly kazia prostredie pre biznis
(Hospodárske  nov iny    10. 7. 2013)
http://hnonline.sk/ekonomika/c1-60217730-stimuly-
kazia-prostredie-pre-biznis

Firmy nové miesta netvoria, naháňajú 
tržby
(Hospodárske  nov iny    10. 7. 2013)
http://hnonline.sk/slovensko/c1-60217770-firmy-
nove-miesta-netvoria-nahanaju-trzby

V podpore vedy a výskumu sme vo V4 
najslabší
(Hospodárske  nov iny    10. 7. 2013)
http://hnonline.sk/slovensko/c1-60217740-v-
podpore-vedy-a-vyskumu-sme-vo-v4-najslabsi

Anketa: Ako sa v tomto roku vyvíjajú 
investície vašej spoločnosti?
(Hospodárske  nov iny    10. 7. 2013)
ht tp : / /hnonl ine.sk/s lovensko/c1-60217760-
anketa-ako-sa-v-tomto-roku-vyvijaju-investicie-
vasej-spolocnosti

Anketa: Prečo objem investícií
i nových pracovných miest na
Slovensku klesá?
(Hospodárske  nov iny    10. 7. 2013)
http://hnonline.sk/slovensko/c1-60217750-anketa-
preco-objem-investicii-i-novych-pracovnych-miest
na-slovensku-klesa

Pri čerpaní eurofondov zaváži
ochrana duševného vlastníctva
Ochrana duševného vlastníctva by mala 
byť jedným z kritérií pri hodnotení pro-
jektov, ktoré sa budú v nasledujúcom 
programovacom období 2014 až 2020 
uchádzať o podporu z eurofondov v Ope-
račnom programe Výskum a inovácie.
Uviedol to na brífi ngu po pondelkovom 
pracovnom stretnutí s predsedom Úradu 
priemyselného vlastníctva SR Ľubošom 
Knothom minister hospodárstva Tomáš 
Malatinský.

Podn ikam.sk    9. 7. 2013
http://www.podnikam.webnoviny.sk/peniaze/eu-
rofondy/62/cerpani-eurofondov-zavazi-ochrana-
dusevneho-vlastnictva/30955

Ochrana duševného vlastníctva má 
zvýhodniť žiadateľa o eurofondy
(te raz .sk    8. 7. 2013)
http://www.teraz.sk/ekonomika/ochrana-dusevneho-
vlastnictva-malatinsky/51849-clanok.html

Župy už idú diktovať počty žiakov
Bratislava – Ako sa bude vyvíjať trh prá-
ce v nasledujúcich piatich rokoch? Nie-
ktoré župy už pracujú na tom, aby stred-
ným školám na svojom území určili počty 
prvákov pre školský rok, ktorý sa začne 
v septembri budúceho roka. Obmedze-
nia pre gymnáziá zatiaľ ohlásil prešovský 
samosprávny kraj, Nitra chce limitovať no-
vé odborné školy neštátnych zriaďovate-
ľov.

Vychádzajú pritom aj z prognózy Ústre-
dia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorú 
včera HN exkluzívne zverejnili. Podľa nej 
budú na Slovensku nedostatkovými povo-
laniami upratovačky, učitelia, či účtovníci.

Hospodárske  nov iny    9. 7. 2013
http://hnonline.sk/2-60210730-k10000_detail-fa

Chceme chrániť aj neatraktívne
remeslá
(Hospodárske  nov iny    9. 7. 2013)
http://hnonline.sk/2-60210720-k10000_detail-d0

Bude chýbať herec či riaditeľ.
Štát nakáže počty žiakov
(Hospodárske  nov iny    8. 7. 2013)
http://hnonline.sk/2-60203280-k10000_detail-32

O osude študentov má rozhodnúť
prognóza
(Hospodárske  nov iny    8. 7. 2013)
http://hnonline.sk/2-60203180-k10000_detail-dc

V Košiciach bude vedecký park za
33 miliónov, najmä z eurofondov
Medicínsky univerzitný vedecký park v Ko-
šiciach (MEDIPARK) za takmer 33 milió-
nov eur vyrastie na východe Slovenska. 
Minister školstva Dušan Čaplovič spolu 
s prorektorom Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach Jurajom Černákom 
4. júla podpísali Zmluvu o poskytnutí ne-
návratného fi nančného príspevku na rea-
lizáciu projektu MEDIPARK. Projekt sa týka 
vybudovania biomedicínskeho univerzit-
ného vedeckého parku ako špičkového 
národného a medzinárodného centra pre 
aplikovaný výskum a transfer jeho vý-
sledkov do praxe v oblasti biomedicíny.
Celkové náklady predstavujú sumu tak-
mer 32,8 miliónov eur. Z eurofondov pôj-
de 27,86 milióna eur, zo štátneho roz-
počtu 3,28 milióna eur a z vlastných 
zdrojov vysokej školy pôjde 1,63 milió-
na eur. Projekt bude robiť UPJŠ v Koši-
ciach v spolupráci s Neurobiologickým 
ústavom SAV, Univerzitou veterinárneho 
lekárstva a farmácie v Košiciach a Tech-
nickou univerzitou v Košiciach. Projekty 
budú fi nancované z Operačného progra-
mu Výskum a vývoj. Termíny ukončenia 
realizácie projektov sú plánované do 30. 
júna 2015, informovalo ministerstvo škol-
stva na svojej internetovej stránke.

Pravda   9. 7. 2013
http://profesia.pravda.sk/studium/clanok/286152-
v-kosiciach-bude-vedecky-park-za-33-milionov-
najmae-z-eurofondov/

Chcú mladých. Za tritisíc mesačne
Americká IT fi rma v najbližších troch ro-
koch zamestná 150 nových ľudí
Bratislava – IBM pripravuje na Slovensku 
malý paradox. Už o pár mesiacov ponúk-
ne svojim ľuďom vyše trojtisícové platy, 
no nie v Bratislave, kde sú tradične naj-
vyššie zárobky, ale východu Slovenska. 
Konkrétne mladým Košičanom. V pod-
pornom centre IBM bude 150 konzultan-

MONITORING

http://hnonline.sk/2-60217930-k10000_detail-a6
http://hnonline.sk/2-60218070-k10000_detail-e7
http://hnonline.sk/ekonomika/c1-60217730-stimuly-kazia-prostredie-pre-biznis
http://hnonline.sk/ekonomika/c1-60217730-stimuly-kazia-prostredie-pre-biznis
http://hnonline.sk/ekonomika/c1-60217730-stimuly-kazia-prostredie-pre-biznis
http://hnonline.sk/slovensko/c1-60217770-firmy-nove-miesta-netvoria-nahanaju-trzby
http://hnonline.sk/slovensko/c1-60217770-firmy-nove-miesta-netvoria-nahanaju-trzby
http://hnonline.sk/slovensko/c1-60217770-firmy-nove-miesta-netvoria-nahanaju-trzby
http://hnonline.sk/slovensko/c1-60217740-v-podpore-vedy-a-vyskumu-sme-vo-v4-najslabsi
http://hnonline.sk/slovensko/c1-60217740-v-podpore-vedy-a-vyskumu-sme-vo-v4-najslabsi
http://hnonline.sk/slovensko/c1-60217740-v-podpore-vedy-a-vyskumu-sme-vo-v4-najslabsi
http://hnonline.sk/slovensko/c1-60217760-anketa-ako-sa-v-tomto-roku-vyvijaju-investicie-vasej-spolocnosti
http://hnonline.sk/slovensko/c1-60217760-anketa-ako-sa-v-tomto-roku-vyvijaju-investicie-vasej-spolocnosti
http://hnonline.sk/slovensko/c1-60217760-anketa-ako-sa-v-tomto-roku-vyvijaju-investicie-vasej-spolocnosti
http://hnonline.sk/slovensko/c1-60217760-anketa-ako-sa-v-tomto-roku-vyvijaju-investicie-vasej-spolocnosti
http://hnonline.sk/slovensko/c1-60217750-anketa-preco-objem-investicii-i-novych-pracovnych-miest
http://hnonline.sk/slovensko/c1-60217750-anketa-preco-objem-investicii-i-novych-pracovnych-miest
http://hnonline.sk/slovensko/c1-60217750-anketa-preco-objem-investicii-i-novych-pracovnych-miest
http://www.teraz.sk/ekonomika/ochrana-dusevneho-vlastnictva-malatinsky/51849-clanok.html
http://www.teraz.sk/ekonomika/ochrana-dusevneho-vlastnictva-malatinsky/51849-clanok.html
http://www.teraz.sk/ekonomika/ochrana-dusevneho-vlastnictva-malatinsky/51849-clanok.html
http://hnonline.sk/2-60210730-k10000_detail-fa
http://hnonline.sk/2-60210720-k10000_detail-d0
http://hnonline.sk/2-60203280-k10000_detail-32
http://hnonline.sk/2-60203180-k10000_detail-dc
http://profesia.pravda.sk/studium/clanok/286152-v-kosiciach-bude-vedecky-park-za-33-milionov-najmae-z-eurofondov/
http://profesia.pravda.sk/studium/clanok/286152-v-kosiciach-bude-vedecky-park-za-33-milionov-najmae-z-eurofondov/
http://profesia.pravda.sk/studium/clanok/286152-v-kosiciach-bude-vedecky-park-za-33-milionov-najmae-z-eurofondov/
http://profesia.pravda.sk/studium/clanok/286152-v-kosiciach-bude-vedecky-park-za-33-milionov-najmae-z-eurofondov/
http://www.podnikam.webnoviny.sk/peniaze/eurofondy/62/cerpani-eurofondov-zavazi-ochrana-dusevneho-vlastnictva/30955
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tov a IT špecialistov do 29 rokov zarábať 
priemerne 3 634 eur v hrubom. Takýto 
plán fi rmy včera odobril rezort hospodár-
stva a odporučil pre IBM investičný sti-
mul. „Cieľom je zamestnať mladých ľudí 
z východu Slovenska,“ potvrdil hovorca 
rezortu hospodárstva Stanislav Jurikovič.
Za každého jedného zamestnaného IT-
-čkára má fi rma dostať cez daňové úľavy 
počas najbližších štyroch rokov vyše de-
saťtisíc eur.
Na druhej strane investor ponúkne ľuďom 
v regióne špecializovanú prácu a nad-
štandardné platové podmienky.

Hospodárske  nov iny    2. 7. 2013
http://hnonline.sk/2-60173960-k10000_detail-13

Čaplovič chce viac peňazí na
univerzity od fi riem
Minister by rád videl na školách čo naj-
viac peňazí súkromnej sféry
Bratislava – Skriptá, z ktorých sa učia stro-
jári z bratislavskej Slovenskej technickej 
univerzity, pomáhali vytvoriť inžinieri z au-
tomobilky Volkswagen. Firma okrem bra-
tislavskej techniky podporuje aj košickú 
a žilinskú, a tiež Ekonomickú univerzitu 
v Bratislave – na prednášky posiela svo-
jich odborníkov, pomáha vybaviť labora-
tóriá. „Každoročne ide o päťciferné sumy 
v eurách,“ opisuje fi nančnú podporu vy-
sokých škôl hovorca fi rmy Vladimír Ma-
chalík.

Čo najviac peňazí zo súkromnej sféry by 
minister školstva Dušan Čaplovič (Smer-
-SD) rád videl na všetkých univerzitách.
Konkrétne kroky predstaví vo veľkej no-
vele zákona o vysokých školách. „Objem 
fi nancií od štátu by napríklad mohol byť 
viazaný na objem prostriedkov získaných 
zo súkromnej sféry,“ povedal HN zdroj 
z vedenia ministerstva.

Hospodárske  nov iny    1. 7. 2013
http://hnonline.sk/2-60164860-k10000_detail-45

MONITORING / ČASOPIS DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Z obsahu dvojčísla časopisu Duševné vlastníctvo 
1 – 2/2013, ktoré je v distribúcii
Ing. Lukrécia Marčoková – Mgr. Jitka Mi-
kuličová. Zmeny v európskom patento-
vom systéme
Začiatkom tohto roka (20. januára) na-
dobudlo účinnosť nariadenia Európske-
ho parlamentu a Rady (ES) č. 1257/2012 
zo 17. decembra 2012, ktorým sa vyko-
náva posilnená spolupráca na účely vy-
tvorenia jednotnej patentovej ochrany1 
a nariadenie Rady (EÚ) č. 1260/2012 zo 
17. decembra 2012, ktorým 
sa vykonáva posilnená spo-
lupráca na účely vytvorenia 
jednotnej patentovej ochrany 
so zreteľom na platný režim 
prekladov2. O mesiac neskôr 
(19. februára) 24 členských 
štátov EÚ3 podpísalo Doho-
du o Jednotnom patentovom 
súde. K signatárskym štátom 
dohody sa následne pripojilo 
aj Bulharsko. Od realizácie 
opatrení na zlepšenie paten-
tového systému zahrnutých 
do tzv. patentového balíčka 
tak Európu delí jediný krok – 
ratifi kácia Dohody o Jednot-
nom patentovom súde mini-
málne 13-timi signatárskymi 
štátmi vrátane Francúzska, 
Nemecka a Spojeného krá-
ľovstva.

Aktuálne z autorského práva

JUDr. Anton Škreko, PhD. III. česko-slo-
venský vedecký seminár o autorskom 
práve. Nová koncepcia autorského 
práva
Spoločné česko-slovenské vedecké 
podujatie popredných právnych vedcov 
zo Slovenska a z Českej republiky pre 
oblasť práva duševného vlastníctva 

(10. apríl 2013). Panelová diskusia a jej 
témy: prevoditeľnosť autorských práv, 
výnimky a obmedzenia autorského prá-
va, kolektívna správa práv. Aktuálne le-
gislatívne a doktrinálne trendy v spomí-
naných oblastiach.

JUDr. Zuzana Adamová, PhD. Reforma 
autorského práva v Európe: kedy, keď 
nie dnes?
Autorské právo, ktoré vzniklo v 18. sto-
ročí, si dnes vyžaduje zásadnú reformu, 
takú, aby zodpovedalo požiadavkám 
digitálneho prostredia a naďalej plni-
lo svoj účel. Európska komisia koncom 
roka 2012 deklarovala potrebu radikálnej 
zmeny v tejto oblasti. Aktuálna európska 
agenda však zatiaľ očakávaniam od-
bornej i laickej verejnosti nezodpovedá. 
Navyše, rozhodnutia Súdneho dvora EÚ 
zvyčajne dávajú viac otázok ako odpo-
vedí a často suplujú úlohu zákonodarcu. 
Nevyhovujúca legislatíva, ktorá nezabez-
pečuje dostatočnú ochranu práv autora 
a zároveň limituje používateľov v použí-
vaní diel, právna neistota na oboch stra-
nách, sú dôvodmi, prečo by sa malo uva-
žovať o reforme autorského práva. Cie-
ľom by malo byť vytvorenie rovnovážne-
ho a stabilného systému, ktorý môže fun-
govať aj v dnešnom digitálnom prostredí.

Časopis Duševné vlastníctvo si mô-
žete objednať na http://www.upv.sk/?on-
-line-objednavka-casopisu-dusevne-
-vlastnictvo.

___________________________________________

1  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0001:0008:SK:PDF
2  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0089:0092:SK:PDF
3  Belgicko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Portugalsko,
   Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Švédsko a Taliansko.

http://hnonline.sk/2-60173960-k10000_detail-13
http://hnonline.sk/2-60164860-k10000_detail-45
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0001:0008:SK:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0089:0092:SK:PDF
http://www.upv.sk/?on-line-objednavka-casopisu-dusevne-vlastnictvo
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OZNAMY / KTO VIE, ODPOVIE

Oznamy
Vzdelávací program Duševné vlastníctvo

Úrad priemyselného vlastníctva SR otvorí 26. septembra 2013 vo svojom Inštitúte duševného vlastníctva ďalší ročník špecializova-
ného štúdia v 4-modulovom vzdelávacom programe Duševné vlastníctvo akreditovanom Ministerstvom školstva SR.

V školskom roku 2013/14 bude vzdelávanie prebiehať v module D – právo priemyselného vlastníctva. Jeho obsah tvoria tri pred-
mety: priemyselné práva, práva príbuzné a súvisiace; patentové právo; práva na označenie.

Bližšie informácie spolu s prihláškou sú dostupné na webovej adrese úradu www.upv.sk/?kurz-dusevne-vlastnictvo.

Prihlášky je možné zasielať do 31. augusta 2013 na adresu:
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Švermova 43
974 04 Banská Bystrica

KTO VIE, ODPOVIE
Zrejme dovolenkové obdobie sa podpísalo pod skutočnosť, že na vedomostnú súťaž uverejnenú v minulom vydaní e-mailového 

periodika E-zine ÚPV SR nereagoval ani jeden čitateľ. Pýtali sme sa: Akej národnosti bol Gustav Whitehead? Správna odpoveď 
– nemeckej.

Súťažná otázka č. 8

Získal povesť muža, ktorý v Rusku porazil všemocný americký Google a ovládol ruský trh. Iľja Segalovič, zakladateľ a šéf naj-
väčšieho ruského webového vyhľadávača Yandex, podľahol 26. júla 2013 v londýnskej nemocnici ako 48-ročný rakovine. Príbeh 
Segaloviča sa podobá príbehu zakladateľov Googla Sergeya Brina a Larryho Pagea. Aj Segalovič začínal s IT biznisom vo svojej 
študentskej izbe. V roku 1988 spolu so svojim kolegom Arkadijom Voložom zriadili svoju prvú počítačovú fi rmu CompTek. Najväčší 
zlom však nastal o niekoľko rokov neskôr, keď predstavili svetu webový vyhľadávač Yandex. Ten sa postupne stal štvrtým najväč-
ším webovým vyhľadávačom sveta – za Googlom, čínskym Baidu a americkým Yahoo.

V ktorom roku bol ofi ciálne predstavený webový vyhľadávač Yandex?

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

Foto: http://en.wikipedia.org

http://www.upv.sk/?kurz-dusevne-vlastnictvo
http://en.wikipedia.org
mailto:julius.sipos@indprop.gov.sk
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