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Viete si predstaviť, že by ste sa chystali na Mars bez možnosti návratu na Zem? Holandská spoločnosť Mars One
začne s výberom dobrovoľníkov v lete prostredníctvom televíznej reality šou a prihlásilo sa do nej už vyše 10-tisíc záujemcov. Organizátori z nich údajne vyberú 24 ľudí a prvá časť by mala odletieť k nášmu najbližšiemu planetárnemu
susedovi o desať rokov. Kritériá sú jasné – účastníci musia byť napríklad starší ako 18 rokov, musia mať pevné zdravie, pričom prednosť dostanú ľudia s vysokoškolským diplomom
technického zamerania. Potenciálni vesmírni turisti budú musieť
absolvovať sedemročný tréning a samotný let k „susedovi“ potrvá
osem mesiacov. Len cena prvého letu je vyčíslená na šesť miliárd
dolárov. Ambiciózna spoločnosť chce časť nákladov pokryť vysielacími právami (život na Marse budú sledovať televízne kamery)
a poplatkami od kolonizátorov Marsu.1
Čo k tomu dodať? Správy o jednosmernej letenke na Mars boli
uverejnené v médiách nie 1., ale 24. apríla tohto roka. Žeby sa
niekomu chcelo zomrieť na inej planéte? Slováci a Česi vraj zatiaľ neprejavili záujem o spomínanú vesmírnu turistiku... Zrejme si
netrúfajú na takúto veľkú šou, podľa nášho názoru nie vesmírnu,
ale televíznu ☺. Marketingové ťahy môžu byť rôzne... alebo sa mýlime?
Foto: http://tech.sme.sk
V najnovšom vydaní e-mailového časopisu E-zine ÚPV SR mapujeme (tak ako vždy) reálne udalosti vo svete duševného vlastníctva, pričom top udalosťou uplynulého mesiaca v tejto oblasti bol Svetový deň duševného vlastníctva.
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Mladí ľudia tvorili aj auditórium konferencie Duševné vlastníctvo na Slovensku XIII. Začala sa už o ôsmej hodine
a pre obmedzené kapacitné možnosti
kongresovej sály sa opakovala v jeden
a polhodinových intervaloch, veď dopoludnia prišlo do úradu do 250 chlapcov
a dievčat.

Svetový deň duševného
vlastníctva
Keďže mottom tohtoročného Svetového dňa duševného vlastníctva (SDDV
– 26. apríl) bola Kreativita a budúca
generácia, Úrad priemyselného vlastníctva SR pozval v tento deň do svojich priestorov najmä mladých ľudí, žiakov banskobystrických základných škôl,
ktoré sa s podporou primátora Banskej
Bystrice Petra Gogolu zapojili do pilotného projektu ÚPV SR. Cieľom projektu je
priblížiť školákom témy duševného vlastníctva a jeho ochrany.
___________________________________________
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http://hnonline.sk/svet/c1-59749290-jednosmernu-letenku-na-mars-chce-desattisic-ludi
http://tech.sme.sk/c/6779171/zacali-hladat-ludi-na-mars-na-zem-sa-uz-nevratia.html
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Na konferencii dominovali témy: Tvorivosť hrou vs. „hra“ falšovateľov (Lucia
Bocková, ÚPV SR), Autorské právo v školách (Zuzana Adamová, INGENIUM Slovakia, s. r. o.) a Riziká internetu (Zdeno
Slavík, eSlovensko, o. z.).
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SDDV slávnostne otvoril predseda ÚPV SR
Ľuboš Knoth.
Zdôraznil význam
kreativity a tvorivej duševnej činnosti, potrebu uvedomenia si, že každý z nás je jedinečný a svojím
spôsobom originál.
V tejto súvislosti poukázal na zneužívanie skutočnej tvorivosti falšovateľmi1,
ktorým v prvom rade ide o finančný zisk
nehľadiac na možné riziká, aj priameho ohrozenia zdravia. Spomenul tiež
pilotný projekt spolupráce ÚPV SR so
základnými školami, ktorý sa začal v závere minulého roka a dodal: – Vy školáci máte dvere k nám do úradu vždy
otvorené. Onedlho budete môcť spolu s kamarátmi využívať i viacúčelový
priestor, ktorý pripravujeme pri vstupe do
úradu. Budúcnosť patrí vám, tak ju využite.
Motto SDDV je
blízke i viceprimátorke Banskej Bystrice Kataríne Čižmárovej, profesijne pôsobiacej na
banskobystrickej
Univerzite Mateja
Bela. – Celý život
vychovávam budúcich učiteľov
a vediem ich k tomu, aby sa stali osobnosťami, aby k žiakom a študentom boli tvoriví a dali im zo
seba čo najviac. Aj mesto Banská Bystrica motivuje nadané deti. Víťazov rôznych olympiád a vedomostných súťaží
raz v roku pozývame k nám na magistrát,
najúspešnejších žiakov oceňujeme.
Som presvedčená, že i Svetový deň
duševného vlastníctva posilní tvorivé
schopnosti žiakov.
Súčasťou slávnostného otvorenia
SDDV v úrade bola i vernisáž troch
výstav – falšovaných
hračiek zadržaných colníkmi, historických hračiek zo súkromnej zbierky Štefana Škorupu
z Mýta pod Ďumbierom
a Vynálezy – vedecká
hračka, ktorú prezentovala Beata Puobišová,
zakladateľka a predsedníčka banskobystrického občianskeho združenia Vedecká hračka.

Sprievodným podujatím SDDV bol
i workshop, v rámci ktorého chlapci
a dievčatá besedovali s patentovým expertom o možnostiach využitia rôznych
priemyselných materiálov (papier, guma,
polystyrén, kamenina, kovy).
-o0oNeziskovú mimovládnu organizáciu
eSlovensko, ktorá sa podieľa na príprave a realizácii niekoľkých národných
projektov v oblastiach eGovernmentu, eInklúzie, eTurizmu, eBezpečnosti
a vzdelávania zamestnancov zodpovedných za zavádzanie informatizácie do
samospráv Slovenska, zastupoval projektový manažér Zdeno Slavík. V rámci
konferencie
prezentoval projekt
o nástrahách
internetu
Ovce.sk2.
– Som veľmi rád, že naše občianske
združenie
dostalo pozvanie na Svetový deň duševného vlastníctva. Deťom sme mohli
predstaviť nielen animovaný seriál, ktorý sa vracia k tradíciám pôvodnej kreslenej tvorby, Ovce.sk, ale
aj konkrétne nástrahy na
internete, ako kyberšikana,
zneužitie fotografií a videí,
závislosť od počítačových
hier, anorexia atď.
Základná kostra, ako aj
celý námet týchto rozprávok je postavený na tom, že
v danom príbehu vždy niekto urobí chybu. Buď je to
hlúpy Jano, alebo sú to barany a ovečky. V tých nových
technológiách sme všetci akoby ovce.
Na základe výsledkov výskumu, ktorý
bol spracovaný vo Výskumnom ústave
detskej psychológie a patopsychológie,

viac ako štvrtina opýtaných detí si uvedomuje, že sa niekedy ocitli na internete
v riskantnej situácii. Až 92 percent deväťročných detí v prieskume uviedlo, že
najznámejšie príbehy ovce.sk poznajú.
Stránka patrí u detí medzi najvyhľadávanejšie spomedzi webstránok o bezpečnom používaní internetu a práve takéto
fakty ovplyvnili podľa mňa aj iné krajiny,
aby nás požiadali o spoluprácu. Deťom,
rodičom a pedagógom sa snažíme rôznou formou povedať, že internet je super
a prináša množstvo pozitívnych vecí, ale
môže aj ohrozovať.
Ako nám Z. Slavík ďalej povedal, projekt
Sheeplive (slovenský originál Ovce.sk)
je súčasťou projektov Zodpovedne.sk,
Pomoc.sk a Stopline.sk.
Prostredníctvom príbehov zo sveta zvierat sa
tvorcovia snažia upozorniť deti zábavnou
formou na nástrahy virtuálneho sveta.
– Momentálne finalizujeme DVD Ovce.sk,
na ktorom bude 24 častí rozprávok, ktoré nadaboval slovenský heFoto: ovce.sk
rec Jožko Vajda. Na
DVD budú aj verzie pre nepočujúce deti.
Ovečky boli nadabované už v siedmich jazykoch vrátane čínštiny, čo je podľa mňa

Foto: ovce.sk

úžasné. Bude tam 21 natitulkovaných
krajín plus video voices, čo je akoby making of ako sa tvorili ovce.
Tohto roku vo februári v rámci svetového Dňa bezpečného internetu sme predstavili 24 častí príbehu pre nevidiace deti,
ktoré nahovorili známe slovenské osobnosti, ako sú Adela Banášová, Gabriela
Dzúriková, Zuzana Smatanová atď.
Ďalej tento rok chystáme krst novej
publikácie Deti v sieti3, ktorá poskytne
prehľad hlavných ohrození vo virtuálnom
priestore a spôsobov, ako sa pred nimi
chrániť. Publikácia je určená rodičom, učiteľom, všetkým, ktorí pracujú s mládežou
a zaujímajú ich odpovede na otázku, ako
postupovať v prevencii spomínaných rizík.

___________________________________________
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ÚPV SR na základe uznesenia vlády z marca 2011 je gestorom Medzirezortnej komisie na koordináciu spolupráce v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu. Stal sa kontaktným
bodom Európskeho strediska na sledovanie falšovania a autorského pirátstva, ktorého úlohou je implementovať opatrenia zamerané na znižovanie miery porušovania práv duševného vlastníctva na národnej úrovni.
http://sheeplive.eu/?r=ovce
www.zodpovedne.sk/kapitola4.php?cl=deti_vsieti
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Zaujala i výstava falšovaných hračiek zadržaných colníkmi. Koník „Little
Pony“, motocyklista „Spiderman“, detské
puzzle „Disney“, auto „Transformers“ či
ručný mixér „Spongebob“ sú na nerozoznanie od originálov.
– Aj samotní colníci mali len podozrenie, že ide o falšovaný tovar, a preto kontaktovali zástupcov majiteľov ochranných
známok. Tí potvrdili, že ide o falzifikáty,
– povedal Marián Haršány z Finančného
riaditeľstva SR, oddelenia ochrany spotrebiteľa a práv duševného vlastníctva.

Š. Škorupu sme sa najskôr opýtali,
z koľkých hračiek približne pozostáva
jeho zbierka.
– Nemám to presne spočítané, no malo by ich byť približne do tisíc.

– Čo vás priviedlo
k zbieraniu hračiek?
– Ako 16-ročný som
brigádoval v Mestskom
múzeu v Bratislave, kde
pracovala i promovaná
historička Marta Bartová, ktorá v bývalom
Československu možno ako jediná zbierala
hračky, aj také čo iní vyhadzovali. Ona ma inšpirovala k takémuto
zberateľstvu a chytilo ma
to za srdce.

Medzi najčastejšie napodobeniny značkového tovaru patria textil, hračky a obuv.
– Pokiaľ ide o dovoz tovaru z tretích
krajín, Finančná správa SR zaznamenala v minulom roku mierny nárast počtu
podozrení z porušenia práv duševného
vlastníctva, a to v 79 prípadoch. K výraznému nárastu, až o 300 percent, však
došlo v hodnote zaisteného tovaru, ktorá
predstavovala sumu viac ako 10 miliónov
eur, – konštatovala Henrieta Baková, rovnako z Finančného riaditeľstva SR, oddelenia ochrany spotrebiteľa a práv duševného vlastníctva.
– V rámci kontrolnej činnosti na domácom trhu Finančná správa SR zaevidovala v minulom roku vyše 2 500 položiek
podozrivých z porušenia práv duševného vlastníctva, čo predstavuje bezmála
79 150 kusov tovaru.
-o0oModely vláčikov, žehličky, mažiare, šijacie stroje, kuchynky či obývacie izby,
stavebnice, bábiky a strihy na ich šaty
atď. To je len časť z bohatej zbierky historických hračiek, ktorú vlastní evanjelický farár Štefan Škorupa pôsobiaci
17 rokov v Mýte pod Ďumbierom. Viaceré exponáty zo svojej zbierky zapožičal
ÚPV SR na usporiadanie výstavy pri príležitosti tohtoročného SDDV.

– Zberatelia sa zvyčajne špecializujú na určitý druh predmetov. Vaša
zbierka historických hračiek je však
veľmi rôznorodá, pričom je otázne, či
sa vždy dá hovoriť o hračkách? Zoberme si hoci staré žehličky či mažiare...
– V celej mojej zbierke ide o hračky.
Viete, pôvodne hračky slúžili na to, aby
sa deti učili pracovať a viesť domácnosť.
A tie hračky boli ešte striktne triedené na
chlapčenské a dievčenské. Napríklad
malé žehličky či šijacie stroje sú aj teraz
funkčné. Dievčatá na nich chystali šaty
a výbavu pre svoje bábiky väčšinou
s mamou, ktorá zároveň pripravovala
výbavu pre svoju dcéru. Bežne sa dali
kúpiť strihy na šaty pre bábiky. Treba tiež
povedať, že kedysi nebolo toľko hračiek
ako dnes a boli drahé, deti sa nemohli
hrať kedy chceli. V minulosti bolo možné hrať sa s hračkami len v prítomnosti
vychovávateľky. Prostredníctvom hračiek
učila deti spoločensky žiť, servírovať,
upratovať, ustielať a podobne.

– Ako sa vám podarilo zohnať toľko
hračiek? – pýtali sme sa ďalej.
– Veľa som získal po starých rodičoch
a tiež po prastarom otcovi, niečo mi dali
známi, niečo som kúpil alebo vymenil.
U mňa bol problém v tom, že možno tie
najcennejšie hračky som ako decko zničil. Pamätám sa, že som mal pekný parný valec, ale zahrabal som ho do pieskoviska, potom som sa išiel domov najesť,
vrátil sa a už som ho nenašiel.
Z času na čas sa zastavím i v starožitnostiach. Nedávno jedna pani priniesla
nejaké veci do obchodu so starožitnosťami v Banskej Bystrici, a keď som sa jej
opýtal, či nemá aj staré hračky, stroho
odpovedala: ‚Mala som, no vyhodila som
ich, veď kto by ich chcel.‛ A veru nemálo
zaujímavých hračiek končí v kontajneroch.
Zaujímavé hračky sa dajú nájsť aj
v budovách bývalých materských a základných škôl.
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– Predpokladáme, že poznáte aj históriu vašich hračiek...
– Keď niečo zbierate, mali by ste poznať aj históriu tých predmetov. Napríklad
z plechových vláčikov, ktoré mám, som
zaťažený na značku BING. Spoločnosť
BING vznikla v polovici 19. storočia v Norimbergu a pôvodne vyrábala smaltovaný riad. Neskôr začala produkovať aj
bábiky a rôzne súpravičky i plechové vláčiky. Ale keďže majitelia spoločnosti boli židia, odišli v roku 1932 do Anglicka,
a tým firma zanikla.
Cením si tiež české vláčiky Merkur,
ktoré sa objavili na trhu v medzivojnovom
období a vyrábali sa do 60-tych rokov.
Keď získate nejakú hračku, je to radosť, no potom sa snažím zistiť, kto sa
s ňou hrával a kto ju vyrábal. Napríklad
po pôvode jedného obchodíka, ktorý
mám položený na skrini, pátram už 10
rokov. A keď zbierate napríklad bábiky,
zároveň sa zaujímate o súvisiace doplnky a skončíte možno pri kočíkoch, a tak
vzniká zberateľský balík.
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Vzácne sú i hračky, ktoré boli robené doma na kolene, keď napríklad stolár vytvoril niečo pre svoje dieťa. Zase,
v prípade miniatúr nábytkov často neviete, či boli robené ako hračky, alebo ako
učňovská práca na záver výučného cyklu.
História hračiek vypovedá aj o kamuflážach. Stáva sa, že rámik je starší ako
obrázok... (Celý rozhovor so Š. Škorupom si môžete prečítať v dvojčísle časopisu Duševné vlastníctvo 1 – 2/2013,
ktoré vyjde v júni tohto roka; pozn. red.)
-o0oVynálezy – vedecká hračka. To je
názov interaktívnej výstavy, ktorú pri príležitosti SDDV pripravilo občianske združenie Vedecká hračka4.
– Touto výstavou, ktorá má v ÚPV SR
premiéru, chceme poukázať na významné postavenie hračiek ako produktov
vynálezcovskej činnosti a tiež ako produktov, ktoré môžu motivovať k technickej tvorivosti, – dozvedáme sa od Beaty
Puobišovej, ktorá pred časom pracovala práve v ÚPV SR. – Z 88 vedeckých
hračiek, s ktorými som prišla do úradu,
30 bolo alebo je priemyselnoprávne
chránených
patentom
a zapísaným
dizajn o m ,
č o s o m zistila rešeršou
v národných
a medzinárodných patentových
databázach.
Máme tu
vystavené
aj kópie dôležitých
ochranných dokumentov vzťahujúcich
sa na hračky z fyzikálnej oblasti.
Prvý patent na kaleidoskop GB 4136
z roku 1817, ktorý bol udelený škótskemu vynálezcovi Davidovi Brewsterovi,
je v centre hračiek, ktoré demonštrujú
odraz svetla. Spomeniem tiež US patent
5 137 487, ktorý chránil veľmi zaujímavú
fyzikálnu hračku, takzvané keltské kyvadielko (telieska podobného tvaru sa našli v keltských hroboch), ktoré po chvíli
reverzne zmení pôvodný smer otáčania.
Aj v našom združení, keď sme mali
väčšiu finančnú podporu, sme sa mohli
pred časom pochváliť niekoľkými priemyselnoprávne chránenými produktmi.
V táboroch, ktoré každoročne zvykne
organizovať naše združenie spolu s deťmi, vždy dospejeme k nejakej vedeckej
hračke, respektíve zariadeniu, ktoré má
vynálezcovskú úroveň.
Výstava Vynálezy – vedecká hračka,
obohatená o karikatúry vynálezov s vi-

deoslučkou pozostávajúcou z prezentovaných priemyselnoprávne chránených
a medzinárodne ocenených produktov,
prác z táborov a vedecko-hračkových
aktivít, sa stane súčasťou stálej výstavy
vedeckých hračiek a hlavolamov v banskobystrickom Europa Shopping Centre.
Ako sa B. Puobišovej páčil SDDV
v ÚPV SR?
– To, že si úrad pozval do svojich
priestorov najmä mladých ľudí, kvitujem.
Je to pioniersky krok, ktorý stál za to,
a bolo by fajn, aby úrad pokračoval v organizovaní takýchto a podobných podujatí.
-o0oO SDDV, ktorý bol v úrade i Dňom
otvorených dverí, sa pochvalne vyjadrovali i ďalší účastníci, hostia, medzi nimi aj
Gabriela Matušková, riaditeľka Základnej školy Ďumbierska v Banskej Bystrici.
– Určite sa nám oplatilo prísť do
ÚPV SR, zaujímajú nás podujatia, ktoré
organizuje úrad. Ide o propagáciu vedy,
techniky a všetkého, čo s tým súvisí,
a to je veľmi dôležité pre mladých ľudí.
My napríklad máme aj to šťastie, že v susedstve našej školy sídli pracovisko Geologického ústavu SAV, kde máme tiež
otvorené dvere.
Žiak 7. A triedy spomínanej školy Jakub Sunega prezentoval v rámci SDDV
projekt, v ktorom sa zaoberá priemyselnoprávnou ochranou. Z jeho schémy
vyplýva, ktoré riešenia vrátene označení
tovarov a služieb je možné chrániť.
– Chcel som spolužiakom a v podstate i sebe priblížiť, čo je napríklad patent,
a tým ešte viac vniknúť do tejto problematiky.

– A kedy si sa prvýkrát dostal k danej
problematike? – opýtali sme sa Jakuba.
– V lete minulého roka som bol v letnom tábore, ktorý organizovala Vedecká
hračk, a vtedy sme navštívili aj ÚPV SR.
To bola prvotná myšlienka, prečo som si
ako tému ročníkovej práce vybral problematiku priemyselnoprávnej ochrany.

– Jakub je typický ‚aprogeňák‛5, – zapojila sa do rozhovoru učiteľka fyziky Katarína Múková. – Je veľmi sčítaný, patrí
do triedy, kde sú hlavne chlapci zaujímajúci sa o techniku a technické bádanie.
Mimochodom, v našej škole všetci žiaci,
od prvákov až po deviatakov, musia na
konci každého ročníka vypracovať záverečnú prácu a aj si ju obhájiť.
Jakuba sme sa tiež opýtali, či už vytvoril nejaké zaujímavé technické riešenie. Problematika priemyselnoprávnej
ochrany mu nie je cudzia, už len stať sa
vynálezcom...
– Doma všeličo skladám, technika má
veľmi zaujíma. Napríklad, keď sme v škole preberali hydraulické zariadenia, spolu s kamarátom sme zostrojili z lega vyklápaciu vlečku, ku ktorej sme pripojili
i striekačku na vodu. Bolo to ovládané na
princípe robota.
ÚPV SR už niekoľko rokov presadzuje, aby sa problematiku duševného vlastníctva dostala i do učebných osnov škôl,
počnúc druhým stupňom základných
škôl. Riaditeľky Základnej školy Ďumbierska G. Matuškovej sme sa preto opýtali,
ako ona vníma tieto súvislosti.
– Tiež si myslím, že základy duševného vlastníctva by sa mali vyučovať už
v základných školách. Mám taký pocit,
že po tom, ako sa naštartovala školská
reforma, sa viacero škôl orientuje skôr na
humanitné oblasti, napríklad jazyky a podobne. Úplne vymizlo pracovné vyučovanie, technika sa podceňuje. Minimálne
na druhom stupni by bolo potrebné viacej
sa venovať otázkam vedy a techniky i súvisiacej priemyselnoprávnej ochrane.

Odovzdanie osvedčení
Pri príležitosti Svetového
dňa duševného vlastníctva
predseda ÚPV SR Ľ. Knoth
odovzdal pätnástim absolventom modulu B vzdelávacieho
štvormodulového programu
Duševné vlastníctvo osvedčenia o ukončení modulu Tvorivosť, jej manažovanie, marketing a ekonomika.
Frekventanti modulu B sa
zoznámili nielen s metódami
podporujúcimi tvorivosť, ale aj s
možnosťami ochrany inovácií, ktoré sú výsledkom tvorivého myslenia, pričom prinášajú osoh nielen tvorcovi, ale i celej
spoločnosti.
V školskom roku 2012/2013 sa do
vzdelávacieho programu zapojilo 22 záujemcov.
Foto: archív ÚPV SR

___________________________________________
4
5

www.vedeckahracka.sk
Základná škola Ďumbierska je jedinou školou v Banskobystrickom okrese, ktorá sa zapojila do programu APROGEN – Alternatívny program edukácie nadaných.
Súhlas na jeho realizáciu získala škola z Ministerstva školstva SR a od autorky programu PhDr. Jolany Laznibatovej, CSc. Do programu, ktorý sa na Slovensku začal
v roku 1993, je zapojených zatiaľ 29 základných škôl.
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Z histórie ÚPV SR
V prvej polovici roka 2000 si ÚPV SR
berie pod svoje krídla organizovanie
kurzu duševné vlastníctvo a tiež vydávanie časopisu Duševné vlastníctvo.
Tak kurz, ako aj časopis uzreli svetlo sveta v roku 1997 v Košiciach vďaka tamojším niekoľkým nadšencom a spoločnosti
VSŽ Konzult, s. r. o. O dva roky neskôr
sa však spomínaná spoločnosť dostala
do existenčných problémov... a pomohol
ÚPV SR, hoci tiež nebol v jednoduchej
ekonomickej situácii. V roku 2000 zriadil

Inštitút duševného vlastníctva, ktorý organizuje dvojročný vzdelávací program
Duševné vlastníctvo, akreditovaný
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu SR, v zmysle zákona o ďalšom
vzdelávaní. Program pozostáva zo štyroch modulov:
A – základy práva duševného vlastníctva a autorské právo
B – tvorivosť, jej manažovanie, marketing a ekonomika

C – informácie v oblasti duševného
vlastníctva
D – právo priemyselného vlastníctva
Vďaka ÚPV SR sa v roku 2000 druhýkrát narodil aj časopis Duševné vlastníctvo, v súčasnosti jediné slovenské
periodikum, ktoré sa zameriava na problematiku priemyselných a autorských
práv. Má za sebou 16 úspešných rokov.

SPRÁVY ZO SVETA
Posolstvo generálneho riaditeľa
Svetovej organizácie duševného
vlastníctva (WIPO)
Francisa Gurryho
Svetový deň duševného vlastníctva
26. apríl 2013
Creativity – The Next Generation
Kreativita a budúca generácia

mi. Boli sme svedkami explózie nápadov v komunikačných technológiách, verejnosť bola vyzvaná na spoluprácu prostredníctvom crowdsourcingu, ktorý slúži na spoločné vytváranie nápadov a otvorených inovačných platforiem. Táto tvorivá spolupráca otvára ľuďom množstvo
nových možností.

Tvorivosť je spoločná pre celé
ľudstvo
Nech sme kýmkoľvek, nech žijeme
kdekoľvek a v akýchkoľvek pomeroch,
všetci máme schopnosť tvoriť. Je to ľudská tvorivosť a vynaliezavosť, ktorá môže za zlepšenie kvality nášho života vo
všetkých sférach: v lekárskej starostlivosti o nás, v spôsobe našej dopravy,
v našom dorozumievaní sa alebo v zábave. Cieľom duševného vlastníctva je
podporovať podmienky, ktoré pomáhajú
rozvíjať tvorivosť a inovačnú schopnosť,
ktorá prekvitá na celom svete.
V ostatných tridsiatich rokoch sa spôsoby ľudskej tvorivosti podstatne zmenili. Ľudia tvoria čoraz vzrušujúcejšími spôsob-

generálny riaditeľ Francis Gurry

Čo nám prinesie budúca generácia?
Zatiaľ čo predpovedanie budúcnosti je
náročné, vieme, že zmeny urýchlili súčasné generácie. Vidíme celý rad nových
technológií, ktoré majú potenciál zásadne zmeniť spôsob nášho života. Takéto
zmeny prichádzajú stále rýchlejšie. Ďalšia generácia príde už zajtra.
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Budúci vývoj vied o živote by napríklad mohol zmeniť náš život. Informačné
technológie, molekulárna biológia, regeneračná medicína a dokonca technológie ako je 3D tlač, sa približujú vedám
o živote a spolu vytvárajú neobyčajný
potenciál.
Pri príležitosti Svetového dňa duševného vlastníctva chceme ľudí povzbudiť,
aby sa zamysleli nad úlohou duševného
vlastníctva v meniacom sa svete. Verím,
že v duševnom vlastníctve existuje určitý
génius. Vytvára jedinečné stimuly na investovanie do výskumu a vývoja, do inovácií, kultúrnej tvorby a produkcie.
Ako to robí? Vytvára mechanizmus
nákupu, predaja a umožňuje prístup
k výhodám z inovácií a kultúrnej tvorby.
Našou výzvou je zabezpečiť, aby podmienky takéhoto prístupu boli spravodlivé a vyvážené tak, aby sa výhody rozširovali a aby podporili naozaj dynamickú,
kreatívnu globálnu spoločnosť, v ktorej
bude budúca generácia prosperovať.
Schopnosť mladých ľudí snívať je ďaleko vyššia ako u starších. Mladí sú našou
budúcnosťou. Pri príležitosti Svetového
dňa duševného vlastníctva odkazujem
budúcej generácii, aby neprestávala tvoriť a inovovať. Aby nezabúdala na to, ako
by duševné vlastníctvo malo plniť svoju
úlohu v budúcom manažovaní tvorivosti
a inovácií.
Foto: www.ip-watch.com
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PATLIB 2013
PATLIB konferencie sú každoročne
miestom stretnutia zástupcov centier patentových informácií a národných patentových úradov členských štátov Európskej patentovej organizácie.
Na tohtoročnej konferencii, ktorá sa
konala 23. – 25. apríla v priestoroch
Európskeho patentového úradu (EPÚ)
v Mníchove, sa zúčastnilo vyše 200
účastníkov medzi nimi aj deviati zo slovenských PATLIB centier vrátane zástupcov Úradu priemyselného vlastníctva SR1.
Väčšina PATLIB centier, ktoré sa v roku 2010 zapojili do pilotného projektu EPÚ
zameraného na reorientáciu centier na
centrá podporujúce inovácie, prezentovala svoje výsledky formou informačného plagátu.
Slovenský účastník pilotného projektu,
PATLIB centrum pôsobiace pri Centre
vedecko-technických informácií SR
v Bratislave,2 pripravil spolu s rumunskými kolegami tréningový seminár zameraný na rešerše vo voľne dostupných
patentových databázach. Zástupcovia
oboch centier nadväzne v pléne prezentovali porovnávaciu štúdiu šiestich voľne
dostupných internetových databáz, pričom ako najlepšia v rámci špecifikovaných kritérií bola vyhodnotená databáza
Espacenet.

ného využitia v činnosti PATLIB centier.
Crowdsourcing vyjadruje spôsob deľby
práce, pri ktorom sa úloha obvykle vykonávaná zamestnancom alebo zmluvne
v rámci outsourcingu zadá bližšie nešpecifikovanej skupine ľudí ako všeobecná
výzva. Napríklad verejnosť sa vyzve na
spoluprácu pri vývoji novej technológie,
pri zadaní dizajnérskej úlohy, zdokonalení algoritmu alebo pri pomoci so zachytením, roztriedením a analýzou veľkého
objemu dát.3
Príklady využitia crowdsourcingu prezentovali zástupcovia spoločností Blue
Patent (Nemecko), Marblar (Veľká Británia) a PATLIB centra Sirris (Belgicko).

Program konferencie bol rozdelený
na plenárnu časť a tréningové semináre. Z prednášok zaujala najmä téma
„crowdsourcingu“ a príklady jeho mož-

Ďalšie prednášky sa týkali Kooperatívneho patentového triedenia (Cooperative Patent Classification – CPC),
ktoré je v platnosti od 1. januára tohto

Európska kvalifikačná skúška

tový zástupca mohol stať oprávneným,
musí splniť tieto požiadavky:
– byť štátnym príslušníkom jedného
zo zmluvných štátov EPD,
– mať sídlo v jednom zo zmluvných
štátov EPD,
– zložiť európsku kvalifikačnú skúšku
(European Qualifying Examination – EQE).

Európsky patentový dohovor (EPD),
multilaterálna zmluva, podľa ktorej sa
udeľujú európske patenty, obsahuje aj
ustanovenia týkajúce sa toho, či fyzická, alebo právnická osoba (t. j. účastník
konania) musí byť zastúpená v konaní
pred Európskym patentovým úradom.
Osoby, ktoré nemajú bydlisko alebo
sídlo firmy na území niektorého zo zmluvných štátov EPD, – musia byť zastúpené
oprávneným zástupcom a prostredníctvom neho vystupovať vo všetkých konaniach, – s výnimkou podania európskej
patentovej prihlášky. Oprávnený zástupca musí byť zapísaný v zozname, ktorý
na tento účel vedie EPÚ (v niektorých
prípadoch to môže byť aj osoba splnomocnená v súlade s vykonávacím predpisom k EPD alebo právny zástupca).
Oprávnený zástupca má titul európsky
patentový zástupca. Aby sa však paten-

2
3
4

Pre účastníkov konferencie bola pripravená aj exkurzia v priestoroch EPÚ,
ktorých súčasťou je aj unikátna kolekcia
súčasných umeleckých diel.4
PATLIB konferencia 2014 sa bude konať o rok v máji v Istanbule.
Foto: archív ÚPV SR

Nedostatočný počet oprávnených zástupcov sa Európsky patentový úrad rozhodol riešiť v rámci projektu Podpora
kandidátov na vykonanie skúšky EQE.
Úrad bude financovať 75 percent nákladov kandidátom, ktorí sa budú na EQE
pripravovať, a prispeje aj na jazykové
kurzy (angličtina, nemčina a francúzština – oficiálne pracovné jazyky EPÚ).
Podrobnejšie informácie o EQE a prihlášku nájdete tu a na www.epo.org/learning-events/eqe/admission/2013.html.

Na fungovanie systému priemyselného vlastníctva je nevyhnutná adekvátna
infraštruktúra oprávnených zástupcov.
Spoločným znakom štátov, ktoré sa stali
členmi Európskej patentovej organizácie
v minulom desaťročí vrátane Slovenska, je, že patentoví zástupcovia získali
oprávnenie zastupovať ako tzv. „grandfather“ (čl. 134(3) EPD, ktorý však bol Diplomatickou konferenciou o revízii EPD
v roku 2000 zrušený).

___________________________________________
1

roka, a jeho vplyvu na rešerše v patentových databázach, prezentovaná bola
téma strojových prekladov textov
v patentových databázach a najnovšieho vývoja v tejto oblasti a hovorilo sa tiež
o hodnote a ohodnocovaní patentov,
o tom, čo by PATLIB centrá mali vedieť
o tejto problematike.
Program konferencie a prezentácie
sú zverejnené na internetovej adrese:
www.epo.org/learning-events/events/
conferences/patlib/programme.html.

www.upv.sk/?strediska-patentovych-informacii
www.cvtisr.sk/buxus/docs//PATLIB/patlib_letak2012.pdf
http://sk.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing
www.epo.org/about-us/office/social-responsibility/art.html
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Záujemcovia zo Slovenska môžu písomné prihlášky adresovať Zdenke Valtýniovej, Úrad priemyselného vlastníctva SR, Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica do 31. mája 2013.

Foto: http://ipkitten.blogspot.sk
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Prehľad článkov týkajúcich sa duševného vlastníctva a ÚPV SR uverejnených
v slovenských tlačených a elektronických médiách v apríli 2013

Diktát štátu zrejme nebude. Rodičom má
zostať možnosť vyberať pre svoje deti
školu podľa kvality
Čaplovič už na spádových školách
netrvá
Bratislava – Povinná škola pre všetky
deti v mieste trvalého bydliska? Minister
školstva Dušan Čaplovič pripustil, že kritizovaný návrh vypadne z balíka zmien,
ktoré pripravuje v školstve. „Nie som
dogmatik. Ak sa bavíme o spádovosti,
tam som otvorený na diskusiu,“ vyhlásil
po zasadnutí okrúhleho stola odborníkov k správe o systémových zmenách
v školstve. Deti mali podľa jeho pôvodného návrhu chodiť do školy v mieste bydliska.
Výnimkou mali byť žiaci, ktorí si zvolia
neštátnu školu, a hendikepované deti.
Znamenalo by to koniec súťaže medzi
školami, rodičia by prišli o možnosť vyberať školu podľa kvality a profilu či voziť
deti do školy, ktorá im vyhovuje napríklad
pre jej blízkosť, z pracoviska. „Bol by to
veľmi nešťastný krok späť od decentralizácie, ktorá priniesla rodičom slobodu
voľby,“ tvrdí školská analytička Zuzana
Zimenová.

Zistenie HN: Investora spochybnil
aj štát
Košickú firmu Grandwood, mala spochybniť aj investičná agentúra SARIO
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 26. 4. 2013)

Hospodárske noviny

http://hnonline.sk/2-59618540-k10000_detail-a0

30. 4. 2013

http://hnonline.sk/2-59767590-k10000_detail-c1

Na stimuly bude treba predložiť
viac údajov
(S m e 24. 3. 2013)
http://ekonomika.sme.sk/c/6777940/na-stimulybude-treba-predlozit-viac-udajov.html

Top stimul pre nováčika vyvoláva
kritiku
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 19. 4. 2013)
http://hnonline.sk/2-59719350-k10000_detail-fc

Štát chce dať nováčikovi top stimul
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 12. 4. 2013)
http://hnonline.sk/2-59676100-k10000_detail-48

Vláda chce dať firmám na vyše 1300
nových miest stimuly za 50 miliónov eur
S m e 12. 4. 2013
http://ekonomika.sme.sk/c/6764814/vlada-chcedat-firmam-na-vyse-1300-novych-miest-stimuly-za50-milionov-eur.html

Bratislava – Keď ju zodvihnete proti
svetlu, akoby ste držali kúsok vlhkého,
polopriehľadného papiera či vaty. Jemný predmet, akási zbrázdená štruktúra,
ktorou by ste možno chceli obaliť krehké
predmety a ktorá ich bude chrániť pred
vonkajším nebezpečím.
Presne toto však tento predmet robí. Je
to koža, presnejšie, umelá náhrada kože,
ktorú vytvorili slovenskí vedci a ktorú už
testovali na ľuďoch napríklad v ružinovskej nemocnici v Bratislave.
Pomáhala pacientom so silnými popáleninami, no na rozdiel trebárs od transplantácie, v jej prípade nehrozia problémy s imunitou. Telo vedci jednoducho
šikovne oklamali.
„Koža z ošípaných, prípadne od mŕtvych
darcov sa používa na rýchle dočasné
prekrytie veľkých rán, ako sú rozsiahle
popáleniny,“ hovorí Dušan Bakoš z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU. „Lenže to nie je už koža, je to
zbavené buniek. Zostávajú len polyméry,
ktoré sú súčasťou kože.“
Sme

Stimuly nemajú náhradu
(H o s p o d á r s k e n o v i n y

3. 4. 2013)

29. 4. 2013

http://tech.sme.sk/c/6783439/slovaci-vytvorilinahradu-koze.html

http://hnonline.sk/2-59788680-k10000_detail-24

Košická spoločnosť Grandwood má aj
napriek nejasnostiam vlastné prostriedky. Otázny je však ich pôvod
Grandwood peniaze má.
Nevedno odkiaľ
Bratislava – Spoločnosť Grandwood je
medzi žiadateľmi o stimul z viacerých
stránok kuriozitou. Napríklad tým, že
do fabriky vo Vranove nad Topľou chce
vložiť extrémne nízky vlastný kapitál.
Z vlastného vrecka chce podľa investičného zámeru zaplatiť iba 3 percentá
projektu. „V súčasnosti nie je bežné, aby
mal investor len tri percentá vlastných
prostriedkov,“ myslí si managing partner
KPMG Ľuboš Vančo. Štandardné sú pritom vlastné zdroje vo výške najmenej 30
percent projektu. Nemec tureckého pôvodu Ridvan Serbes mal však na Úrade
vlády preukázať, že peniaze má. A zrejme ich naozaj má. Inak by sa nemohol
pustiť do projektu za 42 miliónov eur.
Lenže majetkové pozadie nie je úplne
jasné. Grandwood si vytvoril mierne punkový imidž, ktorý bude musieť odstrániť.
Hospodárske noviny

29. 4. 2013

http://hnonline.sk/2-59780760-k10000_detail-1d

Falošný poľský diplomat pašoval
z Ukrajiny cigarety
Poliak viezol cigarety koridorom pre diplomatov. Cez ukrajinskú kontrolu prešiel
aj bez pasu
Bratislava – Po odhalených podzemných
tuneloch to pašeráci tovaru z Ukrajiny
teraz vyskúšali priamo cez diplomatický koridor. Mužovi, ktorý sa vydával za
poľského diplomata, našli colníci v aute
ukrytých takmer 600 kartónov cigariet
rôznych značiek s ukrajinskými kontrolnými známkami.
Diplomatické vozidlo vstupovalo na územie Slovenska v sobotu popoludní hraničným priechodom Vyšné Nemecké cez
vyhradený jazdný pruh.
Vodič sa vydával za pracovníka poľského konzulátu v Ľvove a tvrdil, že vezie
diplomatickú poštu.
S m e 29. 4. 2013
http://michalovce.korzar.sme.sk/c/6782743/falosnypolsky-diplomat-pasoval-z-ukrajiny-cigarety.html

Slováci vytvorili náhradu kože
Náhrada kože pomáha pri liečení zranení. Lepšie ako kúsky od prasiat či mŕtvych
darcov

7

Trojkárom lopatu
Naozaj je priemer známok v škole tým
správnym filtrom, ktorý má pred bránami
gymnázia triediť žiakov na ambicióznych
a na schopných, ako verí ministerstvo
školstva? Alebo je limit 2,0 zásahom do
ľudských práv, konkrétne práva na vzdelanie, ako vraví opozícia, ktorá sa pre to
dokázala spojiť do spoločného podania
na Ústavnom súde?
Sme

27. 4. 2013

http://komentare.sme.sk/c/6782138/trojkaromlopatu.html

Bystričania chystajú expanziu. Pomôže
im dvojmiliónová investícia
Polyston využil vývoj.
Na trh dal unikát
Badín – Na myšlienke a vývoji unikátneho produktu pred 13 rokmi založili firmu
a postavili podnikanie. Dnes spoločnosť
Polyston pripravuje zásadný prienik na
nové trhy. S expanziou má výrobcovi
pracovných dosiek v Badíne pri Banskej
Bystrici pomôcť nová investícia.
Polyston doteraz vyrábal takmer len hotové výrobky najmä na kuchynské a medicínske použitie. Nová odlievacia linka
za dva milióny eur mu umožní produkovať aj polotovary v podobe veľkoploš-

MONITORING
ných platní. „To nám značne rozšíri okruh
potenciálnych zákazníkov. Na trhu je veľa
odberateľov, ktorí ich potrebujú,“ vysvetľuje konateľ spoločnosti Ivan Koša.
Základom novej výroby bude spomínaný
umelý minerálny materiál Polyston. „Pracovné dosky sa bežne vyrábali z materiálov s tepelnou odolnosťou 130 stupňov
Celzia. My sme prišli s alternatívou, ktorá
vie vzdorovať až 460 stupňom,“ vysvetľuje podstatu inovácie svojho vlajkového
produktu. „Aj keď zvýšená odolnosť išla
na úkor ohybnosti, pre mnohých odberateľov bola rozhodujúca práve teplota,“
dodáva. Koša zdôrazňuje, že vlastný výskum a vývoj je naďalej prioritou firmy.
Hospodárske noviny

25. 4. 2013

http://hnonline.sk/2-59759640-k10000_detail-45

Školskí odborári chcú protest
pred parlamentom
Bratislava – Odborári sa pokúsia bojovať
o viac peňazí do školstva protestom pred
parlamentom. Demonštrácia bude 7. mája v čase, keď bude minister školstva
Dušan Čaplovič obhajovať zmeny v školstve pred poslancami školského výboru.
Cieľom je získať od vlády pre školstvo
ročne o 200 miliónov eur viac. V prípade
neúspechu sú ďalšie protesty naplánované až na jeseň, povedal HN podpredseda odborového zväzu Miroslav Habán.
„Zvolili sme túto ľahšiu formu po skúsenostiach z novembra, aby sa nám štrajk
opäť nerozpadol,“ dodal.
Hospodárske noviny

25. 4. 2013

ších psychických problémov.
Údajní ochrancovia zvierat z organizácie
Fermare Green Hill napokon vypustili desiatky živočíchov, pomiešali označenia
klietok, dokumentáciu, a zničili tak roky
výskumu. Nepomohlo ani vyjednávanie.
Sme

25. 4. 2013

http://tech.sme.sk/c/6778960/aktivisti-znicilivyskum-vypustili-pokusne-zvierata.html

Exkluzívne v HN
Päť otázok pre startupy
Pre podnikateľov, ktorí hľadajú investorov pre svoje nové technologické firmy
– startupy, tu mám päť otázok, na ktoré
musíte vedieť odpovedať „áno“.
Ponúka vaša spoločnosť inteligentné
a jednoduché riešenie, ktoré zlepší život
zákazníka?
Ak porozumiem produktu alebo službe
na prvý pohľad, zákazníci na tom budú
tak isto. Ak to rieši problém, ktorý riešenie potrebuje, šanca, že si to niekto kúpi,
je vysoká.
Preto som pred dvomi rokmi investoval
do spoločnosti Square. Spoločnosť založil spoluzakladateľ Twitteru Jack Dorsey, keď sa snažil pomôcť svojmu kamarátovi, ktorý pracoval ako fúkač skla
a chcel predávať svoje výrobky, ale nemal
prístroj na prijímanie kreditných kariet.
Systém spoločnosti Square umožňuje
podnikateľom prijímať platby kreditnými
kartami prostredníctvom smartfónu. Spoločnosť tvrdí, že v súčasnosti spracúva
transakcie v hodnote asi 12 miliárd dolárov ročne.
Hospodárske noviny

24. 3. 2013

Učitelia opísali chyby školstva.
Menej naň v Únii dáva iba Bulharsko
(S m e 20. 4. 2013)

http://hnonline.sk/2-59749260-k10000_detail-fe

http://ekonomika.sme.sk/c/6773552/ucitelia-opisalichyby-skolstva-menej-nan-v-unii-dava-ibabulharsko.html

Žiaci sa učili po novom, no
s náročnými úlohami si neporadili
Testovanie 9 prvýkrát písali reformné
ročníky. Hoci sa učili po novom, s náročnými úlohami si neporadili
Bratislava – Aj po školskej reforme majú
deviataci problém vyriešiť úlohy z geometrie. Ťažkosti im robia aj zložitejšie
slovné úlohy. V práci s textom stále nevedia odlíšiť podstatné informácie od zbytočných. V čítaní s porozumením sú lepší
ako ich predchodcovia, ale iba ak majú
pred sebou jednoduché texty. S náučnými sa takisto trápia.
Vyplýva to výsledkov Testovania 9, ktoré
zverejnili v utorok. Tento rok ho prvýkrát
písali deviataci, ktorí sa podľa reformných osnov učili už počas celého druhého stupňa.
Tohtoroční deviataci lepšie dopadli v slovenčine, v priemere dokázali test vyriešiť
na 67,51 percenta. Matematické úlohy
na 60,07 percenta.
„Výsledky poznačili aj učebnice, reformným ročníkom dlho chýbali, učilo sa
z rôznych náhradných podkladov,“ vraví

http://hnonline.sk/2-59627060-k10000_detail-c3

Aktivisti zničili výskum, vypustili
pokusné zvieratá
Bude trvať roky, kým talianski vedci napravia škody po údajných ochrancoch
zvierat
Miláno, Bratislava – Spočiatku to vyzeralo ako jedna z množstva podobných demonštrácií. Aktivisti za práva zvierat sa
túto sobotu zišli v areáli Milánskej univerzity, aby protestovali proti nemorálnym
praktikám vedcov pri testovaní výskumu
na zvieratách.
V istom okamihu však pätica aktivistov
vtrhla do budovy a zabarikádovala sa na
štvrtom poschodí. Tam, kde mali neurobiológovia a farmakológovia stovky hlodavcov a králikov: zvieracie modely na
skúmanie schizofrénie, autizmu či ďal-

Sme

24. 3. 2013

http://www.sme.sk/c/6778107/ziaci-sa-ucili-ponovom-no-s-narocnymi-ulohami-si-neporadili.html

Najlepších deviatakov má
Banská Bystrica
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 24. 3. 2013)
http://hnonline.sk/2-59749330-k10000_detail-b3

Ukradnuté nápady lámu rekordy
Bratislava – Gitary na stenách či podobné slovné zvraty v ponukovom menu. Aj
to podnietilo spor medzi bratislavskými
reštauráciami Barrock a Infiniti Music
Bar. „Dali sme si vypracovať znalecký
posudok, ktorý preukazuje neférové kopírovanie našich nápadov na riešenie
priestoru a celkovej koncepcie podniku,“
potvrdzuje mediálny zástupca Medusa
Group Ľudovít Tóth. Od konkurencie budú chcieť nápravu, úpravu interiéru tak,
aby sa podniky odlíšili. Podobných prípadov je však na Slovensku čoraz viac.
Hospodárske noviny

http://hnonline.sk/2-59759790-k10000_detail-d2

Čaplovič tají správu o stave školstva
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 4. 4. 2013)

Romana Kanovská, riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania, ktorý Testovanie 9 zastrešuje.
Minister školstva Dušan Čaplovič (Smer)
považuje za problém, že deťom chýba
logické myslenie a nevedia využívať matematiku v praktických úlohách.
„Zámerom je posilnenie výučby matematiky, pričom na jeho príprave už pracuje
Štátny pedagogický ústav,“ odkázal po
svojom tlačovom odbore. Vlani hovoril aj
o pláne zaviesť povinnú maturitu z matematiky.

8

23. 4. 2013

http://hnonline.sk/2-59740610-k10000_detail-71

Čaplovič dá 25 miliónov za web
Nový projekt má definovať, čo má vedieť
murár či iní absolventi škôl. Jeho efekt je
otázny
Bratislava – „Administrátor pohrebiska“
dokáže definovať pojem exhumácia, či
naceniť prenájom hrobových miest. „Detektív koncipient“ by mal vedieť „rozoznávať príčiny a následky, či preukázať
základnú znalosť ústavy“. Murár zas rozlišovať stavebnú dokumentáciu a výkresy či zhotoviť maltovú omietku. Zoznam
zručností a vedomostí, ktoré by mali
ovládať príslušníci jednotlivých povolaní,
sa rozhodlo spísať ministerstvo školstva
na čele s Dušanom Čaplovičom.
Cieľ? Pomôcť ľuďom k vzdelaniu a „zatočiť“ s nezamestnanosťou. Cena? Europrojekt má „zhltnúť“ 25 miliónov eur.
„V zásade je pre štát výhodné, aby mal
v kvalifikáciách prehľad, ale tie sumy sú
neuveriteľne premrštené,“ tvrdí poslanec
Miroslav Beblavý (SDKÚ-DS). A hoci učiteľom vláda Roberta Fica tvrdí, že má
prázdne vrecká, v rámci projektu sa budú
nakupovať tisícky letákov po 2,4 eura za
kus, desiatky laptopov po 1 020 eur, či

MONITORING
webová stránka za 9-tisíc eur. „Osobne
by som dal za tú stránku maximálne tritisíc eur,“ hodnotí webovú stránku, ktorá je
výstupom podobného českého projektu,
Michal Dragan, šéf firmy, ktorá tvorí webové stránky.
Hospodárske noviny

18. 4. 2013

http://hnonline.sk/2-59712850-k10000_detail-89

Čaplovič pridá testy odborným školám
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 15. 4. 2013)
http://hnonline.sk/2-59689730-k10000_detail-6d

Firmy sa konečne rozhýbali
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 15. 4. 2013)
http://hnonline.sk/2-59689720-k10000_detail-2e

Čaplovič škrtá druhý cudzí jazyk
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 5. 4. 2013)
http://hnonline.sk/2-59633740-k10000_detail-9f

Reklamu učilíšť za 1,5 milióna
Švajčiari chvália
(S m e 4. 4. 2012)
http://www.sme.sk/c/6755984/reklamu-ucilist-za15-miliona-svajciari-chvalia.html

Najlepšie stredné odborné školy sú
najmä na východe a Považí
(S m e 4. 4. 2012)
http://www.sme.sk/c/6755956/najlepsie-stredneodborne-skoly-su-najma-na-vychode-a-povazi.html

Žiakov má k sústruhu zlákať
nový predmet
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 2. 4. 2013)
http://hnonline.sk/2-59611270-k10000_detail-0e

Idey súdruha Čaploviča
(H o s p o d á r s k e n o v i n y

2. 4. 2013)

http://hnonline.sk/2-59611060-k10000_detail-7e

iPhone dostane čoskoro lacnejšieho
brata
Veľký a malý iPhone prídu na trh na jeseň.
Číňania však začnú vyrábať už čoskoro
Bratislava – Apple robí všetko pre to,
aby sa nezopakovalo fiasko z minulého
roka. iPhone 5 sprevádzali komplikácie
s dodávkami aj so zlými mapami. Americká technologická ikona sa už dnes pripravuje na veľkolepú premiéru siedmej
generácie iPhone. Novinka by sa mohla volať iPhone 6 alebo 5S a budú si ju
môcť dovoliť aj menej majetní zákazníci.
Apple totiž údajne pripravuje aj menšiu
verziu svojho najpopulárnejšieho výrobku. „Dá sa očakávať, že nový model
bude k dispozícii s viacerými veľkosťami
obrazoviek,“ hovorí analytik Ivor Lehoťan
zo spoločnosti Capital Markets.
Hospodárske noviny

17. 4. 2013

http://hnonline.sk/2-59704770-k10000_detail-bd

Čína je v pozore. Chystá sa iPhone
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 17. 4. 2013)
http://hnonline.sk/2-59705230-k10000_detail-96

Vedci vytvorili a transplantovali umelú
obličku
Stačí kostra a správny postup, ako nechať z buniek vyrásť funkčnú obličku
Bratislava – Je to zvláštny pohľad. Akoby
na háku visí čudná hmota, z ktorej odkvapkáva nejaká žltastá tekutina. Bližší
pohľad ukáže, že to veľmi pripomína moč.
Vedci z Massachusettskej všeobecnej
nemocnice totiž vytvorili obličku, orgán,
ktorý „dopestovali“ vo veľkom, umelom
prostredí. No nielen to, neskôr ho transplantovali pokusnému potkanovi a zviera zákrok nielen prežilo. Nové obličky
fungovali a filtrovali krv – aj keď nie tak
dobre, ako by to dokázal zdravý a vlastný
orgán.
Sme

17. 4. 2013

http://tech.sme.sk/c/6770063/vedci-vytvorili-atransplantovali-umelu-oblicku.html

Google sa vyhne pokute, no v EÚ
musí zmeniť svoj vyhľadávač
Európska verzia vyhľadávača Google
má byť iná, akú používa zvyšok sveta.
Google zobrazí viac informácií o konkurencii, aby sa tak vyhol niekoľko miliónovej pokute EU
Spôsob, akým Google zobrazuje výsledky vyhľadávania je podľa Európskej
komisie zneužitím dominantného postavenia na trhu. Na základe viac než dva
roky trvajúceho vyšetrovania, ktorého
výsledky hrajú výrazne v neprospech
internetového giganta, hrozí firme rekordná ponuka v prípade, že nepodnikne nápravu. Podobným problémom čelil
v minulosti aj Microsoft, keď Komisii prekážala nemožnosť voľby iného internetového prehliadača než Internet Explorera
v systéme Windows. Microsoft napokon
po dohadoch v rámci takzvaného Ballot
Screenu užívateľom umožnil vybrať si aj
prehliadač od konkurencie. Zdá sa, že
k podobnému kompromisu pristúpi aj
Google, ktorý podľa Európskej komisie
vo výsledkoch vyhľadávania uprednostňoval vlastné služby na úkor iných, čím
ohrozoval podnikateľské úsilie konkurencie.
Pravda

17. 4. 2013

http://vat.pravda.sk/komunikacia/clanok/277776google-sa-vyhne-pokute-no-v-eu-musi-zmenit-svojvyhladavac/

Na vedu má ísť viac peňazí.
Pomôcť majú súkromníci
Bratislava – Podpora vedy a výskumu
v oblasti investícii do vzdelávania by
mala predstavovať sumu 1,5 až 2 percentá HDP s tým, aby progresívne rástol
podiel súkromného sektora. Predseda
vlády Robert Fico zdôraznil, že zabezpečiť konkurencieschopnosť a konzistentný
vývoj slovenskej ekonomiky je možné jedine vtedy, ak sa zvýši podiel investície
do vzdelávania, vedy a výskumu.
9

Pripomenul, že tak, ako sa v 90. rokoch
muselo Slovensko vyrovnať s tým, že
vtedy silné segmenty priemyslu ako
textilný a obuvnícky presunuli z dôvodu
lacnejšej pracovnej sily výrobu ďalej na
východ, to isté čaká o pár rokov aj v súčasnosti dominujúci automobilový priemysel. „Musíme byť pripravení, musíme
ísť cestou vedy a výskumu, poskytovať
poznatky, ktoré možno lepšie predať
v zahraničí, ale to súvisí so zvýšením investícií do vzdelania.“
Vláda chce v tomto smere podľa premiéra aktivizovať aj investorov, ktorí prichádzajú na Slovensko. „Môžeme im sľúbiť,
že dostanú daňové prázdniny, prípadne
iné stimuly, za podmienky, že časť týchto
peňazí musí ísť na vytvorenie pracovných miest vo vede a výskume, ktoré
budú spoločnosti využívať,“ priblížil. Fico
takisto upozornil, že je potrebné dosiahnuť určitú výnimku v systéme prijímania
eurofondov pre Bratislavský kraj.
Hospodárske noviny

16. 4. 2013

http://hnonline.sk/2-59697560-k10000_detail-c2

Slovenské firmy chcú rásť cez inovácie
Bratislava – Slovenské firmy chcú na svetovom trhu uspieť vďaka inováciám. Najväčší priestor vidí 43 percent opýtaných
v oblasti nových produktov a služieb.
Vyplýva to z prieskumu, ktorý urobila poradenská spoločnosť PwC v spolupráci
s magazínom Forbes.
Hospodárske noviny

15. 4. 2013

http://hnonline.sk/2-59689630-k10000_detail-87

Investícia Nemcov vytvorí u nás unikát
Už nemusíme byť iba montážnou dielňou
Európy. Stovky ľudí môžu dostať prácu
vo výskume
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 11. 4. 2013)
http://hnonline.sk/2-59668470-k10000_detail-af

Nemci získali od štátu už tretiu pomoc
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 11. 4. 2013)
http://hnonline.sk/2-59668440-k10000_detail-d1

Partner poradenskej spoločnosti Deloitte
Ivan Lužica pre HN:
Bez stimulov by sme boli pre firmy
menej atraktívni
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 11. 4. 2013)
http://hnonline.sk/2-59668610-k10000_detail-58

Najväčší európsky závod
Continentalu bude v Púchove
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 10. 4. 2013)
http://hnonline.sk/2-59660650-k10000_detail-04

Investíciu tohto roka dostane Púchov
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 8. 4. 2013)
http://hnonline.sk/2-59646250-k10000_detail-3b

Nemecký Continental môže dať
v Púchove prácu 600 ľuďom
(S m e 8. 4. 2013)
http://ekonomika.sme.sk/c/6759376/nemeckycontinental-moze-dat-v-puchove-pracu-600-ludom.html

MONITORING
Štefan Klen, dizajnér, konštruktér a pedagóg, ktorý učil aj šéfdizajnéra Škody
Auto Jozefa Kabaňa, pre HN:
Koncept je boj automobiliek
o prvenstvo
Budúcnosť automobiliek je v začlenení
nových komunikačných technológií do
vozidla. „Vývoj sa bude i naďalej upriamovať na pohonné systémy, znižovanie
hmotnosti a aerodynamiku. Veľkú úlohu
zohrá i recyklácia a použité materiály,“
vraví Klein.
V čom sú koncepty pre automobilky výnimočné?
Automobilka si zachováva svoju históriu, ktorú prenáša aj do noviniek. Každá
značka síce má svoj formálny prejav, no
zároveň je potrebné reflektovať dobu.
Ani to však samo osebe nestačí. Spoločnosti musia neustále vyvíjať vlastné veci
– verejne demonštrovať ďalšie výzvy.
A práve na to slúžia koncepčné autá.
Dizajnéri pri navrhovaní sériových áut
musia rešpektovať tradíciu značky. Keď
sa pozrieme napríklad na Audi, už z diaľky musí byť jasné, že ide o model tejto
spoločnosti. Je to tak i pri konceptoch?
Miera slobody dizajnéra je pri modeloch,
ktoré nemajú ambíciu ísť do sériovej výroby, rozhodne vyššia. Ignorovať značku,
jej históriu a kontinuitu, pochopiteľne, nemôže, ale vďaka konceptom môže vedenie firmy provokovať.
Hospodárske noviny

16. 4. 2013

povedný za skúšku spúšťa projekt, ktorého výsledkom má byť testovanie cez
počítače vo všetkých stredných školách.
Študenti by elektronicky vypĺňali testy zo
slovenčiny, cudzích jazykov, matematiky.
V menšinových školách by tak riešili aj
testy z maďarčiny či ukrajinčiny. Elektronické by mali byť aj testy zo slovenčiny
a matematiky Monitor 9, povinné pre deviatakov základných škôl.
Zavedenie etestov by malo vyjsť zhruba
na 28 miliónov eur. Takmer 24 miliónov
má ísť z Európskeho sociálneho fondu,
zvyšok zo štátneho rozpočtu.
Sme

16. 4. 2013

http://www.sme.sk/c/6768963/maturovat-sa-budena-pocitaci-miliony-na-to-da-brusel.html

Keď sa v školstve obchádzajú pravidlá
Minister školstva sa snaží niečo urobiť so
zatuchnutými pomermi vo vysokom školstve. Na niektoré nápady mu však chýba
odhodlanie dotiahnuť ich do konca a iné
sa budú obchádzať
Tento text je postavený na jednoduchej
hypotéze. Čím prísnejšie kritériá pre vysoké školy minister podpíše, o to sofistikovanejšie metódy niektoré univerzitné
pracoviská vymyslia, aby nové kritériá
kvality obišli.
Sme

16. 4. 2013

http://komentare.sme.sk/c/6768820/ked-sa-vskolstve-obchadzaju-pravidla.html

http://hnonline.sk/2-59697360-k10000_detail-60

Pribudnú nové registre vysokých škôl
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 10. 4. 2013)
Systém od Microsoftu je taký inovatívny,
že ho nikto nechce
Slovákom sa Windows 8 nepáči
Bratislava – Je taký revolučný, až je nepopulárny. Do operačného systému Microsoftu Windows 8 vkladali odborníci aj
samotná americká softvérová ikona pred
vlaňajším predstavením veľké nádeje, no
zatiaľ z neho hit nie je a nič nenasvedčuje, že z neho hit bude. Potvrdzuje to nielen najnovšia štatistika predaja počítačov, ale aj slovenskí predajcovia. Jeden
z nich, Shark Computers, dokonca postavil aprílovú letákovú kampaň na modeloch s Windows 7. „Windows 8 je revolučný vo viacerých smeroch a prináša
veľké zmeny v používaní, aj vo vzhľade,
na ktoré však nie sú zákazníci zvyknutí,“ vysvetľuje dôvod Peter Sakáč z firmy
Shark Computers.

http://hnonline.sk/2-59660640-k10000_detail-bf

Hospodárske noviny

http://tech.sme.sk/c/6756940/vedecky-stlpcekvysoke-skoly.html

16. 4. 2013

http://hnonline.sk/2-59697440-k10000_detail-eb

Maturovať sa bude na počítači,
milióny na to dá Brusel
Zavedenie elektronických testov bude
stáť takmer 30 miliónov eur. Väčšinu má
preplatiť Brusel
Bratislava – Maturanti by už nemali vypisovať papierové testy. Štátny úrad zod-

Čaplovič potvrdil kvóty na študentov
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 9. 4. 2013)
http://hnonline.sk/2-59653710-k10000_detail-5b

Páni rektori, hanbite sa
(S m e 9. 4. 2013)
http://komentare.sme.sk/c/6760986/pani-rektorihanbite-sa.html

Vysoké školy prejdú novým sitom
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 5. 4. 2013)
http://hnonline.sk/2-59633780-k10000_detail-08

Čaplovič chce slabším školám vziať
titul univerzita
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 5. 4. 2013)
http://www.sme.sk/c/6756332/caplovic-chceslabsim-skolam-vziat-titul-univerzita.html

Vedecký stĺpček: Vysoké školy
(S m e 5. 4. 2013)

Zápisník: Ešteže český štát
nevymyslel internet
Štát nevie nepochybne dobré nápady
ani realizovať, ani predať občanom, teda
svojim klientom
Ešteže český štát nevymyslel internet. To
by som dnešný stĺpček musel priniesť do
Bratislavy osobne.
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Stretol som sa s človekom, ktorý v Prahe
skúma terén pre prípadný vstup zahraničnej technologickej firmy. Povedal mi,
že ho prekvapilo, aký majú Česi pozitívny
vzťah k inováciám.
A pretože sme sedeli v kaviarni s výhľadom na zástavku električky, uviedol hneď
príklad: „Trebárs tá vaša karta na verejnú
dopravu. Vynikajúce!“
Šokovalo ma to. Keď sa povie Opencard,
rozsvieti sa väčšine nás miestnych pred
očami veľký červený nápis Blamáž. Niekoľkonásobne predražená zákazka, pochybne minuté stovky miliónov, podozrenie na korupciu úradníkov i podnikateľov,
trestné stíhanie politikov.
Výsledkom je kus plastu, ktorý povinne
nahrádza rovnako funkčný papierový
kupón. Stačí, aby ho Pražan pri kontrole
lístkov vytiahol z peňaženky a už má zlý
pocit. Kde je tá inovácia?
Chyba nie je v projekte ani v zámere. Je
zrejmé, že vývoj ide práve týmto smerom a že v budúcnosti nebudeme musieť
nosiť ani tú kartu, ale nahradí ju trebárs
aplikácia v telefóne.
Už dnes by nepochybne šlo napojiť na
Opencard množstvo ďalších služieb.
Prečo sa to nerobí, je zjavné. Nikto nechce mať s projektom s takou odpornou povesťou nič spoločné.
Ojedinelé zlyhanie? Ani nie. To isté dnes
v bledozelenom sledujeme pri projekte
sKarty, ktorá mala zefektívniť vyplácanie
sociálnych dávok. Štát tu dokázal to isté,
čo mesto pri Opencard. Že nevie nepochybne dobrý nápad ani realizovať, ani
predať občanom, teda svojím klientom.
Ešteže český štát nevymyslel internet. To
by som dnešný stĺpček musel poslať do
Bratislavy ďalekopisom alebo rovno priviesť osobne.
Sme

15. 4. 2013

http://www.sme.sk/c/6767586/zapisnik-estezecesky-stat-nevymyslel-internet.html

ernákova Božena proti nepokojom
zaujala. Arabov
Dokáže rozohnať štrajkujúci dav alebo
futbalových chuligánov a vymysleli ju
Slováci
Bratislava – Reč je o novom modeli Božena Riot, ktorý vyvinula krupinská spoločnosť Way Industries. Firma, za ktorou
stojí Ľudovít Černák, už preslávila Slovensko odmínovacím vozidlom Božena.
Napriek tomu, že novinka sa ešte nepredáva, už teraz je o ňu záujem. „Evidujeme najväčší záujem zo Saudskej Arábie
a Spojených arabských emirátov. Záujem
je zo strany ministerstiev vnútra, ale aj
súkromných bezpečnostných spoločností,“ hodnotí pre HN dopyt po novom modeli manažér spoločnosti Patrik Váňa.
Po rozbehnutí výroby sa región môže tešiť na stovku nových pracovných miest.
V hre sú zákazky pre krajiny, kde existuje
riziko šírenia „arabskej jari“ aj pre štáty,

MONITORING
kde sa opakujú nepokoje na športových
podujatiach.
„Zuzana či Božena sú výrobkami, ktoré
vo svete preslávili Slovensko. Fakt, že
bude nový model slúžiť prioritne na potláčanie občianskych nepokojov, znamená, že tento sektor má potenciál,“ hovorí
generálny sekretár Zväzu strojárskeho
priemyslu Jozef Hübel.
Vývoj firmy Way Industries hodnotí veľmi
pozitívne z hľadiska zviditeľnenia značky Slovenska aj podpory zamestnanosti.
V špeciálnej poriadkovej technike vidia
vo firme budúcnosť. Preto sa plne sústreďujú na dokončenie nového modelu
a neplánujú projektovanie iných druhov
techniky.
Hospodárske noviny

12. 4. 2013

http://hnonline.sk/2-59676110-k10000_detail-44

Hacker ukázal, ako mobilom ovládnuť
lietadlo
Lietadlám chýba zabezpečenie ich systémov pred útokmi. Hackerovi stačí mobil
s Androidom
Amsterdam, Bratislava – To, čo predviedol Hugo Teso na bezpečnostnom summite v Amsterdame, znepokojilo celý letecký priemysel. Ukázal spôsob, ktorým
je možné získať moc nad informáciami,
ktoré vyhodnocujú kľúčové zariadenia
v pilotnej kabíne lietadla.
Aplikáciou v smartfóne s Androidom dokáže v plnom rozsahu ovplyvniť informácie, ktoré sa zobrazujú na displejoch
pred pilotmi, ale aj na počítačových obrazovkách v letiskových vežiach.
Sme

12. 4. 2013

http://tech.sme.sk/c/6764157/hacker-ukazal-akomobilom-ovladnut-lietadlo.html

Soumrak vynálezců v Česku? Více než
dvě třetiny patentů jsou ze zahraničí
České firmy, vědecké instituce i jednotlivci výrazně zaostávají v patentové ochraně svých objevů a vynálezů za zahraničím. Na celkovém počtu patentů, které
jsou platné v Česku, se podílejí z necelé
jedné třetiny. Zbytek tvoří takzvané validace evropských patentů, které jsou
v registru Evropského patentového úřadu, na českém území. Vyplýva to ze statistik tuzemského patentového úřadu.
E15.cz

vývozu. Ten bol vlani v porovnaní s rokom 2009 takmer trojnásobný. Pomohol
nám najmä kurz eura k doláru, ktorý sa
postupne posilňoval, ako aj priaznivé
predpovede vývoja americkej ekonomiky. „Oživenie ekonomiky za veľkou mlákou súviselo s medziročným poklesom
rozpočtového deficitu a najmä vyššími
daňovými príjmami, ktoré bývajú zreteľným ukazovateľom obratu,“ vysvetľuje
Peter Belaj, konzultant daňového oddelenia spoločnosti Deloitte.
Pozitívny vývoj americkej ekonomiky
predpovedá tamojšia centrálna banka
Fed aj na najbližšie dva roky, export slovenských podnikov by tak mohol ďalej
rásť. Aj keď je v USA aktuálne najväčší
záujem o naše automobily, šancu presadiť sa majú najmä softvérové spoločnosti.
„Na americkom trhu sa už dávnejšie vytvoril funkčný ekosystém podpory start-up firiem. Je tu veľký objem rizikového
kapitálu a takzvané garážové firmy majú
vysokú šancu rýchlo narásť, pokiaľ má
ich produkt potenciál,“ vraví Adam Zajac, zakladateľ americkej pobočky Esetu.
Podľa Belaja sú Američania ochotní podporovať projekty, ktorých základom sú
inovácie a technologická náročnosť, a na
takéto účely dokážu aj slovenské firmy
v zahraničí omnoho jednoduchšie získať
potrebný kapitál na expanziu.
Hospodárske noviny

10. 4. 2013

http://hnonline.sk/2-59660300-k10000_detail-65

Naše eurofondy sú ohrozené
Slovensku hrozí, že nestihne vyčerpať
250 až 600 miliónov eur z eurofondov
Brusel – Takúto hrozbu včera načrtol
premiér Robert Fico (Smer-SD). Ide pritom o peniaze, ktoré malo Slovensko od
Európskej únie vyčlenené v rámci programovacieho obdobia na roky 2007 až
2013. Aby sa takýto scenár nestal aj realitou, vláda podľa Fica vytvorí pracovnú
skupinu expertov, ktorá má povedať, ako
tieto prostriedky čerpať efektívnejšie.
„Expertná skupina má v priebehu mája
pripraviť správu o tom, ako môže Slovensko a Európska komisia pracovať, aby
sme zabezpečili väčšiu mieru pružnosti
a zrealizovali efektívne míňanie sumy 250
až 600 miliónov eur,“ avizoval Fico po
včerajšom stretnutí s predsedom Európskej komisie José Manuelom Barrosom.

12. 4. 2013

http://zpravy.e15.cz/domaci/ekonomika/soumrakvynalezcu-v-cesku-vice-nez-dve-tretiny-patentujsou-ze-zahranici-974120#utm_medium=selfpromo&utm_source=newsletter&utm_campaign=e15news

Hospodárske noviny

9. 4. 2013

Softvérové spoločnosti môžu získať peniaze na expanziu priamo v USA
Budúcnosť majú IT firmy
Bratislava – Záujem slovenských firiem
o Spojené štáty americké opäť stúpa.
S výnimkou krízového roku 2009 ich počet kontinuálne rastie a s ním aj objem

http://ekonomika.sme.sk/c/6760837/fico-slovenskomoze-prist-o-pol-miliardy-z-eurofondov.html

http://hnonline.sk/2-59653720-k10000_detail-de

Fico: Slovensko môže prísť o pol
miliardy z eurofondov
(S m e 9. 4. 2013)

Američanov sme museli sprivatizovať
Optickými vláknami bodujú v celom svete. Ich produkty sú v USA, Číne aj na
Sibíri
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Bratislava – „Sme asi jedinou slovenskou
firmou, ktorá sprivatizovala americkú
spoločnosť,“ hovorí s humorom o začiatkoch bratislavskej firmy Sylex jej konateľ Dušan Synak. V roku 1995 vznikli
ako spoločný podnik amerického Molexu a súkromnej osoby Dušana Synaka.
V roku 2003 sa však Američania rozhodli
z projektu vycúvať. Konateľ a spoločník
od nich odkúpil ich podiel a tvrdo zabojoval o zotrvanie na trhu. Vďaka optimizmu a tvrdej práci sú dnes lídrom trhu
s optickými vláknami a miešajú karty na
každom kontinente.
Hospodárske noviny

9. 4. 2013

http://hnonline.sk/2-59653380-k10000_detail-eb

Hračka, deka či bunker.
Slovenský dizajn uspel vo svete
s jednoduchým trikom
Slovenská firma Tuli získala s návrhom
Michala Staška najvýznamnejšie svetové
ocenenie na poli dizajnu – red dot award
Na prvé počutie to znie ako neuveriteľný
príbeh. Odkedy si dizajnér Michal Staško na veľtrhu nábytku a bývania v Nitre
všimol pestrofarebný stánok firmy Tuli so
sedacími vakmi, uplynul iba rok. „Bol úplne
iný ako všetky tie decentné, elegantné stánky ostatných firiem. Vzal som si
katalóg. V tom roku som oslávil okrúhle
narodeniny, narodilo sa mi prvé dieťa
a rozmýšľal som, že by som sa po desiatich rokoch vrátil k tomu, čo ma vždy
bavilo najviac – k dizajnu nábytku,“ rozpráva Michal Staško.
Pred dvoma týždňami prišiel na nitriansky veľtrh už ako autor dizajnu niekoľkých produktov Tuli. Práve vtedy sa Martin Guttman, šéf tejto úspešnej mladej
firmy dozvedel, že jeden z jeho návrhov
získal ocenenie na najvýznamnejšej súťaži dizajnu v Európe – red dot award
v kategórii produktového dizajnu. „Ani
sme tomu nemohli uveriť,“ hovorí nadšene Staško.
Sme

6. 4. 2013

http://kultura.sme.sk/c/6757704/hracka-dekaci-bunker-slovensky-dizajn-uspel-vo-svete-sjednoduchym-trikom.html

Netradičný nápad Nitranov prerazil aj za
hranicami Európy
Slováci uspeli vo svete tlačiarňami na
vajcia
Bratislava – Základom úspechu je dobrý
nápad. Tvrdí firma, ktorá vo svete prerazila s priemyselnými tlačiarňami na
značenie vajec. „Čoraz viac sa vo svete
propaguje značenie vajec, aby sa predišlo oklamaniu spotrebiteľa. Ale, samozrejme, ide aj o biznis. Napríklad v Indii, ak
je vajce označené, tak má dva- až trikrát
väčšiu predajnú hodnotu,“ vysvetľuje stúpajúci dopyt po zariadení sales manažér
spoločnosti MBD Nitra Róbert Rumanovský. Zároveň však priznáva, že podnika-
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nie na zahraničných trhoch má aj svoje
neodmysliteľné špecifiká.

10 kľúčových oblastí ktoré zmenila
vláda Roberta Fica
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 4. 4. 2013)

H o s p o d á r s k e n o v i n y 5. 4. 2013

http://hnonline.sk/2-59626960-k10000_detail-01

http://hnonline.sk/2-59633590-k10000_detail-18

Čínska kópia Google chce tiež svoje
okuliare
Baidu, miestny klon Google tvrdí, že svoje okuliare vyvíjal už niekoľko rokov
Peking, Bratislava – Čínsky Baidu sa
chce podobať na Google. Má vyhľadávač, spravodajský portál, sociálnu sieť,
„cloudovský“ kancelársky balík, vlastný
internetový prehliadač aj operačný systém pre mobily. Všetko veľmi podobné svojmu známejšiemu celosvetovému
vzoru zo Spojených štátov.
Keď sa nedávno objavili informácie
o prvých testoch Google Glass, neváhal
ani Baidu. Verejnosti predstavil svoju koncepciu s pracovným názvom Baidu Eye.
Sme

5. 4. 2013

http://tech.sme.sk/c/6756928/cinska-kopia-googlechce-tiez-svoje-okuliare.html

Biznis na Ficove kroky nezabudol
Podnikatelia a živnostníci ohodnotili prvý
krok vlády Smeru-SD najhoršou známkou
Bratislava – Prvý rok vlády Roberta Fica
nenechal biznis chladným. Ukázal to exkluzívny prieskum agentúry Focus pre
Hospodárske noviny, podľa ktorého firmy
a živnostníci ohodnotili premiéra a jeho
kabinet najhoršou známkou spomedzi
všetkých respondentov. „Neprekvapuje
ma to. Práve podnikatelia a živnostníci
platia a znášajú konsolidáciu, ktorú vláda
robí najmä na príjmovej strane rozpočtu,“
hovorí analytik inštitútu INESS Richard
Ďurana.

Anketa: Čo vám dal a vzal rok vlády
Roberta Fica?
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 4. 4. 2013)
http://hnonline.sk/2-59626910-k10000_detail-f1

Menšie firmy dostanú výhodnejšie
úvery
Pôžičky pre časť firiem by mali byť dostupnejšie a s lepším úrokom
Bratislava – Konateľ nováckej obchodnej
spoločnosti Vaša Jozef Gombarčík pred
časom žiadal banku o úver. So žiadosťou uspel, no zaradil sa medzi šťastnejšie firmy. Ako totiž sám upozorňuje, získať pôžičku od banky nie je v súčasnosti
jednoduché. „Teraz je s úvermi horšia
situácia.“ A práve pre podniky, ktoré majú
problém zohnať peniaze, pripravila vláda
spolu s bankami novinku – výhodnejšie
pôžičky.
Zatiaľ takto plánujú cez finančné domy
rozdať podnikateľom v najbližších dvoch
rokoch 170 miliónov eur. K peniazom napríklad na začiatok podnikania či investície by sa tak mali podľa ministra financií
Petra Kažimíra (Smer-SD) dostať najmä
firmy, ktoré by inak na pôžičku nemali
nárok.
Okrem mäkších podmienok na získanie
pôžičky budú mať firmy aj o pol percenta
výhodnejší úrok ako v komerčných bankách. Výška zvýhodnenia však môže byť
podľa šéfa Slovenského živnostenského
zväzu Stanislava Čižmárika kameňom
úrazu. „Nie som si istý, či práve takto zvýhodnený úrok bude dostatočne atraktívny.“
Hospodárske noviny

4. 4. 2012

http://hnonline.sk/2-59627100-k10000_detail-a7

Hospodárske noviny

4. 4. 2013

http://hnonline.sk/2-59627140-k10000_detail-86

Menšie podniky sú pre banky riziko
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 4. 4. 2012)

Vláde Fica ľudia dali známku tri mínus
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 4. 4. 2013)

http://hnonline.sk/2-59627010-k10000_detail-26

Ministri dostali rozpis, čo majú urobiť
pre firmy
Vláda chce pomôcť podnikateľom. Ich
zástupca vraví, že nerobí zmeny tam, kde
by mala
Bratislava – Po tom, ako vláda zvýšila
firmám dane, hľadá spôsoby, ako podnikateľom uľahčiť život. Včera schválila 24
opatrení, ktoré majú odbúrať administratívu v podnikaní.
Ministri dostali na prípravu opatrení rôzne termíny. Posledný z nich je stanovený
na koniec roku 2015.
Sme

Firmy cez internet upozorňujú vládu na
predpisy, ktoré im zhoršujú podmienky na
biznis
Podnikatelia budú hlásiť štátu
byrokratické nezmysly
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 3. 4. 2013)
http://hnonline.sk/2-59618670-k10000_detail-4b

Podnikatelia môžu Malatinskému
cez web hlásiť, čo ich hnevá
(S m e 3. 4. 2013)
http://ekonomika.sme.sk/c/6754123/podnikateliamozu-malatinskemu-cez-web-hlasit-co-ich-hneva.html

V Prešove vyrábajú odolný tablet.
Pozrite si ho
Prešovská spoločnosť, známa registračnými pokladnicami, vyrába odolný tablet.
Záujem hlásia farmári či dodávatelia techniky pre políciu a hasičov.
Bratislava, Prešov – Tento tablet nezničí
striekajúca voda, ani prenášanie medzi
zašpineným stavebným náradím. Zvládne pád na zem aj prácu na priamom daždi. Vyrobený nebol v Číne či Spojených
štátoch, ale v Prešove.
Tablet Uniq vyvíja prešovská spoločnosť
Elcom, s ktorej pokladnicami sa každodenne stretávate v obchodoch. Nejde
o tenký a ani ľahký tablet, no ním ani
nechce byť, určený je totiž energetikom,
laborantom či špeditérom.
Sme

http://hnonline.sk/2-59626950-k10000_detail-4d

4. 4. 2012

http://ekonomika.sme.sk/c/6755857/ministri-dostalirozpis-co-maju-urobit-pre-firmy.html

2. 4. 2013

http://tech.sme.sk/c/6750473/v-presove-vyrabajuodolny-tablet-pozrite-si-ho.html
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ČASOPIS DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO / KTO VIE, ODPOVIE

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

KTO VIE, ODPOVIE
V rámci vedomostnej súťaže v minulom vydaní nášho (i vášho) e-mailového časopisu E-zine ÚPV SR sme spomínali newyorskú
paničku Mary Phelps Jacobovú. V roku 1913 vymyslela podprsenku zošitú z dvoch hodvábnych vreckoviek spevnených pásmi
hrubšej látky a dala si ju patentovať. Položila tak základy bielizne, akú poznáme dnes. No a pýtali sme sa: – Ako nazvala svoj
vynález M. P. Jacobová? Správna odpoveď je Backless Brassiere/Podprsenka s otvoreným chrbtom. Takto ako prvá odpovedala
Eva Šuľanová z Mýtnej.
Súťažná otázka č. 5
Milan Praslička (1923 – 1985). Rodák z Ostrian-Hrušova v okrese Rimavská Sobota prvý v Československu systematicky rozpracoval problémy biologických účinkov dlhodobého ožarovania a získal celý rad originálnych výsledkov o zmenách v zložení krvi
a pod. Podieľal sa na vybudovaní prvého experimentálneho gama poľa u nás. Uverejnil vyše 280 vedeckých prác a štúdií, ktoré
významne rozširujú poznatky o vplyve nízkych dávok radiácie na tkanivá živočíchov a sú uznávané i v zahraničí.
Vďaka priekopníckym výsledkom výskumov bol jeho kolektív prizvaný od roku 1970 k mnohostrannej medzinárodnej spolupráci
v programe...

Na akom programe začal v roku 1970 spolupracovať kolektív Milana Prasličku?

Foto: archív ÚPV SR

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