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Cena Európsky vynálezca 2014

Dňa 17. júna sa v budove Kaiserliches 
Telegrafenamt (Imperial Telegraph Offi -
ce) v Berlíne konal slávnostný ceremo-
niál odovzdávania Ceny Európsky vy-
nálezca 2014. Zúčastnilo sa na ňom 
približne 500 hostí z priemyslu, kultúry 
a politiky vrátane nemeckého spolkové-
ho ministra spravodlivosti a ochrany spo-
trebiteľa Heiko Maasa.

– Inovácie sú absolútne nevyhnutné na
to, aby Európa rástla, prosperovala a za-
bezpečila si svoju pozíciu medzi popred-
nými priemyselnými krajinami, – povedal 
prezident Európskeho patentového úra-
du (EPÚ) Benoît Battistelli. – Dnes si 
tu uctievame všetkých vynálezcov pred-
stavením ich ‚hru-meniacich‘ technolo-
gických inovácií v rôznych odboroch. 
Ich snaha zlepšiť náš každodenný život  
predstavuje podstatný prínos k rieše-
niu hlavných globálnych výziev, ako je 
zmena klímy, prístup k čistej pitnej vode 
a zlepšenie zdravia. Vynaliezavosť a tvo-
rivosť sú príznačné pre Európu ako ved-
úceho technologického regiónu a ochra-
na patentmi pri tom zohráva významnú 
úlohu.

Víťazi jednotlivých kategórií

Celoživotné dielo 
Artur Fischer (Nemecko). S viac ako 
1 100 patentovými prihláškami a prihláš-
kami úžitkových vzorov je A. Fischer jed-
ným z najplodnejších vynálezcov všet-

kých čias. V roku 1958 spôsobil jeho 
vynález rozperky („hmoždinka Fischer“) 
revolúciu v stavebníctve a odvtedy sa jej 
na celom svete použili miliardy. Medzi 
ďalšie inovácie, ktoré mu vyniesli celo-
svetové uznanie, patrí prvý synchronizo-
vaný blesk pre fotoaparáty a jeho sta-
vebnica – hračka „fi schertechnik“.

– Toto ocenenie 
je jedným z naj-
väčších darov, 
ktoré som v ži-
vote dostal, – po-
vedal A. Fisher 
po prevzatí ceny 
a búrlivých ová-
ciách a vyzval 
rodičov, aby ne-
chali svoje deti 
hrať sa. – Keď 
chceme vynalie-
zať, musíme v se-
be uchovať hra-
vosť dieťaťa.

Priemysel
Koen Andries (Belgicko), Jérôme 
Guillemont (Francúzsko) a ich tím
V 40. rokoch vyvinul tím nový účinný 
liek na tuberkulózu (TBC). Vďaka vý-
skumnému tímu vedeného K. Andriesom
 a J. Guillemontom sa v súčasnosti cho-
roba vrátane jej rezistentných foriem dá 
úspešne liečiť. Inovatívny liek rýchlo pre-
ruší prívod energie do TBC baktérií, vý-
razne skracuje dobu liečby a umožňuje 
úplné uzdravenie.

K. Andries v ďakovnej reči povedal: 
– Som hrdý na to, že som mohol pre-
vziať cenu v mene mojich ôsmich kole-
gov. Vzdávam hold všetkým spoločnos-
tiam a výskumníkom zapájajúcim sa do 
boja proti chorobám v treťom svete.

Malé a stredné podniky
Peter Holme Jensen, Claus Hélix-Niel-
sen a Danielle Keller (Dánsko)
Dánsky tím dostal cenu za vynález mem-

brány potiahnutej akvaporinom, ktorá čis-
tí vodu bez potreby veľkého množstva 
energie. Táto inovácia dánskych chemi-
kov spočíva v prirodzenej fi ltrovacej funk-
cii akvaporinov. Na rozdiel od konven-
čných metód nevyžaduje komplikovaný 
fi ltračný systém založený na energeticky 
a nákladovo náročnom hydrostatickom 
tlaku.

Claus Hélix-Nielsen po prevzatí ceny 
povzbudil mladých ľudí k práci na inová-
ciách. – Je potrebné ešte urobiť mnoho 
vecí ... Choďte do toho. Limitom sú len ne-
besá.

Výskum
Christofer Toumazou (Spojené kráľov-
stvo)
Je pôvodcom vynálezu rýchleho DNA 
testu, ktorý bez laboratórnych prác môže 
rozlúštiť genetický profi l jedincov v prie-
behu niekoľkých minút. Je to míľnik na 
ceste k inovatívnej lekárskej zdravotnej 
starostlivosti s preventívnym zameraním.
Vynález je založený na mikročipe, ktorý
zistí odchýlky v konkrétnom ľudskom 
genóme. Čip môže byť vložený do USB 
kľúča a výsledky možno zobraziť v po-
čítači.

Lord Younger s víťazom kategórie
Výskum Christoferom Toumazouom
a prezidentom EPÚ Benoîtom Battistellim

SPRÁVY ZO SVETA

Artur Fischer

Koen Andries

Peter Holme Jensen



Neeurópske krajiny
Charles W. Hull (Spojené štáty) 
Objavil technológiu 3D tlače, ktorá sa v sú-
časnosti používa v mnohých oblastiach 
a vyvolala doslova revolúciu v priemys-
le. Hoci v súčasnosti pre 3D tlač exis-
tuje veľké množstvo rôznych postupov, 
všetci stavajú na Hullovom pôvodnom 
vynáleze.

Charles W. Hull poďakoval – stovkám 
a stovkám vedcov a inžinierov, ktorí po-
mohli k tomu, aby 3D tlač bola tým, čím 
je dnes.

Cena verejnosti
Masahiro Hara, Takayuki Naga-
ya a tím (Japonsko) 
Je ťažké predstaviť si každoden-
ný život bez kódu QR (Quick Res-
ponse), ktorý ocenení vynašli. 
Okrem iného sa používa na ria-
denie zásob v továrňach, spravo-
vanie údajov o pacientoch, sledo-
vanie biologických vzoriek a tiež 
ako marketingový nástroj. QR kód
spája fyzický svet virtuálnej ríše 
pomocou smartfónu alebo table-
tu a príslušnej aplikácie.

Foto: www.fl ickr.com
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Charles W. Hull

Prezident Inštitútu profesionálnych zástupcov pred EPÚ
(epi) Tony Tangena, výhercovia ceny verejnosti Masa-
hiro Hara a Takayuki Nagaya a Benoît Battistelli
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