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Podpísanie Dohody o Vyšehradskom patentovom
inštitúte – dôležitý míľnik v spolupráci krajín V4

Za účasti podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí 
a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka a zástupcov 
viacerých veľvyslanectiev bola 26. februára tohto roka v Pa-
luďaiho paláci v Bratislave slávnostne podpísaná Dohoda 
o Vyšehradskom patentovom inštitúte. Podpísali ju Josef Kra-
tochvíl, predseda Úradu priemyselného vlastníctva ČR, Miklós 
Bendzsel, predseda Maďarského úradu duševného vlastníc-
tva, Alicja Adamczaková, predsedníčka Poľského patentového 
úradu a Ľuboš Knoth, predseda Úradu priemyselného vlas-
tníctva SR.

Štvorstranná Dohoda o Vyšehradskom patentovom inšti-
túte je výsledkom niekoľkoročného úsilia patentových 
a známkových úradov Vyšehradskej skupiny (V4). Zname-
ná podporu inovácií a kreativity, ekonomického rastu a kon-
kurencieschopnosti v regióne strednej a východnej Európy. 
Prihlasovatelia z krajín V4 budú môcť jednoduchšie a lac-
nejšie chrániť svoje inovácie, predpokladá sa, že poplatky 
spojené s podaním medzinárodnej prihlášky klesnú.

Podpisu Dohody o Vyšehradskom patentovom inštitúte (VPI) 
predchádzalo niekoľko kôl expertných rokovaní o jej návrhu, 
počas ktorých bolo prerokované a schválené znenie všetkých 
článkov dohody. Návrh na jej uzatvorenie bol postupne schvá-
lený vládami krajín Vyšehradskej skupiny, v Maďarsku 5. de-
cembra 2014, na Slovensku 10. decembra 2014 (uznesenie 
vlády SR č. 626/2014), v Česku 28. januára 2015 a v Poľsku 
25. februára 2015.

VPI bude plniť funkciu orgánu pre medzinárodnú rešerš 
(ISA) a medzinárodný predbežný prieskum (IPEA) podľa 
Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT)2,3, ktorá umožňuje 
získať medzinárodnú ochranu na vynálezy a technické rieše-
nia. VPI pritom vhodne využije súčasné kapacity národných 
patentových úradov. Pre prihlasovateľov z krajín V4 – Sloven-
ska, Česka, Poľska a Maďarska, zaistí VPI vykonanie medzi-
národnej rešerše a získanie predbežného názoru na možnosť 
získať patent na ich vynález.
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SPRÁVY

1  http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/fl agship-initiatives/index_sk.htm

    http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_sk.htm
2  Zmluva o patentovej spolupráci hrá kľúčovú úlohu pri získavaní patentovej ochrany v zahraničí, najmä vtedy, ak sa takáto ochrana požaduje súčasne vo viacerých štátoch. Podanie jednej

     medzinárodnej prihlášky namiesto viacerých individuálnych národných alebo regionálnych patentových prihlášok zaistí právo prednosti a možnosť žiadať o patentovú ochranu (alebo o iný druh

    ochrany na vynálezy a technické riešenia podľa národnej legislatívy príslušného členského štátu) vo všetkých 148 zmluvných štátoch PCT.
3  Pozri dohody WIPO o ISA a IPEA http://www.wipo.int/pct/en/access/isa_ipea_agreements.html.

Je nesporné, že tvorivosť a inovácie posúvajú ľudstvo dopredu. Ino-
vovať znamená čeliť výkyvom trhu, fl exibilne reagovať na požiadavky 
klientov a v neposlednom rade sa to prejavuje vytváraním nových pra-
covných príležitostí.

Inovácie sú jednou z oblastí, na ktoré sa vzťahuje päť kľúčových cie-
ľov stanovených v desaťročnej stratégii rastu Európskej únie – Euró-
pa 20201, ktorú v roku 2010 prijala EÚ s cieľom 
vytvárať konkurencieschopnejšie hospodárstvo.

Inovácie idú ruka v ruke s priemyselnopráv-
nou ochranou. Práve duševné vlastníctvo má 
potenciál stimulovať a podporovať všetky formy 
tvorivosti a inovácií v prospech ekonomiky.
V tomto kontexte vám s potešením môžeme 
ponúknuť nasledujúcu správu. Foto: www.jiunlimited.com

v Česku 28. j

2020 i t

oľsku 

k ht

Fo
to

: a
rc

hí
v 

Ú
P

V
 S

R

http://www.jiunlimited.com
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/flagship-initiatives/index_sk.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_sk.htm
http://www.wipo.int/pct/en/access/isa_ipea_agreements.html


2

Organizačné zmeny v úrade

Dňa 21. januára 2015 vláda Sloven-
skej republiky schválila návrh nového 
štatútu Úradu priemyselného vlastníc-
tva SR. V ňom sú nanovo vymedzené 
zásady činnosti a vnútornej organizácie 
úradu tak, aby mohol byť realizovaný 
strategický zámer vrcholového vedenia 
úradu – zracionalizovať počet riadiacich 
medzičlánkov a riadiacich pracovníkov, 
zjednodušiť organizačnú štruktúru úra-
du a tým vytvoriť systémové podmienky
pre zlepšenie koordinácie práce a tiež 
celkové zvýšenie efektivity činnosti úra-
du. Rovnako bolo potrebné zo-
hľadniť zmeny, ktoré nastali pri-
jatím zákonov v oblasti priemy-
selných práv (najmä zákona 
o úžitkových vzoroch a zákona 
o ochranných známkach).

Na nový štatút ÚPV SR nad-
väzuje nový organizačný poria-
dok, ktorý podrobne upravuje or-
ganizačnú štruktúru úradu a kom-
petencie jednotlivých útvarov. 
Oba dokumenty – štatút úradu 
aj organizačný poriadok – nado-
budli účinnosť 1. marca 2015.

V novej organizačnej štruktúre 
je riadenie úradu možné charak-
terizovať ako
‒ jednolíniové (predtým trojlínio-

vé)
‒ trojstupňové (predtým štvorstup-
ňové)

‒ s celkovým počtom riadiacich   
pracovníkov 14 (predtým 24)

Novinkou je aj jasné líniové vymedze-
nie práce úradu v oblasti hlavných pro-
cesov, podporných procesov a stratégie 
úradu, preto boli vytvorené dve sekcie: 
sekcia hlavných procesov a sekcia 
podporných procesov. Na čele sekcie 
je generálny riaditeľ, ktorý ju riadi, mal by 
zjednocovať jej odborné výstupy, ako aj 
koordinovať procesy vo vzťahu k druhej 
sekcii.

V rámci oboch sekcií sú sústredené 
všetky činnosti, ktoré k sebe prirodzene 
patria a vyžadovali si jednotný manažér-
sky prístup.

Spomínanými zmenami sa úrad záro-
veň približuje k manažérskym trendom 
a štandardom v zahraničných partner-
ských inštitúciách.

Nový štatút ÚPV SR a jeho nová orga-
nizačná štruktúra sú k dispozícii na we-
bovej stránke úradu http://www.upv.sk/?-
materialy.

SPRÁVY Z ÚPV SR 

Veľkou výhodou pre prihlasovateľov 
bude možnosť komunikácie v ich ma-
terinskom jazyku. Predpokladá sa zní-
ženie nákladov spojených s poplatka-
mi za PCT prihlášku o 25 % pre fi rmy 
a o 37 % pre fyzické osoby, čo by na 
druhej strane malo prispieť k zvýšeniu 
počtu podaných medzinárodných prihlá-
šok z krajín V4. Malé a stredné podniky, 
univerzity alebo výskumné organizácie 
z regiónu budú môcť efektívnejšie využí-
vať systém medzinárodného prihlasova-
nia vynálezov a technických riešení pod-
ľa Zmluvy o patentovej spolupráci. Uľah-
čí im to prístup k tomuto systému a ná-
slednému udeleniu patentu (alebo iného 
druhu ochrany na vynálezy a technické 
riešenia podľa národnej legislatívy prí-
slušného členského štátu) vo viacerých 
krajinách.

Dohoda o Vyšehradskom patentovom 
inštitúte je významným krokom k zlep-
šeniu služieb pre záujemcov o medzi-
národnú patentovú ochranu. VPI začne 
pôsobiť ako orgán pre medzinárodnú 
rešerš a pre medzinárodný predbežný 
prieskum po jeho schválení Zhromažde-
ním Medzinárodnej únie pre patentovú

spoluprácu v rámci Svetovej organizácie 
duševného vlastníctva (WIPO) a násled-
nej ratifi kácii Dohody o VPI národnými 
parlamentmi krajín V4.

Predpokladá sa, že Vyšehradský pa-
tentový inštitút ako medzivládna organi-
zácia krajín V4 začne písať svoju históriu 
v roku 2016. Sídlo bude mať v Budapešti.

SPRÁVY Z ÚPV SR

http://www.upv.sk/?materialy
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Európsky patentový úrad prijal
rekordný počet prihlášok

• V roku 2014 počet patentových prihlá-
šok dosiahol maximum.

• Počet prihlášok z Európy sa zvýšil 
o 1,2 %, podstatný nárast bol z Ame-
riky a Číny.

• Najviac prihlášok podali USA, Japon-
sko, Nemecko, Čína a Južná Kórea.

• Švajčiarsko, Fínsko, Holandsko, Švéd-
sko a Dánsko majú najviac prihlášok 
na osobu v Európe.

• Samsung opäť vedie v počte poda-
ných patentových prihlášok, európske 
spoločnosti si udržiavajú umiestnenie 
v rebríčku Top 10.

• EPÚ iniciuje program modernizácie 
a reforiem.

• Prezident Benoît Battistelli: ‒ Euró-
pa aj naďalej posilňuje svoju pozíciu 
globálneho centra technológií a ino-
vácií.

Počet patentových prihlášok prijatých 
v roku 2014 Európskym patentovým 
úradom (EPÚ) vzrástol o 3,1 %, bol do-
siahnutý nový rekord ‒ vyše 274 000 
prihlášok (v roku 2013 ich bolo 266 000).

Spomedzi členských štátov Európskej
patentovej organizácie, Holandsko, Fran-
cúzsko a Spojené kráľovstvo dosiahli 
značný nárast v podaní prihlášok, niekto-
ré štáty ako Nemecko a Švédsko si udr-
žali pozíciu, zatiaľ čo počet prihlášok z Fín
ska, Švajčiarska a Španielska poklesol.

Podstatne vzrástol počet podaní z Čí-
ny a USA, poklesol počet z Japonska.

V roku 2014 EPÚ udelil celkove 
64-tisíc patentov.

‒ Dopyt po patentovej ochrane sa už 
piaty rok po sebe zvyšuje, ‒ konštatuje 
prezident EPÚ B. Battistelli. ‒ Európa 
pokračuje v posilňovaní svojej kľúčovej

 

roly globálneho centra technológií a ino-
vácií pre rastúci počet fi riem z celého 
sveta. Nárast počtu patentových prihlá-
šok pochádzajúcich z Európy podčiarku-
je význam priemyselných odvetví s inten-
zívnym zameraním na práva duševného 
vlastníctva ako pevného základu pre eu-
rópsku znalostnú ekonomiku ‒ podporujú 
konkurencieschopnosť Európy, jej eko-
nomickú silu a zamestnanosť.

Aktuálna a podrobná štatistika európ-
skych patentových prihlášok z jednotli-
vých krajín a priemyselných odvetví, ako 
aj rebríček fi riem podľa počtu prihlášok je 
k dispozícii na http://www.epo.org/news-
-issues/news/2015/20150226.html.

Pozri aj www.epo.org/annual-report2014.

SPRÁVY ZO SVETA

SPRÁVY ZO SVETA

Zdroj: www.epo.org

http://www.epo.org/news-issues/news/2015/20150226.html
http://www.epo.org/annual-report2014
http://www.epo.org
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Štatistické údaje z OHIM-u

Ak vás zaujíma štatistika prihlášok ochranných známok 
Spoločenstva (CTMs) a zapísaných dizajnov Spoločenstva 
(RCDs), ako aj ďalšie súvisiace údaje, kliknite si na voľne 
dostupnú internetovú stránku https://oami.europa.eu/ohim-
portal/en/the-offi ce.

Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné znám-
ky a dizajny) (OHIM) na približne 35-tich stranách zverejňu-
je štatistické údaje týkajúce sa každej členskej krajiny EÚ.

SPRÁVY ZO SVETA 

Seminár o PR aktivitách

Dánsky patentový a známkový úrad 
(DKPTO) privítal 4. februára účastníkov 
medzinárodného seminára s názvom 
Aktivity smerom von: ako čo najlepšie
osloviť klientov patentových úradov?
(External outreach activities: How can 
staff of IPOs better reach their user 
groups?). Seminár spoločne zorganizo-
vali Európsky patentový úrad, Úrad pre 
harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) 
a DKPTO.

Počas troch dní účastníkom z takmer 
tridsiatich krajín predviedli, ba priam in-
scenovali svoje prezentácie na uvedenú 
tému takí rečníci, ako napríklad Jeremy 
Philpott, riaditeľ odboru služieb a komu-
nikácie EPÚ, Kim Buchardt Christian-
sen, obchodný riaditeľ a riaditeľ služieb 
DKPTO, Heiko Wongel, riaditeľ propa-
gačného odboru viedenskej pobočky 
EPÚ, či Axel Wolfgang, výkonný riaditeľ 
reklamnej agentúry echolot PR Gmbh& 
Co KG, ktorá pre EPÚ vypracovala viace-
ro PR kampaní prostredníctvom sociál-
nych sietí, YouTubu i webovej stránky 
úradu.

Zaujímavá bola i forma prednášok od 
stále na úrovni nič nestrácajúcej klasiky 
až po moderné poňatie à la Steve Jobs 
‒ jedného z najlepších rečníkov a mar-
ketingových mágov sveta.

Joanna Drakeová z Európskej komi-
sie, riaditeľka odboru zodpovedného za 
podporu malých a stredných podnikov, 
prezentovala svoju tému spôsobom 
mind map (myšlienková mapa) zobraze-
nú na jednom jedinom slajde.

Na úrovni EPÚ a OHIM-u je záujem aj 
o prezentácie Ľuboša Knotha, predse-
du Úradu priemyselného vlastníctva SR, 
ktorý sa dokázal prebojovať medzi „pa-
tentársku“ prednášateľskú elitu.
Ľ. Knoth a Anna Escheová, riaditeľ-

ka Fairconcept Ltd., Mníchov odpredná-
šali spolu dve súvisiace témy, a to Mar-
ketingový prístup ku klientom patento-
vých úradov a Kde a ako ich hľadať. Ne-
konvenčne poňatá, farebne zaujímavá 
interpretácia, originálne nápady a spô-
sob predvedenia zbytočne nezaťažovali 
neprehľadným členením textov s množ-
stvom zarážok. Úspešný študent odboru 
marketing a manažment s praktickými 
medzinárodnými skúsenosťami sa ne-
zaprie.

Zdroj: www.oami.europa.eu

je štatistické údaje týkajúce sa každej členskej krajiny EÚ.

https://oami.europa.eu/ohimportal/en/the-office
http://www.oami.europa.eu
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MONITORING

MONITORING
Výber článkov týkajúcich sa duševného vlastníctva a ÚPV SR uverejnených 
v slovenských tlačených a elektronických médiách vo februári 2015

Zakladateľ Applu by oslávil
šesťdesiatku
Hovorí sa, že svet zmenili tri jablká. Jed-
ným had zviedol Evu, druhé spadlo na 
hlavu Newtonovi a do tretieho zahryzol 
Steve Jobs. Vizionár s povesťou výbuš-
ného génia zmenil svet počítačov a smart-
fónov ako nikto pred ním. Bol to práve 
zakladateľ Applu, kto ako prvý nainšta-
loval na počítač myš, kto priniesol svetu 
prvú reálne použiteľnú dotykovú obra-
zovku v mobile či premenil techniku na 
dizajnové kúsky. Pri Jobsových nedoži-
tých šesťdesiatych narodeninách sme 
sa skúsili pozrieť, ako by Apple vyzeral, 
ak by ho viedol stále Jobs. 

Hospodárske noviny   27. 2. 2015
http://hn.hnonline.sk/svet-120/zakladatel-applu-by-
-oslavil-sestdesiatku-668029

Umelá inteligencia sa naučila hrať hry 
lepšie ako človek
Použitím základného rozhrania a jedno-
duchého pokynu si program osvojil tak-
mer päťdesiat počítačových hier.
Mountain View, Bratislava. Koncom de-
väťdesiatych rokov porazil počítač v sú-
boji Garryho Kasparova, majstra sveta 
v šachu. Umelá inteligencia Deep Blue 
spoločnosti IBM mala vopred naprogra-
movaný akýsi manuál, ako má hru hrať, 
aby vyhrala.
Dnes je táto schopnosť počítačov na 
úplne inej úrovni. Program Deep Q Net-
work, ktorý vyvíjali výskumníci v Google 
DeepMind, sa naučil hrať hry sám.

Sme   27. 2. 2015
http://tech.sme.sk/c/7668954/umela-inteligencia-sa-
-naucila-hrat-hry-lepsie-ako-clovek.html

Špinavý vzduch maskuje globálne
otepľovanie
Znečisťujúce látky zabraňujú v Akrtíde 
ďalšiemu zrýchleniu otepľovania.
Rýchlosť, s akou rastie teplota atmosféry, 
by bola v niektorých oblastiach za pos-
ledné storočie minimálne dvojnásobná, 
nebyť prostého faktu, že ľudia okrem 
produkcie skleníkových plynov vypúšťajú 
do atmosféry aj rôzne znečisťujúce látky 
a častice, takzvané aerosóly.
Poukázala na to nedávna štúdia v Natu-
re, ktorá dospela k záveru, že v Arktíde 
aerosóly „maskujú“ až 60 percent poten-
ciálneho oteplenia. 
Akoby nestačilo, že už teraz sa Arktída 
otepľuje trikrát rýchlejšie ako zvyšok sve-
ta, bez aerosólov pochádzajúcich z prie-
myselných centier na severnej pologuli

by celkové otepľovanie bolo ešte výraz-
nejšie.

Sme   27. 2. 2015
http://tech.sme.sk/c/7668988/spinavy-vzduch-mas-
kuje-globalne-oteplovanie.html

Kolaps ľadovcov ovplyvní aj Slovensko
(Sme   17. 2. 2015)
http://komentare.sme.sk/c/7650500/kolaps-ladov-
cov-ovplyvni-aj-slovensko.html

Zmena klímy už spôsobuje vojny,
geoinžinierstvo nepomôže
Na geoinžinierske zásahy nie sme pri-
pravení, meniaca sa planéta už prináša 
ľudstvu problémy.
(Sme   12. 2. 2015)
http://tech.sme.sk/c/7641512/zmena-klimy-uz-spo-
sobuje-vojny-geoinzinierstvo-nepomoze.html

Ľudia ničili planétu už pred
priemyselnou revolúciou
Antropocén sa mohol začať ešte pred 
industriálnou revolúciou.
(Sme   11. 2. 2015)
http://tech.sme.sk/c/7639428/ludia-nicili-planetu-uz-
-pred-priemyselnou-revoluciou.html

Potvrdené: Rok 2014 bol najteplejší
(Pravda   3. 2. 2015)
http://vat.pravda.sk/zem/clanok/344396-po-
tvrdene-rok-2014-bol-najteplejsi/

Vedci objavili nový spôsob ako
lokalizovať užívateľa smartfónu
Informácie o polohe človeka je v súčas-
nosti možné získať napríklad za pomoci 
GPS, Wi-Fi alebo aj na základe využíva-
nia mobilnej siete. Vedcom sa podarilo 
objaviť nový spôsob, ako je možné uží-
vateľov vystopovať. Stačia im na to in-
formácie o používaní batérie v smartfóne 
s Androidom.
Najväčší podiel na spotrebe energie 
v smartfónoch majú najmä mobilné apli-
kácie, telefonovanie či využívanie mobil-
ných dát. Takisto platí, že smartfón, ktorý 
sa nachádza ďalej od vysielača, respek-
tíve sa na ceste medzi ním a vysielačom 
nachádzajú nejaké prekážky, spotrebuje 
viac energie. Vedci zo Stanfordovej uni-
verzity a zo spoločnosti Rafael Ltd. sa 
preto zamerali na vývoj algoritmu, ktorý 
by dokázal na pozadí sledovať spotrebu 
energie.

Pravda   27. 2. 2015
http://vat.pravda.sk/technologie/clanok/347027-ved-
ci-objavili-novy-sposob-ako-lokalizovat-uzivatela-
-smartfonu/

Lietadlá bude čoskoro možné ovládať
aj myšlienkami
Portugalská fi rma Tekever pracuje na vý-
voji technológie, ktorá by umožnila ovlá-
dať bezpilotné lietadlá len za pomoci 
myšlienok. V budúcnosti by mohli byť na
diaľku ovládané aj bežné dopravné či 
nákladné lietadlá.
Namiesto diaľkového ovládača postačia 
myšlienky. Portugalská fi rma Tekever pra-
cuje na vývoji technológie, ktorá by umož-
nila ovládať bezpilotné lietadlá len za po-
moci myšlienok. Výskumníci pri tom vy-
užívajú metódu známu pod skratkou EEG 
(pozn. elektroencefa lografi a), pri ktorej je 
detailne sledovaná a analyzovaná elek-
trická aktivita mozgu. Táto metóda je 
v súčasnosti bežne využívaná naprík-
lad na diagnostiku epilepsie. V blízkej bu-
dúcnosti by ale mohla slúžiť aj na ovlá-
danie lietadiel či iných dopravných pros-
triedkov bez toho, aby piloti sedeli v kok-
pite či za volantom.

Pravda   26. 2. 2015
http://vat.pravda.sk/technologie/clanok/346916-lie-
tadla-bude-udajne-mozne-ovladat-aj-myslienkami/

Platne sú návratom k pôvodnej hudbe
Muzikant a hudobný novinár Peter Bálik 
pre HN.
Odhodlaný fanúšik vinylových platní a hu-
dobník Peter Bálik je ochotný kvôli krás-
nemu zvuku platní cestovať až do Vied-
ne. Čo sa mu na nich tak páči?
Nikdy predtým nebol taký jednoduchý 
prístup k hudbe ako dnes. Prečo si to 
komplikovať a počúvať práve vinylové 
platne?
Hlavne kvôli zvuku, to je základ. Hovorí 
sa, že je to módny trend, snobská záleži-
tosť, ale človek, ktorý sa vráti k vinylom, 
si rýchlo uvedomí, že cédečká alebo 
empétrojky sú len akousi vzdialenejšou 
kópiou originálu. Nahrávky starých mu-
zikantov ako Beatles, Rolling Stones či 
Zepelínov sa robili na analógových za-
riadeniach, ktoré sa prenášali na plat-
ňu. Vinyl má teplejší a príjemnejší zvuk. 
Ak si dnes chceš hudbu skutočne užiť, 
tak prečo sa nevrátiť na začiatok a vy-
počuť si ju takú, ako ju autori vytvorili? 
Dnes sa vytvárajú počítačové formáty 
s najvyšším možným rozlíšením, aby sa 
priblížili originálu, čo je podľa mňa tro-
chu zbytočné, pretože tento problém už 
dávno vyriešila existencia platne. Okrem 
toho vinyly hovoria o tom, že hudba má 
aj svoju fyzickú podobu, že nie je digi-
tálnym svetom jednotiek a núl, ktoré sa 
dajú vymazať z počítača. Platňu môžeš 
mať doma navždy.

http://hn.hnonline.sk/svet-120/zakladatel-applu-by-oslavil-sestdesiatku-668029
http://tech.sme.sk/c/7668954/umela-inteligencia-sa--naucila-hrat-hry-lepsie-ako-clovek.html
http://tech.sme.sk/c/7668954/umela-inteligencia-sa--naucila-hrat-hry-lepsie-ako-clovek.html
http://tech.sme.sk/c/7668988/spinavy-vzduch-mas-kuje-globalne-oteplovanie.html
http://tech.sme.sk/c/7668988/spinavy-vzduch-mas-kuje-globalne-oteplovanie.html
http://tech.sme.sk/c/7668988/spinavy-vzduch-mas-kuje-globalne-oteplovanie.html
http://komentare.sme.sk/c/7650500/kolaps-ladov-cov-ovplyvni-aj-slovensko.html
http://komentare.sme.sk/c/7650500/kolaps-ladov-cov-ovplyvni-aj-slovensko.html
http://komentare.sme.sk/c/7650500/kolaps-ladov-cov-ovplyvni-aj-slovensko.html
http://tech.sme.sk/c/7641512/zmena-klimy-uz-spo-sobuje-vojny-geoinzinierstvo-nepomoze.html
http://tech.sme.sk/c/7641512/zmena-klimy-uz-spo-sobuje-vojny-geoinzinierstvo-nepomoze.html
http://tech.sme.sk/c/7641512/zmena-klimy-uz-spo-sobuje-vojny-geoinzinierstvo-nepomoze.html
http://tech.sme.sk/c/7639428/ludia-nicili-planetu-uz--pred-priemyselnou-revoluciou.html
http://tech.sme.sk/c/7639428/ludia-nicili-planetu-uz--pred-priemyselnou-revoluciou.html
http://vat.pravda.sk/zem/clanok/344396-po-tvrdene-rok-2014-bol-najteplejsi/
http://vat.pravda.sk/zem/clanok/344396-po-tvrdene-rok-2014-bol-najteplejsi/
http://vat.pravda.sk/zem/clanok/344396-po-tvrdene-rok-2014-bol-najteplejsi/
http://vat.pravda.sk/technologie/clanok/347027-vedci-objavili-novy-sposob-ako-lokalizovat-uzivatela-smartfonu/
http://vat.pravda.sk/technologie/clanok/346916-lie-tadla-bude-udajne-mozne-ovladat-aj-myslienkami/
http://vat.pravda.sk/technologie/clanok/346916-lie-tadla-bude-udajne-mozne-ovladat-aj-myslienkami/
http://vat.pravda.sk/technologie/clanok/346916-lie-tadla-bude-udajne-mozne-ovladat-aj-myslienkami/
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Hospodárske noviny   24. 2. 2015
http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-fi rmy-117/platne-
-su-navratom-k-povodnej-hudbe-664205

Prečo aj múdri ľudia veria
konšpiračným teóriám
Nezmyselným a bláznivým teóriám sme 
schopní uveriť všetci. Pretože nerozu-
mieme, ako fungujú veda i naša vlastná 
myseľ.
Asi polovica obyvateľov krajiny má pod-
priemerný intelekt. Týmto ľuďom uniká 
zložitá mnohotvárnosť sveta. Vedie to 
k ostražitému, nepriateľskému postoju 
voči okoliu, podozrievavosti a neustálej 
snahe dokázať a predvádzať svoju chyt-
rosť i k strachu, aby zo mňa niekto neu-
robil hlupáka.
Nejako takto začiatkom deväťdesiatych 
rokov opisoval časť populácie známy 
český psychiater Cyril Höschl. Hovoril, 
prečo nezanedbateľná časť spoločnosti 
verí čudným veciam – a, v konečnom 
dôsledku, i to, prečo nás obklopujú rôzne 
polo- i úplne šialené tvrdenia.
V jednej zásadnej veci sa však mýlil: ani 
náhodou sa podobný problém netýka len 
ľudí s podpriemerným intelektom.
Dnes vám budú o rôznych (konšpirač-
ných) víziách zapálene rozprávať aj sčí-
taní a vzdelaní ľudia, ktorým sa žije dob-
re. A spochybňovať tvrdenia vedy – na-
príklad snívať o ideálnom svete tradičnej 
rodiny či o neexistujúcej klimatickej zme-
ne a sprisahaní štátov – aj ľudia, ktorí 
čítavajú zahraničné ekonomické maga-
zíny trebárs v angličtine.
Prečo to tak je? A prečo dokážu rôznym 
konšpiračným tvrdeniam veriť aj vzdela-
ní ľudia? A prečo nedôverujú tvrdeniam 
vedy a vedcov?

Sme   24. 2. 2015
http://tech.sme.sk/c/7662729/preco-aj-mudri-ludia-
-veria-konspiracnym-teoriam.html

Vzorec na úspešný názov pre fi rmu:
Náhodné zmiešaniny môžu zradiť
Každá fi rma chce kreatívny, jedinečný, 
nezabudnuteľný a chytľavý názov, vďaka 
ktorému by vyčnievala z davu. Správne 
pomenovanie môže vo veľkej miere po-
môcť fi rme či výrobku lepšie sa uplatniť 
na trhu. O úspechu či neúspechu rozho-
dujú detaily.
Denne vznikne na svete viac ako 6-tisíc 
nových fi riem, pričom si musia vybrať 
taký názov, ktorý ich jasne odlíši od kon-
kurencie. Pre mnohých podnikateľov ide 
o stresujúci proces, pretože nedokážu 
zachytiť obsah a koncept podnikania do 
jedného slova. 
„Máte len štyri sekundy na to, aby ste 
vytvorili na svojho klienta či obchodné-
ho partnera dojem a zaujali ho,“ tvrdí pre 
TREND.sk Mirka Pastierová zo spoloč-
nosti Big Name, ktorá pomáha fi rmám 
a start-upom s tvorbou názvu a grafi ckej 

identity. „Názov je prvá vec, ktorú o fi rme 
zákazník vie a takisto je to prvok značky, 
ktorý fi rmy využívajú najčastejšie.“
Ako hneď dodáva, začínajúci podnikate-
lia by názov svojej fi rmy mali dôkladne 
zvážiť, nakoľko následné premenováva-
nie vyžaduje nemalé investície a rozsia-
hle náklady. Každoročne sa celosvetovo 
rozhodne zmeniť svoj názov približne 
dvetisíc fi riem.

Trend.sk   24. 2. 2015
http://www.etrend.sk/podnikanie/vzorec-na-uspes-
ny-nazov-pre-firmu-nahodne-zmiesaniny-mozu-
-zradit.html?utm_source=etrend&utm_medium=h-
p&utm_campaign=topread

Nedáme sa zrušiť, reaguje rektor
Goethe Uni na ministra
Vysoká škola Goethe Uni Bratislava sa 
minulý týždeň dozvedela, že jej hrozí zá-
nik. Žiada objektivitu.
Bratislava. Na Vysokej škole Goethe Uni 
Bratislava sa pred dvoma týždňami začal 
letný semester výučby. Pred pár dňami 
sa však jej poverený rektor Ľubomír Šla-
hor dozvedel z Hospodárskych novín, že 
minister školstva Juraj Draxler ju chce 
zavrieť. Dôvodom má byť najmä to, že 
škola si nesplnila povinnosti, ktoré podľa 
ministra pri akreditácii sľúbila. „Väčšinu 
predmetov mali vyučovať v nemeckom 
jazyku. To však nikdy nesplnili,“ povedal
Draxler pre Hospodárske noviny. Šla-
hora o týchto skutočnostiach Draxler 
informoval listom až po zverejnení v no-
vinách.
Škola sa študentov snaží upokojiť, na 
webovej stránke zverejnila stanovisko. 
Šlahor hovorí, že do konca februára pri-
pravia spisy pre Akreditačnú komisiu, 
ktorá má rozhodnúť o tom, či navrhne mi-
nistrovi schválenie akreditácie dvoch štu-
dijných programov alebo nie.

Sme   24. 2. 2015
http://www.sme.sk/c/7663137/nedame-sa-zrusit-re-
aguje-rektor-goethe-uni-na-ministra.html

Kedy bude školstvo využívať obe
hemisféry?
Podľa prezidenta Kisku je systém fi nan-
covania vysokých škôl podľa počtu štu-
dentov chorý. Podobne ako množstvo 
škôl.
Bratislava. Keď sa včera Radka Štítna, 
piatačka na Strojníckej fakulte Sloven-
skej technickej univerzity prezidenta An-
dreja Kisku spýtala, či by školy nemali 
naučiť deti využívať pravú aj ľavú časť 
hemisféry, mierne mu na sekundu vyra-
zila dych.
Radku totiž trápi fakt, že pätnásťroční sa 
pri rozhodovaní, kam ďalej, nevyznajú 
sami v sebe, sú zmätení a potom idú 
študovať niečo, čo ich nebaví.
(Sme   18. 2. 2015)
http://www.sme.sk/c/7652444/kedy-bude-skolstvo-
-vyuzivat-obe-hemisfery.html

Štát odstrelí prvú vysokú školu. Nedal
jej ani tri roky (zistenie HN)
Minister školstva chce do konca roka za-
tvoriť súkromnú vysokú školu. Tá medzi 
najhoršie nepatrí.
(Hospodárske noviny   13. 2. 2015)
http://hn.hnonline.sk/slovensko-119/stat-odstreli-
-prvu-vysoku-skolu-nedal-jej-ani-tri-roky-zistenie-
-hn-653000

Chýba nám vyše päťtisíc
kvalifi kovaných technikov
Zamestnávatelia by potrebovali absol-
ventov s technickým vysokoškolským 
vzdelaním. Školy ich však nemajú.
(Sme   13. 2. 2015)
http://www.sme.sk/c/7643868/chyba-nam-vyse-
-pattisic-kvalifi kovanych-technikov.html

Aj o vysokých školách rozhoduje trh
Keďže nemožno vopred naplánovať, koľ-
ko študentov sa uplatní, nemalo by sa 
„zhora“ rozhodovať ani o vzniku nových 
škôl a univerzít.
(Sme   13. 2. 2015)
http://komentare.sme.sk/c/7643973/aj-o-vysokych-
-skolach-rozhoduje-trh.html

Vede prospejú noví ľudia i pravidlá
Príčinou nedostatočnej úrovne našej ve-
dy a vysokých škôl nie je len nedostatok 
peňazí. Rovnako  dôležitý je aj systém 
ich riadenia.
(Sme   13. 2. 2015)
http://komentare.sme.sk/c/7641951/vede-prospeju-
-novi-ludia-i-pravidla.html

Univerzite stačí on line prihláška. Žiaľ,
iba jednej
Elektronickú prihlášku na štúdium bez 
povinnej papierovej prijíma iba Prírodo-
vedecká fakulta UPJŠ v Košiciach. Tento 
rok to pilotne overuje.
(Sme   12. 2. 2015)
http://www.sme.sk/c/7641921/univerzite-staci-on-
line-prihlaska-zial-iba-jednej.html

Štát by mal obmedziť dotácie na
študentov
Prof. Ing. Viktor Smieško, PhD., predse-
da Rady vysokých škôl Slovenskej re-
publiky, pre Hospodárske noviny:
(Hospodárske noviny   10. 2. 2015)
http://hn.hnonline.sk/slovensko-119/stat-by-mal-ob-
medzit-dotacie-na-studentov-650042

Takmer polovica absolventov nikdy
nepracovala vo svojom odbore
Vysokoškolský diplom niekedy nič ne-
znamená, trh práce nemôže pojať všet-
kých magistrov a inžinierov.
(Sme   10. 2. 2015)
http://www.sme.sk/c/7636290/takmer-polovica-ab-
solventov-nikdy-nepracovala-vo-svojom-odbore.
html

Vysoká škola? Pre mnohých
absolventov totálna zbytočnosť
(Trend.sk   10. 2. 2015)
http://www.etrend.sk/gallery/article/cislo_dna.html?-
photo=400

MONITORING

http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/platne-su-navratom-k-povodnej-hudbe-664205
http://tech.sme.sk/c/7662729/preco-aj-mudri-ludia--veria-konspiracnym-teoriam.html
http://tech.sme.sk/c/7662729/preco-aj-mudri-ludia--veria-konspiracnym-teoriam.html
http://www.etrend.sk/podnikanie/vzorec-na-uspesny-nazov-pre-firmu-nahodne-zmiesaniny-mozu-zradit.html?utm_source=etrend&utm_medium=hp&utm_campaign=topread
http://www.sme.sk/c/7663137/nedame-sa-zrusit-re-aguje-rektor-goethe-uni-na-ministra.html
http://www.sme.sk/c/7663137/nedame-sa-zrusit-re-aguje-rektor-goethe-uni-na-ministra.html
http://www.sme.sk/c/7663137/nedame-sa-zrusit-re-aguje-rektor-goethe-uni-na-ministra.html
http://www.sme.sk/c/7652444/kedy-bude-skolstvo--vyuzivat-obe-hemisfery.html
http://www.sme.sk/c/7652444/kedy-bude-skolstvo--vyuzivat-obe-hemisfery.html
http://hn.hnonline.sk/slovensko-119/stat-odstreli-prvu-vysoku-skolu-nedal-jej-ani-tri-roky-zistenie-hn-653000
http://www.sme.sk/c/7643868/chyba-nam-vyse-pattisic-kvalifikovanych-technikov.html
http://komentare.sme.sk/c/7643973/aj-o-vysokych--skolach-rozhoduje-trh.html
http://komentare.sme.sk/c/7643973/aj-o-vysokych--skolach-rozhoduje-trh.html
http://komentare.sme.sk/c/7641951/vede-prospeju--novi-ludia-i-pravidla.html
http://komentare.sme.sk/c/7641951/vede-prospeju--novi-ludia-i-pravidla.html
http://www.sme.sk/c/7641921/univerzite-staci-on-line-prihlaska-zial-iba-jednej.html
http://www.sme.sk/c/7641921/univerzite-staci-on-line-prihlaska-zial-iba-jednej.html
http://www.sme.sk/c/7641921/univerzite-staci-on-line-prihlaska-zial-iba-jednej.html
http://hn.hnonline.sk/slovensko-119/stat-by-mal-obmedzit-dotacie-na-studentov-650042
http://www.sme.sk/c/7636290/takmer-polovica-absolventov-nikdy-nepracovala-vo-svojom-odbore.html
http://www.etrend.sk/gallery/article/cislo_dna.html?photo=400
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Sládkovičovo príde o školu
Vysokú školu Danubius v Sládkovičove 
chcú na jeseň presunúť do Bratislavy.
(Sme   5. 2. 2015)
http://www.sme.sk/c/7628237/sladkovicovo-pride-o-
-skolu.html

Školstvo dobieha rozbehnutý vlak
(Hospodárske noviny   4. 2. 2015)
http://komentare.hnonline.sk/komentare-167/skol-
stvo-dobieha-rozbehnuty-vlak-644254

Impulzy pre chlievy v školstve
Kritické texty aj odmietnutie absolventov 
z určitých škôl môžu vyvinúť na školstvo 
potrebný tlak.
(Sme   4. 2. 2015)
http://komentare.sme.sk/c/7626165/impulzy-pre-
-chlievy-v-skolstve.html

Augiášove vysokoškolské chlieviky
Každá univerzita či fakulta má svoj malý 
chlievik, ktorý smrdí, je plný hnoja a tre-
ba ho vyčistiť.
(Sme   3. 2. 2015)
http://komentare.sme.sk/c/7623918/augiasove-vy-
sokoskolske-chlieviky.html

Kvalitu škôl nezvýši kupovanie
odborníkov
Treba sa zamerať na tie súkromné vy-
soké školy, ktoré svojou nízkou kvalitou 
pochovávajú naše vysoké školstvo.
(Sme   2. 2. 2015)
http://komentare.sme.sk/c/7621818/kvalitu-skol-ne-
zvysi-kupovanie-odbornikov.html

Eset je náš život. Nie je na predaj
Generálny riaditeľ spoločnosti Eset Ri-
chard Marko pre Hospodárske noviny.
HN s vami robili rozhovor aj pred siedmi-
mi rokmi. Vtedy ste boli v Esete softvéro-
vým architektom. Dnes ste generálny ria-
diteľ. Ešte stále nemáte doma počítač? 
Mal som si pred rozhovorom pozrieť, čo 
všetko som vtedy porozprával. (Úsmev) 
Vtedy sme doma počítač naozaj nemali, 
dnes už áno. Pred siedmimi rokmi sme 
mali jedno dieťa, teraz už máme tri malé 
deti, ktoré sa rady hrajú na počítači. To 
je hlavný dôvod, prečo už dnes doma 
máme počítač. Ja keď potrebujem, do-
nesiem si domov služobný notebook.

Hospodárske noviny   20. 5. 2015
http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/eset-
-je-nas-zivot-nie-je-na-predaj-659721

Teleskopické šošovky pomôžu najmä
starším
Jedno žmurknutie pravým okom a všet-
ko sa priblíži takmer trojnásobne. Žmurk-
nutie ľavým okom a priblíženie, „zoom“, 
sa vypne. Prototyp teleskopických šo-
šoviek, ktoré fungujú ako slabší ďaleko-
hľad, predstavili švajčiarski vedci.
Mohlo by sa zdať, že takýto vynález je 
určený kyborgom, ale v skutočnosti má 

pomôcť starším ľuďom s vekom podmie-
nenou degeneráciou makuly (VPDM). 
Týmto ochorením očí trpí okolo 285 mi-
liónov ľudí, na Slovensku asi 250-tisíc. 
Postihuje najmä ľudí starších ako 50 ro-
kov a môže sa skončiť úplnou stratou 
zraku.
„Myslíme si, že tieto šošovky dokážu po-
môcť ľuďom so slabým zrakom a s VPDM,“
povedal Eric Tremblay z Federálnej po-
lytechnickej školy v Lausanne. „Je veľmi 
dôležité nájsť rovnováhu medzi funk-
čnosťou a komplikáciami s každoden-
ným nosením nepraktických prístrojov. 
Preto kontaktné šošovky považujeme za 
atraktívne riešenie,“ dodal výskumník, 
ktorý šošovky a okuliare predstavil na 
konferencii Americkej asociácie pre po-
krok vedy v San José.

Pravda   19. 2. 2015
http://vat.pravda.sk/clovek/clanok/346118-telesko-
picke-sosovky-pomozu-najma-starsim/

Odhalili najväčší útok hackerov
v histórii, stojí za ním NSA
Analýza ukázala najdokonalejšiu a naj-
šikovnejšiu známu kyberútočnú operáciu 
v dejinách. Zrejme za ňou stála americká 
NSA.
Washington, Bratislava. Na začiatku bo-
la náhoda. Bezpečnostná spoločnosť Kas-
persky skúmala v marci minulého roka 
malvér Regin, pomocou ktorého zaútoči-
li napríklad na belgickú telekomunikačnú 
spoločnosť Belgacom. Vtedy si softvé-
roví inžinieri na jednom z napadnutých 
počítačov všimli čosi nezvyčajné – zaria-
denie z Blízkeho východu napadnuté rôz-
nym útočným softvérom obsahovalo aj 
škodlivý kód, ktorý odborníci nikdy pred-
tým nevideli.
Po takmer ročnej analýze, stopovaní, po-
kusoch prelomiť rôzne kódy a šifry, pre-
beraní riadiacich serverov i snahe po-
chopiť celý rozsah operácie zverejnili 
v pondelok prvé výsledky vyšetrovania. 
Analytici narazili na najväčšiu, najšikov-
nejšiu a najprepracovanejšiu kyberútoč-
nú operáciu, ktorú sa dosiaľ v dejinách 
podarilo odkryť. Trvala najmenej štrnásť 
rokov a za hackermi a ich malvérom stál 
štát.
Podľa zdrojov agentúry Reuters totiž Kas-
persky čiastočne odkryla globálne a syste-
matické kyberútoky americkej Národnej 
bezpečnostnej agentúry (NSA).

Sme   18. 2. 2015
http://tech.sme.sk/c/7652162/odhalili-najvacsi-utok-
-hackerov-v-historii-stoji-za-nim-nsa.html

Najväčšiu špionáž v histórii odhalili
po 14 rokoch. Na svedomí ju má NSA
(Pravda   18. 2. 2015)
http://vat.pravda.sk/komunikacia/clanok/346054-
-najvacsiu-spionaz-v-historii-odhalili-po-14-rokoch-
-na-svedomi-ju-ma-nsa/

Ako sa dá ukradnúť miliarda dolárov?
Na začiatku bol mail
Medzinárodný gang kyberzločincov ukra-
dol za dva roky až jednu miliardu dolárov 
od stovky fi nančných inštitúcií vo svete. 
Uviedla to spoločnosť Kaspersky, ktorá 
sa zaoberá internetovou bezpečnosťou.
(Trend.sk   16. 2. 2015)
http://www.etrend.sk/fi rmy/ako-sa-da-ukradnut-mili-
arda-dolarov-na-zaciatku-bol-mail.html?utm_sour-
ce=etrend&utm_medium=hp&utm_campaign=to-
pread

Volvo vyvíja interaktívnu helmu pre
cyklistov. Má zabrániť zrážkam
Až polovica smrteľných nehôd cyklistov 
pripadá na kolízie s autami. A to najmä 
v meste. Volvo preto prichádza s nápa-
dom interaktívnej cyklistickej prilby, ktorá 
bude upozorňovať cyklistu na nebezpe-
čenstvo zrážky s autom.
Švédske Volvo má už dnes systém Ci-
ty Safety, ktorý dokáže varovať vodiča 
v prípade potenciálnej zrážky s chodcom 
alebo cyklistom, prípadne vyvolať auto-
nómne núdzové brzdenie. Tento systém 
je však jednosmerný. Na nebezpečen-
stvo je totiž upozornený len vodič vozid-
la. Teraz Volvo vyvíja pre cyklistov, kto-
rých počet v mestách v posledných ro-
koch prudko rastie, nové zariadenie, kde 
by boli na riziko zrážky upozornení aj oni 
sami.

Pravda   18. 2. 2015
http://auto.pravda.sk/novinky/clanok/345831-volvo-
-vyvija-interaktivnu-helmu-pre-cyklistov-ma-zabra-
nit-zrazkam/

Bola to hanba Slovenska. Teraz
držme palce
Slovensko sa stalo spolupracujúcim čle-
nom Európskej vesmírnej agentúry. Ko-
nečne.
Pred pár mesiacmi na tomto mieste pa-
dol smutný vtip – pýtal sa, čo sa dá uro-
biť za takmer jeden a pol miliardy eur. 
Výsledkom bolo asi desať kilometrov 
diaľnic v jednom stredoeurópskom štá-
tiku. Alebo potom viac ako desaťročná 
vesmírna misia na kométu, ktorá obkr-
úžila niekoľko planét, vydala sa do dia-
ľav kozmu, kde chytila letiace vesmírne 
teleso, zakotvila na jeho obežnej dráhe 
a neskôr vyslala na jeho povrch poska-
kujúci pristávací modul, ktorý zistil, že na-
še poučky o kométach vôbec neplatia.
Vtedy bolo skôr šťastím a šikovnosťou 
slovenských konštruktérov zo SAV, že sa 
na misii Rosetta vôbec mohli podieľať. 
Pretože bolo hanbou tejto krajiny, že aj 
keď na to má dostatok šikovných ľudí, 
členom Európskej vesmírnej agentúry 
nebolo.
Mimochodom, Česko sa členom stalo 
v roku 2008.

Sme   17. 2. 2015
http://komentare.sme.sk/c/7649468/bola-to-hanba-
-slovenska-teraz-drzme-palce.html
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http://www.sme.sk/c/7628237/sladkovicovo-pride-o--skolu.html
http://www.sme.sk/c/7628237/sladkovicovo-pride-o--skolu.html
http://komentare.hnonline.sk/komentare-167/skolstvo-dobieha-rozbehnuty-vlak-644254
http://komentare.sme.sk/c/7626165/impulzy-pre--chlievy-v-skolstve.html
http://komentare.sme.sk/c/7626165/impulzy-pre--chlievy-v-skolstve.html
http://komentare.sme.sk/c/7623918/augiasove-vy-sokoskolske-chlieviky.html
http://komentare.sme.sk/c/7623918/augiasove-vy-sokoskolske-chlieviky.html
http://komentare.sme.sk/c/7623918/augiasove-vy-sokoskolske-chlieviky.html
http://komentare.sme.sk/c/7621818/kvalitu-skol-ne-zvysi-kupovanie-odbornikov.html
http://komentare.sme.sk/c/7621818/kvalitu-skol-ne-zvysi-kupovanie-odbornikov.html
http://komentare.sme.sk/c/7621818/kvalitu-skol-ne-zvysi-kupovanie-odbornikov.html
http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/eset-je-nas-zivot-nie-je-na-predaj-659721
http://vat.pravda.sk/clovek/clanok/346118-telesko-picke-sosovky-pomozu-najma-starsim/
http://vat.pravda.sk/clovek/clanok/346118-telesko-picke-sosovky-pomozu-najma-starsim/
http://vat.pravda.sk/clovek/clanok/346118-telesko-picke-sosovky-pomozu-najma-starsim/
http://tech.sme.sk/c/7652162/odhalili-najvacsi-utok--hackerov-v-historii-stoji-za-nim-nsa.html
http://tech.sme.sk/c/7652162/odhalili-najvacsi-utok--hackerov-v-historii-stoji-za-nim-nsa.html
http://vat.pravda.sk/komunikacia/clanok/346054--najvacsiu-spionaz-v-historii-odhalili-po-14-rokoch--na-svedomi-ju-ma-nsa/
http://vat.pravda.sk/komunikacia/clanok/346054--najvacsiu-spionaz-v-historii-odhalili-po-14-rokoch--na-svedomi-ju-ma-nsa/
http://vat.pravda.sk/komunikacia/clanok/346054--najvacsiu-spionaz-v-historii-odhalili-po-14-rokoch--na-svedomi-ju-ma-nsa/
http://www.etrend.sk/firmy/ako-sa-da-ukradnut-miliarda-dolarov-na-zaciatku-bol-mail.html?utm_source=etrend&utm_medium=hp&utm_campaign=topread
http://auto.pravda.sk/novinky/clanok/345831-volvo--vyvija-interaktivnu-helmu-pre-cyklistov-ma-zabra-nit-zrazkam/
http://auto.pravda.sk/novinky/clanok/345831-volvo--vyvija-interaktivnu-helmu-pre-cyklistov-ma-zabra-nit-zrazkam/
http://auto.pravda.sk/novinky/clanok/345831-volvo--vyvija-interaktivnu-helmu-pre-cyklistov-ma-zabra-nit-zrazkam/
http://auto.pravda.sk/novinky/clanok/345831-volvo--vyvija-interaktivnu-helmu-pre-cyklistov-ma-zabra-nit-zrazkam/
http://komentare.sme.sk/c/7649468/bola-to-hanba--slovenska-teraz-drzme-palce.html
http://komentare.sme.sk/c/7649468/bola-to-hanba--slovenska-teraz-drzme-palce.html


8

Slovensko mieri do vesmíru, stalo sa
členom kozmickej agentúry
Členstvo v Európskej vesmírnej agentú-
re otvorí nové možnosti vedcom, fi rmám 
aj študentom.
(Sme   17. 12. 2015)
http://tech.sme.sk/c/7649234/slovensko-mieri-do-
-vesmiru-stalo-sa-clenom-kozmickej-agentury.html

Európa zvládla vesmírnu skúšku,
otestovala miniraketoplán
Test mal ukázať, ako sa správajú ves-
mírne objekty pri návrate z obežnej drá-
hy Zeme.
(Sme   12. 2. 2015)
http://tech.sme.sk/c/7641334/europa-zvladla-
-vesmirnu-skusku-otestovala-miniraketoplan.html

ESA úspešne vyskúšala prototyp
svojho budúceho raketoplánu
(Pravda   11. 2. 2015)
http://vat.pravda.sk/vesmir/clanok/345359-esa-
-uspesne-vyskusala-prototyp-svojho-buduce-
ho-raketoplanu/

Urýchľovač LHC bude hľadať
superčastice
Už budúci mesiac bude po dvojročnej 
prestávke a vylepšeniach opäť naštarto-
vaný urýchľovač častíc LHC v CERN-e. 
Po slávnom objavení Higgsovho bozónu 
vedci predpokladajú, že sa im podarí ob-
javiť ďalšie nové častice. Údajne by sa to 
mohlo podariť už v lete.
Počas dvojročnej odstávky dostal urých-
ľovač rôzne vylepšenia a je pripravený 
zrážať častice s ešte väčšou energiou 
ako predtým. To mu umožní pátrať po 
supersymetrických časticiach, ktoré ma-
jú byť kľúčom k pochopeniu podstaty 
neviditeľnej tmavej hmoty. „Dúfame, že 
sme na prahu objavov nového sveta. 
Na začiatku minulého storočia sme ob-
javili antihmotu a teraz možno nájdeme 
supersymetrickú hmotu,“ uviedla Beate 
Heinermannová, hovorkyňa pre projekt 
detektoru Atlas.

Pravda   17. 2. 2015
http://vat.pravda.sk/vesmir/clanok/345882-urychlo-
vac-lhc-bude-hladat-supercastice/

V CERN-e nie je veľa Slovákov, ale
ťahajú za dôležité nitky
(Pravda   14. 2. 2014)
http://zurnal.pravda.sk/spolocnost/clanok/345287-v-
-cern-e-nie-je-vela-slovakov-ale-tahaju-za-dolezite-
-nitky/

Stredoškolák bude praxovať v CERN–e
(Pravda   8. 2. 2015)
http://profesia.pravda.sk/studium/clanok/344958-
-stredoskolak-bude-praxovat-v-cern-e/

Súčasnej generácii hrozí, že na ňu tá
budúca zabudne
Podľa jedného z otcov internetu a súčas-
ného viceprezidenta Google, Vinta Cer-

fa, nám hrozí, že sa ocitneme v temnej 
digitálnej ére. Dáta, ktoré dnes archivu-
jeme a poctivo ukladáme pre budúce 
generácie, možno už nebude nikto nikdy 
vedieť prečítať.
Možno sa vám už stalo, že elektronic-
ký dokument, ktorý ste na svojom po-
čítači vytvorili pred niekoľkými rokmi, či
desaťročím, už dnes otvoriť neviete, prí-
padne sa dokument nezobrazuje správ-
ne. Digitálna éra so sebou priniesla 
obrovský pokrok nielen v množstve po-
užívaných technológií, ale aj v spôsobe 
práce s dátami. Softvérové fi rmy sa jej 
prispôsobili a v snahe ponúknuť užíva-
teľovi pridanú hodnotu a nové možnos-
ti predstavili nové súborové formáty. 
Vhodnou ukážkou je napríklad textový 
editor Word z balíka Microsoft Offi ce. 
Kým v minulosti väčšinu textu ukladal do 
formátu .doc, dnes je to rozšírený formát 
.docx. Podpora pre starší formát síce 
zostala, no je zrejmé, ktorým smerom sa 
bude Microsoft v najbližších rokoch ube-
rať. A nie je v tom sám.

Pravda   15. 2. 2015
http://vat.pravda.sk/technologie/clanok/345695-su-
casnej-generacii-hrozi-ze-na-nu-ta-buduca-zabudne/

Firma Googlu vyvinula robota
s neuveriteľnými schopnosťami.
Nepoloží ho ani silný kopanec
Boston Dynamics, dcérska spoločnosť 
Google, je známa vývojom robotov so 
schopnosťami imitujúcimi živé bytosti. 
Presne štyri roky im trvalo vytvoriť me-
chanického tvora, ktorý sa správa a hýbe 
ako skutočné zviera.
Robot váži skoro 73 kilogramov, doká-
že chodiť, vyštverať strmé kopce, bežať 
a má aj jednu superschopnosť – ustojí aj 
veľmi silný kopanec bez toho, aby padol 
na zem a ostal bezbranne ležať.

Trend.sk   11. 2. 2015
http://www.etrend.sk/technologie/robot-ktoreho-mo-
zete-nakopnut.html?utm_source=etrend&utm_me-
dium=article&utm_campaign=topread

Google by mohol konkurovať
taxislužbám. S autami bez vodiča
Google, ktorý je významným investorom 
taxislužby Uber by mohol spustiť konku-
renčný projekt. Ľudí by mohol voziť po 
mestách aj vo vlastných autách bez vo-
diča.
(Pravda   5. 2. 2015)
http://vat.pravda.sk/komunikacia/clanok/344729-
-google-by-mohol-konkurovat-taxisluzbam-s-au-
tami-bez-vodica/

Smart hodinky za 50 eur sa predávajú
ako teplé rožky
Šéfredaktor PC Revue Ondrej Macko ho-
vorí o vývoji trhu s wearables.
Skupine mladých doktorandov zo Slo-
venskej technickej univerzity sa podarilo 

vyvinúť komerčne úspešný produkt. Ich 
merač výšky a rýchlosti SkyBean vyzbie-
ral od drobných investorov 12-tisíc eur 
a úspešne sa predáva v USA aj Austrálii. 
Čoraz častejšie počujeme o slovenských 
startupoch, ktoré sa snažia urobiť dieru 
do sveta – ako sa v tomto smere darí slo-
venským univerzitám?
Vývoj na niektorých školách už dospel 
do fázy, keď ich pracovníci a študenti pri-
chádzajú na technologických súťažiach 
s komerčne zaujímavými produktmi. Vi-
del som aplikáciu, ktorá analyzovala spô-
sob, akým používateľ ťuká do klávesni-
ce počítača svoje heslá, a dokázala za-
blokovať pokus o prístup v prípade, že 
heslo bolo správne, ale spôsob písania 
nezodpovedal rukopisu majiteľa účtu. 
Išlo o produkt z Fakulty informatiky a in-
formačných technológií Slovenskej tech-
nickej univerzity. Ďalší produkt z tejto fa-
kulty zase ponúkol návštevníkom novej 
budovy fakulty virtuálneho sprievodcu 
na spôsob Google Street View. Oba pro-
dukty boli na takej úrovni kvality, že ich 
bolo možné okamžite predať komerčnej 
sfére.

Hospodárske noviny   10. 2. 2015
http://style.hnonline.sk/digital-132/smart-hodinky-
-za-50-eur-sa-predavaju-ako-teple-rozky-650040

Slovenskej vede sa v Únii darilo,
dostane viac peňazí
Európska komisia podporí slovenskú ve-
du, vzniknú štyri centrá excelentného 
výskumu. 
Bratislava. Slovensko je spolu s Portu-
galskom najúspešnejšou krajinou prvej 
výzvy programu Horizont 2020, povedal 
štátny tajomník ministerstva školstva 
Vladimír Kováčik. Vďaka peniazom od 
Európskej únie vybudujeme štyri nové 
centrá excelentnosti. Európska komisia 
schválila 31 projektov, 136 zostalo bez 
podpory.
Na prípravu biznis plánov v únii vyhradili 
vyše 1,5 milióna eur. Keďže pôjde o me-
dzinárodnú spoluprácu, na Slovensko 
príde iba časť peňazí, konkrétne 786-ti-
síc eur.
Úspešnými autormi sú Slovenská aka-
démia vied, Slovenská technická univerzita 
v Bratislave, Trenčianska univerzita A. Dub-
čeka a Národné lesnícke centrum.

Sme   4. 2. 2015
http://www.sme.sk/c/7626135/slovenskej-vede-sa-
-v-unii-darilo-dostane-viac-penazi.html

Švédska fi rma chce „očipovať“
zamestnancov
Mikročip zavedený pod kožu na ruke na-
miesto preukazu zamestnanca chcú za-
viesť v jednom novom švédskom kan-
celárskom komplexe. Takzvaná identi-
fi kácia na rádiovej frekvencii (RFID) 
umožní „očipovaným“ pracovníkom vstú-
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http://tech.sme.sk/c/7649234/slovensko-mieri-do--vesmiru-stalo-sa-clenom-kozmickej-agentury.html
http://tech.sme.sk/c/7649234/slovensko-mieri-do--vesmiru-stalo-sa-clenom-kozmickej-agentury.html
http://tech.sme.sk/c/7641334/europa-zvladla--vesmirnu-skusku-otestovala-miniraketoplan.html
http://tech.sme.sk/c/7641334/europa-zvladla--vesmirnu-skusku-otestovala-miniraketoplan.html
http://vat.pravda.sk/vesmir/clanok/345359-esa--uspesne-vyskusala-prototyp-svojho-buduce-ho-raketoplanu/
http://vat.pravda.sk/vesmir/clanok/345359-esa--uspesne-vyskusala-prototyp-svojho-buduce-ho-raketoplanu/
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http://vat.pravda.sk/vesmir/clanok/345359-esa--uspesne-vyskusala-prototyp-svojho-buduce-ho-raketoplanu/
http://vat.pravda.sk/vesmir/clanok/345882-urychlo-vac-lhc-bude-hladat-supercastice/
http://vat.pravda.sk/vesmir/clanok/345882-urychlo-vac-lhc-bude-hladat-supercastice/
http://vat.pravda.sk/vesmir/clanok/345882-urychlo-vac-lhc-bude-hladat-supercastice/
http://zurnal.pravda.sk/spolocnost/clanok/345287-v--cern-e-nie-je-vela-slovakov-ale-tahaju-za-dolezite--nitky/
http://zurnal.pravda.sk/spolocnost/clanok/345287-v--cern-e-nie-je-vela-slovakov-ale-tahaju-za-dolezite--nitky/
http://zurnal.pravda.sk/spolocnost/clanok/345287-v--cern-e-nie-je-vela-slovakov-ale-tahaju-za-dolezite--nitky/
http://profesia.pravda.sk/studium/clanok/344958--stredoskolak-bude-praxovat-v-cern-e/
http://profesia.pravda.sk/studium/clanok/344958--stredoskolak-bude-praxovat-v-cern-e/
http://vat.pravda.sk/technologie/clanok/345695-su-casnej-generacii-hrozi-ze-na-nu-ta-buduca-zabudne/
http://vat.pravda.sk/technologie/clanok/345695-su-casnej-generacii-hrozi-ze-na-nu-ta-buduca-zabudne/
http://vat.pravda.sk/technologie/clanok/345695-su-casnej-generacii-hrozi-ze-na-nu-ta-buduca-zabudne/
http://www.etrend.sk/technologie/robot-ktoreho-mozete-nakopnut.html?utm_source=etrend&utm_medium=article&utm_campaign=topread
http://vat.pravda.sk/komunikacia/clanok/344729--google-by-mohol-konkurovat-taxisluzbam-s-au-tami-bez-vodica/
http://vat.pravda.sk/komunikacia/clanok/344729--google-by-mohol-konkurovat-taxisluzbam-s-au-tami-bez-vodica/
http://vat.pravda.sk/komunikacia/clanok/344729--google-by-mohol-konkurovat-taxisluzbam-s-au-tami-bez-vodica/
http://vat.pravda.sk/komunikacia/clanok/344729--google-by-mohol-konkurovat-taxisluzbam-s-au-tami-bez-vodica/
http://style.hnonline.sk/digital-132/smart-hodinky-za-50-eur-sa-predavaju-ako-teple-rozky-650040
http://www.sme.sk/c/7626135/slovenskej-vede-sa--v-unii-darilo-dostane-viac-penazi.html
http://www.sme.sk/c/7626135/slovenskej-vede-sa--v-unii-darilo-dostane-viac-penazi.html
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piť do budovy alebo použiť kopírku, bez 
toho, aby sa museli legitimovať.
Firma ponúkla čip 400 pracovníkom hi-
-tech centra. Medzi nimi bol na skúšku aj 
technologický reportér BBC Rory Cellan-
-Jones. Nastrelenie čipu nebolo podľa 
neho oveľa bolestivejší než injekcia.
Firma vyrábajúca mikročipy dúfa, že raz
s nimi zamestnanci budú môcť zaplatiť 
aj sendvič v kantíne alebo že čip na-
hradí prihlasovacie údaje do počítača. 
Čipy môžu byť naprogramované aj tak, 
aby v sebe niesli kontaktné informácie 
a komunikovali s aplikáciami v chytrých 
telefónoch.
„Chceme pochopiť túto technológiu skôr, 
než veľké korporácie a veľké vlády prídu 
s tým, že sa majú všetci nechať očipo-
vat, napríklad daňový úrad, Google ale-
bo Facebook,“ povedal BBC hlavný krí-
zový manažér budovy Hannes Sjöblad.
Budova bude riadená pomocou techno-
lógií Microsoftu využívajúcich koncept 
„internet vecí“. Tie samy oznámia správ-
com napríklad to, kedy je potrebné poliať 
kvety alebo že je treba upratať zasadačku.

Pravda   3. 2. 2015
http://profesia.pravda.sk/zamestnanie/clano-
k/344381-svedska-fi rma-ocipovala-zamestnancov/

Tradičné a slovenské. Únia chráni
najmä naše syry
Európska únia má tri kategórie ochra-
ny – Slovensko má zastúpenie každej 
z nich. Ochranné značenie majú aj múč-

niky, mletá paprika a údeniny, získať ho 
chcú aj slad či víno.
Bratislava. Do európskeho zoznamu vý-
robkov s chráneným zemepisným ozna-
čením pribudol v januári tohto roka Kle-
novecký syrec. O registráciu sa uchádza 
Levický slad, podobnú ambíciu má i víno 
Skalický rubín.
Chránené zemepisné označenie sa vzťa-
huje na poľnohospodárske produkty, ktoré 
súvisia so zemepisnou oblasťou. Aspoň 
jedna z fáz výroby, spracovania alebo 
prípravy sa odohráva v tejto oblasti.
Európska únia používa aj ďalšie dve 
schémy zemepisného označovania a oz-
načovania tradičných špecialít.
Kategória Chránené označenie pôvodu
znamená, že všetky suroviny musia po-
chádzať z danej oblasti a že sa tam usku-
točnia aj všetky fázy výroby. Slovensko 
má v tejto kategórii ochrany zaregistro-
vaný jediný produkt – Žitavskú papriku.
Označenie zaručená tradičná špecialita 
(ZTŠ) sa na geografi cký pôvod výrobku 
nevzťahuje. Špekáčiky, Spišské párky, 
Loveckú salámu či Bratislavské rožky 
tak môžu vyrábať rôzni aj zahraniční vý-
robcovia.
Európska únia v súčasnosti chráni pred 
zneužitím a napodobňovaním vyše 1 250
výrobkov. Sedemnásť z nich je zo Slo-
venska.

Sme   2. 2. 2015
http://www.sme.sk/c/7621835/tradicne-a-slovenske-
-unia-chrani-najma-nase-syry.html

Pirátsky server The Pirate Bay sa
opäť hlási o slovo
Po necelých troch mesiacoch sa na scé-
nu vrátil kontroverzný pirátsky server, 
ktorý v decembri nakrátko odstavila 
švédska polícia. Návrat symbolizuje čer-
vený fénix, ktorý vstal z popola.
Pirátsky server The Pirate Bay (z angl. 
pirátska zátoka), ktorý užívatelia využí-
vajú na sťahovanie seriálov, fi lmov, hier 
alebo hudby, má aj po rokoch veľké 
množstvo priaznivcov. Pomerne početnú 
skupinu ale tvoria aj odporcovia, ktorí 
mu dávajú za vinu, že prostredníctvom 
zdieľania torrentov okráda fi lmové štúdiá 
a hudobné vydavateľstvá o stovky milió-
nov dolárov ročne. Aj keď multimédiá 
sa na serveroch The Pirate Bay priamo
nenachádzajú, stránka je dlhodobo ter-
čom kritiky najmä preto, že pomáha šíriť 
odkazy na multimediálny obsah vo forme 
torrentov, ktorý môže porušovať autor-
ské práva.

Pravda   1. 2. 2015
http://vat.pravda.sk/komunikacia/clanok/344249-pi-
ratsky-server-the-pirate-bay-sa-opat-hlasi-o-slovo/

MONITORING
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Z ČASOPISU DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal v decembri aj časopis Duševné 
vlastníctvo – výber 2014 v tlačenej verzii. Pozostáva z vybraných minuloročných 
ťažiskových autorských článkov doplnených o rubriky Z rozhodnutí ÚPV SR 
a Z galérie tvorcov.

Roční predplatitelia dostali Duševné vlastníctvo – výber 2014 zadarmo, ostat-
ní záujemcovia si ho môžu objednať za 5 €.

Doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc. Editoriál – 
Zabráňme „perverznej“ tvorivosti

Bilancia a nové výzvy pre ÚPV SR

Mgr. Hana Churáčková. Vzdělávání v prů-
myslověprávní oblasti v České repub-
lice
Kroky Úřadu průmyslového vlastnictví 
České republiky ke zlepšení situace 
ve vnímání významu průmyslověpráv-
ní ochrany a jejího aktivního využívání. 
Příklady spolupráce s univerzitami, pod-
nikateli, inovátory, médii a v neposlední 
řadě i se základními a středními školami. 
Působení Institutu průmyslověprávní vý-
chovy jakožto součásti úřadu. Zvýšený 
zájem českých subjektů o přihlašování
do zahraničí jako jeden z výsledků osvě-
tových a vzdělávacích aktivit úřadu. Spolu-
práce úřadu s Metropolitní univerzitou 
Praha, především s Katedrou průmyslo-
vého vlastnictví. Aktivity a význam uni-
verzitního Ústavu právní ochrany dušev-
ního vlastnictví a jeho spolupráce se 
zahraničními univerzitami a institucemi 
jako jsou například Světová organizace 
duševního vlastnictví, Evropský patento-
vý úřad nebo Úřad pro harmonizaci ve 
vnitřním trhu.

Mgr. Richard Bednárik. Aktuálne z au-
torského práva

Mgr. Richard Bednárik. Kultúrne dedič-
stvo v prostredí internetu
(1. časť)
Problematika sprístupňovania kultúrne-
ho dedičstva online je aktuálnou témou 
vo viacerých štátoch EÚ. Ide o náročné 

posudzovanie právnej ochrany a vyhľa-
dávanie informácií s cieľom získať sú-
hlas so sprístupnením kultúrnych objek-
tov verejnosti. V tomto procese je do istej 
miery možné využiť inštitút zákonných 
obmedzení, ktorý je však značne limito-
vaný smernicou 2001/29/ES.
Náročnosť vyhľadávania informácií spo-
lu s niektorými problematickými oblasťa-
mi čiastočne rieši smernica o osirelých 
dielach. Možné je tiež využiť inštitút roz-
šírených hromadných licencií, ktoré sú 
nástrojom vytvorenia rôznych modelov 
zabezpečenia prístupu k chránenému 
kultúrnemu dedičstvu. Súčasne je ich 
možné efektívne využiť na riešenie prob-
lematiky sprístupnenia obchodne nedo-
stupných diel na základe ostatnej novely 
autorského zákona.
Sprístupnenie kultúrneho dedičstva je 
potrebné vnímať v kontexte združenia 
Europeana, ktoré je v pozícii centrálneho 
európskeho portálu a aktuálnych národ-
ných projektov. Súvisiacim projektom na 
Slovensku sa budeme venovať v druhej 
časti článku. Danú problematiku doplní-
me o analýzu možností využitia verej-
ných licencií v kontexte digitalizácie, kde 
v praxi dochádza k istým aplikačným 
problémom.

Z obsahu prvého tohtoročného čísla časopisu 
Duševné vlastníctvo, ktoré vyjde v prvej polovici 
marca

evné 
ných 

SR 

stat-
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Zo suveníru Úradu priemyselného vlastníctva SR sa poteší tentoraz Jozef Sýkora z Dolných Orešian v okrese Trnava. 
Prvý správne odpovedal na otázku: V ktorom meste sa narodil vedec Ibn Al-Haytham? (Basra v južnom Iraku)

Súťažná otázka č. 3

Pred desiatimi rokmi 14. februára bola zaregistrovaná doména youtube.com a internetový portál začal voľne zdieľať domáce 
videá. Postupne sa však jeho záber rozširoval o hudobné klipy, fi rmy či videohry. YouTube, ktorý založili traja zamestnanci spo-
ločnosti PayPal Chad Hurley (37), Steve Chen (36) a Jawed Karim (36), vyrástol do gigantických rozmerov a ovládol internetový 
videopriemysel. Spočiatku zábavná služba sa zmenila na službu verejnú, hoci vyvolala aj viaceré kontroverzie a spory o autorské 
práva. Svoj kanál na YouTube (v roku 2006 odkúpil server internetový gigant Google za 1, 65 miliardy dolárov) má dnes aj anglic-
ká kráľovná, pápež či americký rezident.

YouTube je v súčasnosti prevádzkovaný v 61 jazykoch po celom svete.

Suvenír Úradu priemyselného vlastníctva SR získa ten z vás, kto prvý správne elektronicky odpovie na súťažnú otázku.
e-mail: julius.sipos@indprop.gov.sk

KTO VIE, ODPOVIE

KTO VIE, ODPOVIE
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V ktorom roku bola spustená slovenská verzia YouTube?

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