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Kočík s kolobežkou, dáždnik s priezorom, opasok/meter, čiapka s bradou, dáždnik pre psy či svietiace papuče – to
je len niekoľko z 30-tich divných a zároveň geniálnych vynálezov a inovácií, ktoré nedávno zverejnil internetový magazín Bored Panda.1 Či by ste si aj vy niektorý z nich vybrali, je ťažké povedať, ale je fakt, že práve schopnosť inovovať je v dnešnej ekonomike kľúčová. V praktickom živote sme čoraz častejšie nútení prísť s nápadom, s kreatívnym
riešením a každý z nás, v menšej či väčšej miere, môže nachádzať nové a lepšie spôsoby vo všetkom, čo robí. Môže
to byť efektívnejší produkt, lepšia služba alebo iné využitie technológií.
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SPRÁVY Z ÚPV SR
Minimum o duševnom vlastníctve
Úrad priemyselného vlastníctva SR
oslovil v auguste listami predstaviteľov
základných, stredných a vysokých škôl,
ako aj združenia podnikateľských subjektov na Slovensku s ponukou prednášok alebo vzdelávacích aktivít o význame duševného, respektíve priemyselného vlastníctva a možnostiach
jeho ochrany.
ÚPV SR v danej
oblasti permanentne
vyvíja aktivity. Napríklad koncom minulého roka rozbehol
pilotný projekt spolupráce so základnými
a strednými školami v Banskej Bystrici,
ktorého cieľom je priblížiť žiakom pútavou formou problematiku duševného
vlastníctva. Úrad spolupracuje aj s vysokými školami a podnikateľmi, čím chce
do vzdelávacích aktivít úradu zapojiť
viac subjektov a vytvoriť tak platformu
systematického vzdelávania o duševnom vlastníctve.
Záujemcom o komplexné informácie ponúka úrad možnosť zapojiť sa do štvormodulového vzdelávacieho programu

Duševné vlastníctvo akreditovaného
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu SR. Pre malé a stredné podniky
poskytuje úrad bezplatnú službu – prediagnostiku priemyselných práv.
Predseda ÚPV SR Ľ. Knoth oslovil
aj ministra školstva Dušana Čaploviča a požiadal ho o podporu vzdelávacích

aktivít ÚPV SR. Veď v stratégii úradu sa
príprava vzdelávacích projektov pre jednotlivé typy škôl týkajúce sa problematiky ochrany a vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva stala jedným z hlavným
opatrení na naplnenie priorít v oblasti
vzdelávania.
ÚPV SR má záujem o to, aby sa problematika duševného vlastníctva dostala
do študijných plánov základných, stredných a vysokých škôl, napríklad v rozsahu „minimum o duševnom vlastníctve“

(základných vedomostí), pričom k dispozícii sú i výučbové materiály, ktoré vznikli
aj vďaka spolupráci so Svetovou organizáciou duševného vlastníctva.
Predseda ÚPV SR Ľ. Knoth požiadal
ministra Dušana Čaploviča o stretnutie,
v rámci ktorého by boli prediskutované
detaily užšej spolupráce.
Dňa 3. septembra
sa Ľ. Knoth stretol so
štátnym tajomníkom
MŠVVaŠ SR Štefanom
Chudobom. Dohodli
sa, že ÚPV SR pripraví návrh na doplnenie učebných osnov o vzdelávanie
v oblasti duševného vlastníctva pre
stredné odborné školy. Úrad v spolupráci
s MŠVVaŠ SR pripraví tiež návrh pomoci pôvodcom technických riešení v rámci
projektov financovaných z európskych
zdrojov a bude úzko spolupracovať pri
odbornom posudzovaní žiadostí o podporu vedy a výskumu zo štrukturálnych
fondov EÚ, konkrétne formou vykonávania rešerší na stav techniky.

___________________________________________
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http://www.doba.sk/2013/07/11/30-divnych-a-zaroven-genialnych-vynalezov-ktore-sa-objavili-v-poslednej-dobe/?fb_action_ids=10151533017152293&fb_action_types=og.likes&fb_
source=other_multiline&action_object_map={%2210151533017152293%22%3A186369571531920}&action_type_map={%2210151533017152293%22%3A%22og.likes%22}&action_
ref_map=[]
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SPRÁVY ZO SVETA
Duševné vlastníctvo
v inovatívnej ekonomike

Patentový úrad Poľskej republiky a Svetová organizácia duševného vlastníctva
boli v dňoch 5. – 6. septembra v Krakove hlavnými organizátormi 9. medzinárodného sympózia Duševné vlastníctvo
v inovatívnej ekonomike s podtitulom
Inovácie na trhu – transformácia poznatkov na zisk.
V krakovskom Medzinárodnom kultúrnom centre sa stretli poľskí i zahraniční
odborníci, ktorí majú čo povedať k problematike inovácií – zástupcovia vládnych
i mimovládnych organizácií, akademickej
obce, výskumných ústavov, finančných
inštitúcií, podnikatelia a v neposlednom

EÚ a priemysel spájajú sily
v prospech inovácií
Návrh Európskej komisie predpokladá
investície vo výške 22 miliárd eur do
výskumu a inovácií pre zdravotníctvo,
dopravu a životné prostredie počas
nasledujúcich 7 rokov.
Partnerstvá medzi EK, členskými štátmi a priemyslom EÚ by od roku 2014
získali finančnú podporu na inovácie
v týchto piatich oblastiach: inovačná medicína, aeronautika, biopriemysel, palivové články a vodík a elektronika,
pričom partnerstvo v oblasti manažmentu letovej prevádzky bude pokračovať v rámci iného mechanizmu.
Tieto odvetvia poskytujú kvalitné pracovné miesta, riešia hlavné výzvy, ktoré
nemôžu vyriešiť jednotlivé krajiny alebo
spoločnosti, a majú zásadný význam
z hľadiska konkurencieschopnosti Európy. Výskum je dlhodobý, rozsiahly a často vysoko rizikový proces.
Podľa návrhu by sa finančné prostriedky z budúceho programu EÚ pre výskum,
Horizont 2020, mali navŕšiť o 10 miliárd

rade i zástupcovia národných patentových úradov vrátane predsedu Úradu
priemyselného vlastníctva SR Ľuboša
Knotha.
Pre ekonomiku má osobitný význam
investovanie verejných prostriedkov do
výskumu a vývoja a účinná realizácia ich
výsledkov najmä v období hospodárskeho poklesu. Na sympóziu sa diskutovalo
o vzťahu medzi verejným a súkromným
sektorom, o ich úlohe pri podpore inovácií, o stimulovaní súkromných spoločností investovať do výskumu a vývoja, najmä
v počiatočnej fáze vývoja nových technológií, ako aj o prístupe k financiám a tiež
o vysoko rizikových investíciách.
Dominovali témy:
• Ako zvrátiť trend poklesu inovácií
v Poľsku
• Perspektívy inovácií riadené technológiami alebo trhom
• Nové formy financovania vysoko rizikových inovácií
• Zabíja byrokracia inovácie? Výzvy
a úskalia v prístupe k verejným financiám na výskum a vývoj

eur zo strany priemyslu a o 4 miliardy eur
z rozpočtov členských štátov.
Okrem toho finančné prostriedky z EÚ
podporia verejné partnerstvá (EK a členské štáty EÚ), ktoré sa zamerajú na liečbu chorôb súvisiacich s chudobou, priemyselné meracie technológie, pomoc
malým a stredným podnikom pôsobiacim
v oblasti špičkových technológií a na riešenia umožňujúce starším a zdravotne
postihnutým osobám dôstojný život.
V EÚ pôsobia tri partnerstvá verejného
a súkromného sektora, ktoré majú úctyhodné výsledky:
• vidlicový vozík na vodíkový pohon
• nové druhy autobusov na vodíkový pohon
• účinnejšie elektrické vozidlá
• ľahšie krídla lietadiel, ktoré umožňujú znížiť emisie CO2 z lietadiel o viac ako 20 %
• objavy v liečbe cukrovky
Partnerstvá fungujú na základe verejných výziev na predloženie projektových
návrhov, pričom na ne reagujú malé a veľké spoločnosti, univerzity, výskumné organizácie alebo iné orgány. Predtým, ako
sa vyberú projekty vhodné na financovanie, sú všetky návrh hodnotené partnermi.
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• Ako presvedčiť zainteresované strany
o význame duševného vlastníctva pre
ich podnikanie
• Budúcnosť technických startupov.
Spolupráca s vysoko rizikovými investormi
V rámci panelovej diskusie sa hovorilo
o tom, ako stimulovať inovácie v poľskej
vede a ekonomike a v tejto časti vystúpila aj predsedníčka Patentového úradu
Poľskej republiky Alicja Adamczaková.
Súčasťou sympózia boli aj príklady
osvedčených postupov integrácie duševného vlastníctva a inovačnej politiky, prípadová štúdia o problémoch pri komercializácii výsledkov výskumu a vývoja
a pod.
O svoje dojmy zo sympózia sa účastníci podelili na workshopoch a zároveň
spoločne hľadali platformy kooperácie
medzi podnikmi a výskumnými inštitúciami, identifikovali kľúčové faktory komerčného úspechu a maximálnej návratnosti investícií vložených do výskumu a vývoja.

Finančné prostriedky budú pochádzať
z rozpočtu EÚ pre výskum na obdobie
rokov 2014 až 2020 (program Horizont
2020) a predstavujú približne 79 miliárd
eur (presná suma je predmetom diskusie
medzi EK, poslancami Európskeho parlamentu a národnými vládami).
http://ec.europa.eu/slovensko/news/
podpora_inovacii_sk.htm
Súvisiace odkazy
Program Horizont 2020
Verejno-súkromné partnerstvá

Foto: www.ec.europa.eu/slovensko
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MONITORING

Prehľad článkov týkajúcich sa duševného vlastníctva a ÚPV SR uverejnených
v slovenských tlačených a elektronických médiách v auguste 2013
Slovensku chýba hospodárska stratégia,
tvrdí pre HN šéf Asociácie zamestnávateľských zväzov Rastislav Machunka
Nemôžeme zvýhodniť naše firmy
Aj príklad ostatných piatich podporených
firiem ukazuje, že vláda podporuje cez
investičné stimuly najmä zahraničné spoločnosti. Čím to je, že ich nedostávajú
domáce firmy?
To je ťažká otázka. Domáce spoločnosti určite investujú. Kapitálová vybavenosť slovenských firiem však nie je na
takej úrovni, aby dokázali konkurovať
v investíciách väčším zahraničným korporáciám, ktoré sa snažia umiestniť svoje pobočky na Slovensku. Svoju rolu určite zohráva aj opatrnosť našich firiem.
Nemáte teda pocit, že by vláda uprednostňovala zahraničné firmy, ako to často počuť od našich podnikateľov?
To je z hľadiska legislatívy vylúčené.
Podmienky sú nastavené tak, že nie je
rozdiel medzi našou a zahraničnou spoločnosťou. Možno by stálo za zváženie
zmeniť nastavenie podmienok pre získanie stimulov, napríklad znížiť rozsah,
výšku investície a podobne. To, čo Slovensku v tejto súvislosti chýba, je hospodárska stratégia, ktorá by hovorila o tom,
ako sa má vyvíjať naše hospodárstvo,
akých ľudí chceme zamestnať a aké regióny chceme podporiť.
Hospodárske noviny

30. 8. 2013

http://hnonline.sk/2-60521420-k10000_detail-2e

Štát dotoval Američanov. Už štvrtýkrát
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 30. 8. 213)
http://hnonline.sk/2-60521440-k10000_detail-5a

Program na sťahovanie súborov
zapája užívateľov do kyberútokov
Program Orbit Downloader obsahuje súčasť, vďaka ktorej dokáže uskutočňovať
takzvané DDoS útoky. Užívatelia programu nevedia, že pomáhajú útočníkom,
varuje Eset.
Charakteristickým znakom distribuovaných DDoS (Distributed Denial of Service) útokov je zahlcovať vzdialené servery vysokým počtom požiadaviek, ktoré
servery nebudú schopné spracovať a na
preťaženie zareagujú odmlkou. Užívateľom, ktorí sa následne pokúšajú navštíviť stránky, ktoré sú na napadnutých
serveroch umiestnené, väčšinou server
neodpovedá, prípadne odpovedá neskoro. Obľúbený program Orbit Downloader
údajne obsahuje skrytý komponent, ktorý
užívateľa môže zapojiť do distribuovaného DDoS útoku, a to bez jeho vedomia.
O hrozbe informovala spoločnosť Eset.

Pravda

30. 8. 2013

http://vat.pravda.sk/komunikacia/clanok/291359program-na-stahovanie-suborov-zapaja-uzivatelovdo-kyberutokov/

Rozsiahle útoky hackerov ochromili
čínsky internet
(P r a v d a 28. 8. 2013)

venstva investora Martin Cigánek. Startup si vybrali pre nízku rizikovosť investície. Očakávajú minimálne dvojnásobné
zhodnotenie. Pre košických vývojárov to
zase znamená ďalšie peniaze na vývoj
a nárast.

http://vat.pravda.sk/komunikacia/clanok/291239rozsiahle-utoky-hackerov-ochromili-cinsky-internet/

Hospodárske noviny

Čínski hackeri naleteli, napadli
falošnú elektráreň
(S m e 6. 8. 2013)

Vybrali sme štyri najzaujímavejšie slovenské startupy. Niektoré už svet pokorili, iné na to majú najlepšie predpoklady
Začali na Slovensku v garáži, dnes
dobýjajú svet
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 28. 8. 2013)

http://tech.sme.sk/c/6892539/cinski-hackeri-naletelinapadli-falosnu-elektraren.html

Americká FBI najíma hackerov, štáty
nakupujú kyberzbrane
(S m e 3. 8. 2013)
http://tech.sme.sk/c/6889948/americka-fbi-najimahackerov-staty-nakupuju-kyberzbrane.html

28. 8. 2013

http://hnonline.sk/2-60501870-k10000_detail-1e

http://hnonline.sk/2-60501860-k10000_detail-cb

Komentár
Slovenská startupová anarchia
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 28. 8. 2013)
http://hnonline.sk/2-60501680-k10000_detail-7f

Inovácie
Bol Podnikateľ roka 2007. Dnes bojuje
o záchranu
Púchov – Do podnikania sa pustil krátko
po revolúcii, keď v garáži začal vyrábať
protišmykové podrážky. V roku 2007 Vladimíra Lukáča agentúra Ernst & Young
už ako riaditeľa spoločnosti s 200 zamestnancami Etop-Trading vyhlásila za
podnikateľa roka v oblasti inovácií. Firma
bodovala hneď 70 patentmi a unikátnymi
priemyselnými riešeniami, napríklad pri
komponentoch pre stavby elektrární.
Dnes je všetko inak. Šesť rokov po ocenení musí Lukáč v púchovskej firme zažehnávať hrozbu konkurzu. Súdy už Etopu povolili ochranu pred veriteľmi. Lukáč
tvrdí, že jadro firmy je zdravé a problémy
spôsobili neplatiči a pomalé slovenské
súdy. „Na dopyt a zákazky sa nemôžeme sťažovať. Problémy prinieslo masívne neplatenie niektorých odberateľov
a dĺžka súdnych konaní, keď ani po troch
rokoch nepríde verdikt,“ hovorí.
Hospodárske noviny

28. 8. 2013

http://hnonline.sk/2-60502030-k10000_detail-bc

Košický startup smeruje do USA.
Našiel investora
Bratislava – Po pár mesiacoch na scéne
získali lukratívnych klientov a expandujú
do Kalifornie. Košický startup Awaboom,
vyvíjajúci aplikácie napríklad pre Android,
získal státisíce eur na ďalší rozvoj. 24 percent ich akcií kúpilo Naše finančné družstvo (NFD). „Transakcia je vo výške niekoľkých stoviek tisíc. Je to menej ako milión, ale predpokladáme ďalšie náklady na
vývoj,“ hovorí pre HN predseda predsta3

Zrušme vedu?
Slovenskej vede nechýbajú iba peniaze.
Je plná absurdného papierovania i predstavy, že slabých v nej vôbec nemáme
Najskôr tá dobrá správa. Po rokoch sa konečne začalo rozprávať o Slovenskej akadémii vied i slovenskej vede. Tá zlá správa je, že toto bola tá jediná dobrá správa.
Komentovať samotnú predstavu o krátení rozpočtu SAV o takmer jedenásť miliónov eur ročne azda ani netreba. Človek nemusí byť práve veľkým mysliteľom,
aby si uvedomil, že škrtať v čase krízy na
ino-váciách a vývoji je extrémne absurdný nápad. Obzvlášť v dobe, keď celý politický pseudosvet blúzni nad mantrou
o akejsi záhadnej vzdelanostnej ekonomike.
Táto debata je však dobrou príležitosťou zamyslieť sa, ako tá slovenská veda
(i SAV) naozaj funguje a čo sú jej skutočné problémy.
Sme

28. 8. 2013

http://komentare.sme.sk/c/6915106/zrusmevedu.html

Slovenská akadémia bied?
(S m e 27. 8. 2013)
http://komentare.sme.sk/c/6913906/slovenskaakademia-bied.html

Ad: Zoštíhlenie SAV nemusí byť až
taká zlá vec (21. 8.)
(S m e 23. 8. 2013)
http://komentare.sme.sk/c/6910043/ad-zostihleniesav-nemusi-byt-az-taka-zla-vec-21-8.html

Zoštíhlenie SAV nemusí byť až taká
zlá vec
(S m e 22. 8. 2013)
http://komentare.sme.sk/c/6909028/zostihlenie-savnemusi-byt-az-taka-zla-vec.html

MONITORING
Budú zo slovenských vedcov
futbalisti?
(S m e 20. 8. 2013)
http://komentare.sme.sk/c/6906580/budu-zoslovenskych-vedcov-futbalisti.html

Štát chce šetriť na vede, hrozí masové
prepúšťanie
(S m e 19. 8. 2013)
http://ekonomika.sme.sk/c/6904302/stat-chce-setritna-vede-hrozi-masove-prepustanie.html

Štát chce šetriť na akadémii. Dostane
vedcov na kolená?
(P r a v d a 17. 8. 2013)
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/290191-statchce-setrit-na-akademii-dostane-vedcov-na-kolena/

S čerpaním eurofondov meškáme,
môžeme prísť o miliardu
Odborník na eurofondy Ján Rudolf odhaduje, že v tomto programovom období
nestihneme vyčerpať asi miliardu eur
Bratislava – Slovensko by malo v rámci
programového obdobia 2007 až 2013 vyčerpať európske peniaze vo výške 11,5 miliardy eur. Doteraz sme z tejto sumy minuli päť miliárd eur, čo je asi 44 percent.
Zostáva nám ešte 6,5 miliardy eur, na
ktorých čerpanie už máme len niečo viac
ako dva roky. Spomínaný balík peňazí by
sme totiž mali použiť na projekty do konca roku 2015.
Sme

Prišiel, videl, zarába. Stačil nápad
Firmy v jeho okolí padali spolu s automobilkami. Spoločnosti Gevorkyan však
kríza výrazne pomohla
Banská Bystrica – Armén Artur Gevorkyan
odišiel z domu založiť firmu na Ukrajine, aby nekonkuroval otcovej. Tamojšie
podmienky ho však dotlačili k tomu, aby
hľadal miesto inde. Chcel do stredu Európy, odkiaľ to bude všade blízko a kde
sa bude ľahšie podnikať. Vybral si Banskú Bystricu a následne na vojenskej mape zistil, že trafil presne. Dnes je z neho
úspešný a niekoľkokrát ocenený podnikateľ, ktorému na vrchol paradoxne pomohla kríza. Jeho technológia bola totiž
niekoľkonásobne lacnejšia, než konkurenčné.
Hospodárske noviny

22. 8. 2013

http://hnonline.sk/2-60466030-k10000_detail-f6

Česi vyplašili „kráľa šmejdov“. Nemec
končí s ponukou predvádzacích akcií
Bratislava – Od zarábania na senioroch
dáva ruky preč. Nemecký podnikateľ
Jens Beckhäuser predal svoje podiely
vo firmách Beck Europe a Beck Reisen,
ktoré sú neslávne známe prezentačnými
akciami. Česká obchodná inšpekcia ich
za agresívne obchodné praktiky a zavádzanie dokonca opakovane riešila miliónovými pokutami. Beckhäuser sa z firiem rozhodol vycúvať, za dôvod odchodu však označil mediálne štvanie. „Na základe negatívnej kampane médií v Česku
som sa rozhodol ukončiť svoju činnosť
v oblasti predvádzacieho obchodného
predaja,“ povedal českým médiám. Práve
tie ho označujú za „kráľa šmejdov“.

22. 8. 2013

http://ekonomika.sme.sk/c/6909218/s-cerpanimeurofondov-meskame-mozeme-prist-o-miliardu.html

Brusel pýta späť eurofondy, chyby
nás môžu stáť vyše sto miliónov
(S m e 22. 8. 2013)
http://ekonomika.sme.sk/c/6909171/brusel-pytaspat-eurofondy-chyby-nas-mozu-stat-vyse-stomilionov.html

Zaplatíme za eurofondy
(S m e 22. 8. 2013)
http://komentare.sme.sk/c/6909063/zaplatimeza-eurofondy.html

Škola nestačí: vlastné nápady
a projekty predávajú
Diplom v ruke znamená v živote mladého človeka otvorenie novej kapitoly. No
niekedy sa táto kapitola začína dlhým
a únavným hľadaním prvého zamestnania.
Čerstvo vyštudovaní absolventi nezačínajú svoj profesijný život na rovnakej
štartovacej čiare. Ich šanca na trhu práce
závisí od odboru, ktorý ukončili, a tiež od
lokality, v ktorej si hľadajú prácu.
Podľa personálnej agentúry Adecco viac
možností získať zamestnanie majú absolventi strojárskych odborov, informatiky, zdravotníckych profesií a pedagógovia. Naopak, diplom z ekonomických odborov a humanitných vied ich nezriedka
privedie na prah úradu práce.
Pravda

21. 8. 2013

http://profesia.pravda.sk/ludske-zdroje/clanok/290510-skola-nestaci-vlastne-napady-aprojekty-predavaju/

Ministerstvo práce chce firmám rok
odpúšťať odvody za absolventov
a dlhodobo nezamestnaných
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 19. 8. 2013)
http://hnonline.sk/2-60444780-k10000_detail-da

Hospodárske noviny

22. 8. 2013

http://hnonline.sk/2-60465980-k10000_detail-00

Bývalý predajca tovaru: Praktiky
šmejdov sa podobajú kontrarozviedke
(S m e 20. 8. 2013)
http://ekonomika.sme.sk/c/6906606/byvalypredajca-tovaru-praktiky-smejdov-sa-podobajukontrarozviedke.html

Mladých už nechcú. Ani zadarmo
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 7. 8. 2013)
http://hnonline.sk/2-60384310-k10000_detail-bf

Mladí majú získať prax.
Ale v zamestnaní
(H o s p o d á r s k e n o v i n y

7. 8. 2013)

http://hnonline.sk/2-60384300-k10000_detail-c0

Prácu prinášajú nižšie odvody
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 7. 8. 2013)
http://hnonline.sk/2-60384340-k10000_detail-0b

Anketa: Aké opatrenia pomôžu zvýšiť
zamestnanosť absolventov?
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 7. 8. 2013)
http://hnonline.sk/2-60384330-k10000_detail-f3

Absolventská prax? Ani zadarmo
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 7. 8. 2013)
http://hnonline.sk/2-60384080-k10000_detail-b0

Nové prístupy
Kechnec sa chce inšpirovať
Singapurom
Kechnec – Priemyselný park v Kechneci
plánuje pustiť sa do vzdelávania podľa
vzoru Singapuru. „To, čo fungovalo pred
desiatimi rokmi, už nefunguje, hoci ako
krajina paradoxne stále staviame iba
na to,“ hovorí starosta Kechneca Jozef
Konkoly o lákaní priemyselných investícií
štátnymi stimulmi. Podľa Konkolyho, aby
sme sa pohli v tvorbe pracovných miest,
potrebujeme iný koncept. „Ide o celý
komplex systémov prepojených najmä na
vzdelávanie od základných, cez stredné
až vysoké školy. Čo je smutné, ten teraz
vôbec nemáme,“ hovorí. To sa vraj obnažilo na návšteve v Ázii, kedy jeho tím nemohol celkom reagovať na jednu ponuku
z oblasti výmeny študentov. Predbežná
dohoda o jednom projekte z oblasti high-tech je však už na stole. „Podrobnosti
teraz naozaj nemožno uviesť, ale to je
segment, v ktorom v Kechneci vidíme
ďalšiu budúcnosť,“ povedal starosta. Už
čoskoro by tak v parku mohli privítať investora, ktorý prinesie výrobu špičkových
výrobkov s vysokou pridanou hodnotou.
Hospodárske noviny

19. 8. 2013

http://hnonline.sk/2-60444510-k10000_detail-93

O investorov sa treba starať. Inak odídu
Bratislava – Ich vyťaženosť nie je ani polovičná, na slovenských lúkach však pribudnú ďalšie. Priemyselných parkov je
u nás v súčasnosti 77. Mnohé však zápasia s nedostatkom investorov. Tie, ktoré
aj investorov majú, si navyše nemôžu byť
isté, že sa firmy jedného dňa nezbalia
a neodídu. Dôležité je totiž sa o ne neustále starať. „V zahraničí sa tomu hovorí
,after care‘. To znamená, po príchode nájomcu do parku mu poskytnúť maximálnu
súčinnosť pri jeho aktivitách. Udržiavať
s ním pravidelný kontakt a zaujímať sa
o úspech a potreby jeho biznisu,“ vysvetľuje Tomáš Ostatník, vedúci prenájmu
skladových a priemyselných priestorov
spoločnosti CBRE. Veľa parkov na Slovensku pritom čelí hneď niekoľkým problémom.
Hospodárske noviny

19. 8. 2013

http://hnonline.sk/2-60444460-k10000_detail-1e
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MONITORING
Digitálne učivo bude stáť milióny,
podľa opozície je predražené
Bratislava – Štát nakupuje digitálne pomôcky na vyučovanie remesiel, v ktorých
vidí budúcnosť. Moderne chce vyučovať
elektrotechnikov, hutníkov či spracovateľov dreva.
Na stredné odborné školy dokopy chodí
160-tisíc žiakov. Na pomôcky pre 35-tisíc
z nich, ktorí študujú jeden z 11 vybraných
odborov, pôjde 18,7 milióna eur z eurofondov. SDKÚ tvrdí, že nákup je predražený.
Sme

17. 8. 2013

http://www.sme.sk/c/6904127/digitalne-ucivo-budestat-miliony-podla-opozicie-je-predrazene.html

Aké ťažké to však je, ukazuje aj najnovší
návrh. V budúcom roku totiž štát očakáva, že bude hospodáriť so schodkom
vo výške 2,9 miliardy eur. Ak by teda dlh
prekročil hranicu 57 percent už dnes,
musel by niekde ušetriť celú túto sumu.
Kažimír však v rozpočte v rámci rôznych
opatrení našiel necelých 600 miliónov
a aby dosiahol plánovaný deficit aspoň
na úrovni 2,9 percenta HDP, musí nájsť
ďalších 700 miliónov eur.
Hospodárske noviny

16. 8. 2013

http://hnonline.sk/2-60433940-k10000_detail-77

Menej šetrenia nie je dobrá správa
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 16. 8. 2013)
http://hnonline.sk/2-60433930-k10000_detail-f0

Minister Čaplovič nakupuje.
A znovu čudne
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 16. 8. 2013)
http://hnonline.sk/2-60433970-k10000_detail-37

Predstavili úplne nový spôsob dopravy
Budeme sa prepravovať v kapsule, do
ktorej sa zmestí asi dvadsať pasažierov
a ktorá sa dokáže pohybovať na vzduchovom vankúši, v trubici dlhej stovky
kilometrov?
Hovorí sa o ňom ako o prevratnom vynáleze, ako o piatom spôsobe dopravy
odlišnom od všetkého, čo sme doteraz
poznali. Po cestnej, lodnej, železničnej
a leteckej doprave prichádza Hyperloop.
Aspoň tak to začiatkom tohto týždňa prezentoval podnikateľský dobrodruh Elon
Musk a médiá, ktoré o jeho koncepte informovali.
Sme

17. 8. 2013

http://tech.sme.sk/c/6903591/predstavili-uplne-novysposob-dopravy.html

Hyperloop má voziť ľudí rýchlosťou
zvuku
(P r a v d a 14. 8. 2013)
http://vat.pravda.sk/technologie/clanok/289883hyperloop-ma-vozit-ludi-rychlostou-zvuku/

V návrhu rozpočtu ráta rezort financií
s tesným podlezením hranice, od ktorej
musí predkladať vyrovnaný rozpočet
Kažimír ide so štátnym dlhom na hranu
Bratislava – Peter Kažimír sa pohybuje
po tenkom ľade, pričom ruky mu zväzuje zákon o dlhovej brzde. Na budúci rok
by totiž podľa plánov rezortu financií mal
náš dlh len tesne podliezť hranicu, ktorá
zo zákona znamená povinnosť predložiť
vyrovnaný rozpočet. Čiže niečo, čo sa
doteraz nepodarilo žiadnemu kabinetu.
„Ak sa vláde účtovnými operáciami pri
pomalšom raste HDP nepodarí na konci roka ustrážiť požadovanú hodnotu
celkového dlhu, a ten presiahne 57 percent, bude musieť v roku 2016 pripraviť
vyrovnaný rozpočet,“ vysvetľuje analytik
INESS Radovan Ďurana.

Na rozpočet sa zníži tlak
(H o s p o d á r s k e n o v i n y

16. 8. 2013)

http://hnonline.sk/2-60433850-k10000_detail-99

Malatinský zarobil. Od Kažimíra
dostane najviac
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 16. 8. 2013)
http://hnonline.sk/2-60434030-k10000_detail-e8

Deficit naráža na dlhovú brzdu
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 16. 8. 2013)
http://hnonline.sk/2-60433920-k10000_detail-fe

Vláda si naplánovala vyšší deficit.
Pozrite si návrh rozpočtu
(S m e 15. 8. 2013)
http://ekonomika.sme.sk/c/6901317/vlada-si-naplanovala-vyssi-deficit-pozrite-si-navrh-rozpoctu.html

Ficov prezidentský rozpočet
(S m e 15. 8. 2013)
h t t p : / / k o m e n t a r e . s m e . s k / c / 6 9 0 1 8 11 / f i c o v prezidentsky-rozpocet.html

Rozpočet 2014: ústup z ambícií
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 15. 8. 2013)
http://hnonline.sk/2-60426840-k10000_detail-2c

Vedci odhalili pôvod rakoviny
Odhalili hlavné mutácie za nádormi.
Mohlo by to viesť k ich liečbe
Bratislava – Bunky nášho tela sa zbláznia a začnú sa nekontrolovateľne deliť.
Výskum však teraz ukázal, že za najrozšírenejšími druhmi rakoviny môže byť iba
zhruba dvadsiatka mutácií. Objavujú sa
takmer pri všetkých druhoch nádorov.
Medzinárodný tím podľa štúdie v magazíne Nature skúmal viac než sedemtisíc
genómov ľudí s rôznymi druhmi rakoviny.
Ich analýzou vedci narazili na dvadsaťjeden signatúr, akýchsi stôp po samotných
mutáciách v DNA.
„Začíname chápať komplikovaný biologický proces, ktorý zanecháva stopy po
mutáciách v genóme rakoviny,“ hovorí
v tlačovom vyhlásení inštitútu Wellcome
Trust Sanger prvý autor štúdie Ludmil
Alexandrov.
Sme

16. 8. 2013

http://tech.sme.sk/c/6902981/vedci-odhalilipovod-rakoviny.html
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Mäso zo skúmavky má obrovský
potenciál, tvrdí Bill Gates
Bill Gates verí, že mäso zo skúmavky má
potenciál do budúcnosti. Financuje projekty, ktoré hľadajú náhradu za živočíšne
potraviny v rastlinnej sfére.
Bill Gates patrí medzi zanietených investorov, ktorí podporujú začínajúce projekty s veľkými ambíciami zmeniť svet. Tak
ako v minulosti podporil vývoj nových
ekologických toaliet pre krajiny tretieho
sveta, podporuje dnes projekty zaoberajúce sa vývojom alternatívnych potravín.
Po vzore jedného z dvojice zakladateľov
Googlu, Sergeja Brina, investuje do výskumu, ktorý hľadá vhodnú náhradu za
živočíšne produkty, ktoré spotrebúvajú
viac zdrojov, než produkty z rastlín. Brin
v posledných piatich rokoch investoval
viac ako štvrť milióna dolárov do vývoja „umelého“ mäsa, ktorého výsledkom
bola karbonátka z laboratória Maastrichtskej univerzity. Mäso bolo vypestované
z kmeňových buniek kravy a chuťovo sa
údajne blíži k skutočnému mäso, navyše
s podobnou konzistenciou. Svalové vlákna boli vypestované v živnom roztoku.
Pravda

16. 8. 2013

http://vat.pravda.sk/clovek/clanok/290002maeso-zo-skumavky-ma-obrovsky-potencial-tvrdibill-gates/

Zjedli prvý hamburger zo skúmavky
(S m e 6. 8. 2013)
http://tech.sme.sk/c/6892522/zjedli-prvy-hamburgerzo-skumavky.html

Najdlhšia recesia eurozóny sa
skončila
Hospodárstvo Európska ekonomika rástla v druhom štvrťroku prvýkrát od jesene
2011
Bratislava – Takmer dva roky čakal svet
na túto správu. A tá prišla včera. Historicky najdlhšia recesia v eurozóne sa oficiálne skončila. Po mesiacoch prepadov
sa ekonomika menovej únie začiatkom
leta znova vrátila k rastu. Ten je síce
zatiaľ krehký, ale dáva Európe šancu
na návrat k lepším časom. Tie v preklade znamenajú jediné – firmy budú mať
viac zákaziek, ľudia zas nebudú masovo
prichádzať o prácu. „V budúcom roku by
malo zotavenie dostať pevnejšie základy,“ potvrdil obrat eurokomisár pre menové záležitosti Olli Rehn.
Hospodárske noviny

15. 8. 2013

http://hnonline.sk/ekonomika/c1-60427140najdlhsia-recesia-eurozony-sa-skoncila

Slovensko ukončilo éru tvrdých škrtov
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 15. 8. 2013)
http://hnonline.sk/2-60427130-k10000_detail-01

Vláda nevie škrtať svoje výdavky
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 15. 8. 2013)
http://hnonline.sk/2-60427150-k10000_detail-45

MONITORING
Anketa: Pomôže zotavovanie
ekonomiky Európskej únie aj Slovensku?
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 15. 8. 2013)
http://hnonline.sk/2-60427110-k10000_detail-cf

Prichádza koniec recesie?
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 15. 8. 2013)
http://finweb.hnonline.sk/c1-60429610-prichadzakoniec-recesie-komentar

Motor Európy sa znova naštartoval
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 14. 8. 2013)
http://hnonline.sk/2-60419330-k10000_detail-7b

Anketa: Ovplyvní zlepšenie
v európskom priemysle aj náš rast?
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 14. 8. 2013)

v konečnej verzii novely školského zákona sú miernejšie, než rezort Dušana Čaploviča (Smer-SD) pôvodne navrhoval.
Kým v súčasnosti môže byť podľa zákona v prvej triede 22 žiakov a v druhom
až štvrtom ročníku 25, po novom by vo
všetkých triedach prvého stupňa malo
byť maximálne 25 žiakov. Pôvodný návrh
rátal so stropom 28 žiakov pre prvý stupeň. Pod hromadnú pripomienku proti tomuto opatreniu sa na internete podpísalo
vyše 3000 ľudí. V triedach piateho až deviateho ročníka základnej školy, teda na
druhom stupni, sa má počet detí zvýšiť
z 28 na 29. Pôvodne chcelo ministerstvo
povoliť maximálne 30 študentov.

http://hnonline.sk/2-60419340-k10000_detail-15

Pochovajte dlhy alebo eurozónu
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 14. 8. 2013)
http://finweb.hnonline.sk/c1-60416500-pochovajtedlhy-alebo-eurozonu-komentar-dna

Slovensko skončilo až štrnáste. Nedarí
sa nám v investíciách ani pri dlhu
Bod zlomu najlepšie zvládlo Rakúsko
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 14. 8. 2013)

Hospodárske noviny

15. 8. 2013

Nad málotriedkami stále visí otáznik
(P r a v d a 15. 8. 2013)
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/290006-nadmalotriedkami-stale-visi-otaznik/

Školy na odstrel zistili, že vedia šetriť
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 12. 8. 2013)
http://hnonline.sk/2-60405760-k10000_detail-f4

Anketa: Ako hodnotíte rebríček
úspešnosti krajín EÚ v kríze?
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 14. 8. 2013)

Anketa: Ako reagujú obce na čierny
zoznam škôl od Čaploviča
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 12. 8. 2013)

http://hnonline.sk/2-60419220-k10000_detail-48

http://hnonline.sk/2-60405770-k10000_detail-5c

Rakúsko ukazuje, ako z krízy
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 14. 8. 2013)

Ficove školské istoty
(H o s p o d á r s k e n o v i n y

12. 8. 2013)

http://hnonline.sk/2-60419430-k10000_detail-7d

http://hnonline.sk/2-60405610-k10000_detail-1b

Bulharsko nie je ekonomický zázrak
( H o s p o d á r s k e n o v i n y 14. 8. 2013)

Pozrite sa, ktoré školy sú podľa
Čaploviča na odstrel
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 7. 8. 2013)
http://hnonline.sk/2-60384280-k10000_detail-3a

Bodujú mladé členské štáty
V produktivite sa zlepšili najmä Lotyši
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 14. 8. 2013)
http://hnonline.sk/2-60419190-k10000_detail-87

Ak počet detí klesne na 12, máme
problém
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 7. 8. 2013)
http://hnonline.sk/2-60384260-k10000_detail-34

Bez exportu u nás žiadna firma neprežije
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 14. 8. 2013)
http://hnonline.sk/2-60419320-k10000_detail-a3

Pilier Slovenska sa nadychuje k rastu
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 2. 8. 2013)

Komentár HN
Čaplovičov krok do 20. storočia
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 7. 8. 2013)
http://hnonline.sk/2-60384070-k10000_detail-0a

http://hnonline.sk/2-60359000-k10000_detail-de

Predstihový optimizmus
(H o s p o d á r s k e n o v i n y

2. 8. 2013)

http://hnonline.sk/2-60358740-k10000_detail-82

Školský zákon sa vráti v septembri
Bratislava – Vláda prerušila rokovanie
o novele školského zákona, ktorá by od
septembra budúceho roka zvýšila počty
žiakov v triedach a zrušila uznávanie
jazykových certifikátov namiesto maturitnej skúšky z cudzieho jazyka. Podľa
hovorcu rezortu školstva Michala Kaliňáka sa právnou normou bude kabinet
zaoberať opäť v septembri. Priblížil, že
jej filozofia sa meniť nebude. Dôjde však
k niektorým úpravám. Maximálne limity

Hospodárske noviny

15. 8. 2013

http://hnonline.sk/ekonomika/c1-60427160-slovacizacali-vyrabat-svetovy-unikat-v-galante

http://hnonline.sk/2-60427000-k10000_detail-ba

http://hnonline.sk/2-60419210-k10000_detail-71

http://hnonline.sk/2-60419200-k10000_detail-df

zore aj odborníci. „Na rozdiel od 3D televízora nemusíte mať žiadne okuliare
a vidíte lepší obraz, ako ste videli doteraz,“
hodnotí šéfredaktor magazínu PC Revue Ondrej Macko. Má to však háčik – novinka so sebou prináša aj viacero nevýhod. „OLED sú mimoriadne tenké televízory s vysoko kontrastným obrazom,
ktorý by som bral všetkými desiatimi. No
keby som nevedel, koľko to v súčasnosti
stojí a aká je ich životnosť,“ konštatuje
Macko. Cena 55-palcového televízora sa
začína na úrovni sedemtisíc eur. A pri bežnom pozeraní vydrží asi dva roky.

Slováci začali vyrábať svetový unikát.
V Galante
V kvalite obrazu sa mu nevyrovná žiadna
dostupná technológia. Vďaka špeciálnemu zakriveniu možno filmy či seriály pozerať z akéhokoľvek uhla
Bratislava – Na svetových výstavách sa
hovorilo len o tejto technológii. A práve
televízor so zakrivenou uhlopriečkou, tzv.
Curved OLED, bude mať nálepku Made
in Slovakia. „Výroba televízorov s najmodernejšími technológiami bola tento mesiac spustená vo výrobnom závode Samsung Electronics v Galante,“ povedal pre
HN CSR koordinátor Samsungu Slovakia
Jaroslav Juriga. Na výrobe sa majú pritom podieľať čisto slovenskí dodávatelia.
V superlatívoch hovoria o novom televí6

Šaty, ktoré reagujú na ľudský pohľad.
Zmenia tvar a rozsvietia sa. Takto sa
správajú najinteligentnejšie šaty sveta,
keď zachytia váš pohľad
Keď civíte na niečie šaty, je to spravidla
nositeľ, ktorý váš pohľad odhalí. Aspoň
doteraz tak tomu bolo. Situácia sa však
mení. Vďaka pokrokovej čínskej módnej
návrhárke, ktorá použila zložité senzorické technológie na vytvorenie šiat, ktoré
sa pohybujú, menia tvar a dokonca sa aj
rozsvietia, pokiaľ zachytia niečí pohľad.
Dizajnérka Ying Gao z Montrealu vyrába
svoje splývavé šaty zo super-organzy,
najľahšej látky sveta, a zošíva ich fotoluminiscenčnou niťou. Ich súčasťou sú tiež
elektronické mikro-senzory, sledujúce
ľudský pohľad. Tie následne dokážu rozpohybovať látku a aktivizovať svietenie.
Výsledkom je transformácia bledých éterických šiat do luminiscenčných umeleckých diel, pripomínajúcich medúzy.
Hospodárske noviny

15. 8. 2013

http://style.hnonline.sk/dizajn/c1-60424090-satyktore-reaguju-na-ludsky-pohlad-pozrite-sa-video

Pozrite si odbory, s ktorými sa práca
hľadá najhoršie
Problém s hľadaním práce majú hlavne
v Prešovskom a Banskobystrickom kraji
Bratislava – „V našom regióne je málo
práce a máme veľa rómskych žiakov. Aj
keď sú šikovní a telefonicky im prisľúbia
prácu, keď sa ukážu osobne, z dohody
nie je nič.“ Takto vysvetľuje riaditeľ Strednej odbornej školy v Čaklove Stanislav
Kráľ, prečo sa ich absolventi neuplatňujú
na trhu práce. Podľa štatistík INEKO za
minulý rok je ich vyše 60 percent, vďaka
čomu sa ocitli medzi vrchnými priečkami
v nezamestnanosti absolventov odborných škôl.
Dôvodom však môžu byť aj odbory, ktoré
ponúkajú – záhradníctvo a agropodnikanie.
Kráľ si to uvedomuje, a preto im od septembra pribudne päť nových stavebných
odborov. „Spojili sme sa aj so stavebnými
firmami, v ktorých budú môcť naši žiaci
praxovať a v budúcnosti sa prípadne zamestnať.“

MONITORING
Hospodárske noviny

14. 8. 2013

http://hnonline.sk/2-60419390-k10000_detail-74

Anketa: O koľko klesol počet prvákov
na stredných školách?
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 14. 8.2013)
http://hnonline.sk/2-60419380-k10000_detail-79

Počet študentov bude klesať ešte tri
roky
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 14.8. 2013)
http://hnonline.sk/2-60419400-k10000_detail-b2

Nedostatok žiakov už hlásia aj
gymnáziá
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 14. 8. 2013)
http://hnonline.sk/2-60419410-k10000_detail-c7

Exkluzívne v HN
Nápady väčšinou neprídu samy od
seba
Väčšina podnikateľov sníva o nápade,
ktorý zmení svet – o inšpirácii, ktorá príde ako blesk z jasného neba. Ako to bolo
v prípade Sira Isaaca Newtona s jeho
jablkom. Výsledkom by mal byť podnik,
ktorý zmení celé odvetvie. Niekoľko nápadov som naozaj dostal z ničoho nič,
ako keď sa prepne spínač, ale časom
som zistil, že väčšina dobrých nápadov
potrebuje na svoju formuláciu dlhší čas
a neustále pozorovanie.
Inšpirácia a frustrácia
Moje najlepšie zdroje inšpirácie pochádzajú z každodenných frustrácií, ktoré zažívam v práci a osobnom živote. Už len
to, že si ich všímam, môže viesť k skvelým nápadom, pretože ak budete situáciu
sledovať a zistíte, že dokážete ponúknuť
zákazníkom lepšie riešenie ako to, ktoré
je v súčasnosti na trhu, čoskoro môžete
viesť úspešný podnik.
Hospodárske noviny

14. 8. 2013

http://hnonline.sk/2-60419180-k10000_detail-1d

Microsoft premení obývačku na veľkú
virtuálnu hraciu plochu
Vďaka novému patentu chce firma zmeniť spôsob, akým ľudia hrajú videohry.
Pomocou senzorov a projektorov premení celú miestnosť na jednu veľkú hraciu
plochu.
Microsoft o novinke so záhadným označením Illumiroom hovoril po prvýkrát
približne pred pol rokom na veľtrhu spotrebnej elektroniky CES v Las Vegas. Doba pokročila a firma požiadala patentový
úrad o schválenie vzoru na technológiu,
ktorá dokáže premeniť miestnosť na veľkú hraciu plochu. Microsoft sľubuje novú
dimenziu hrania hier na konzole Xbox.
Pravda

13. 8. 2013

http://vat.pravda.sk/obraz-a-zvuk/clanok/289756microsoft-premeni-obyvacku-na-velku-virtualnuhraciu-plochu/

Čumil má desiatky napodobenín po
celom Rusku
Bronzoví i kamenní inštalatéri vykúkajú
z otvorených kanálov v ruskej Moskve,
Jekaterinburgu, Volgograde, Krasnojarsku,
v meste Omsk a v ďalších. Vyskytli sa aj
v Bielorusku a na Ukrajine
Väčšinou vznikajú pri vodárňach ako pamätníky inštalatérom – „santechnikom“
a všetky majú jedno spoločné – viac či menej pripomínajú bratislavskú sochu akademického maliara Viktora Hulíka, ktorý
ju ako dar mestu a miestnej časti Staré
Mesto vyrobil v deväťdesiatych rokoch.
Na križovatku ulíc Rybárska brána, Panská a Laurinská v pešej zóne ho osadili
v roku 1997.
Hulík plagiáty svojho diela už raz riešil –
– pred štyrmi rokmi v Bielorusku. V mestách Gomel a Bobrujsk dosiahol, aby sochy odstránili z verejného priestoru. „Postavila sa vtedy za mňa miestna ochranná autorská organizácia,“ hovorí Hulík.
„Pomohla aj kritika miestnych novinárov.“
Čo je so sochami teraz, netuší.
Na sochu v ruskom Omsku jeho i denník
SME upozornil bývalý novinár z Új Szó
Lázsló Juhász.
Sme

10. 8. 2013

http://www.sme.sk/c/6897133/cumil-ma-desiatkynapodobenin-po-celom-rusku.html

tnancov, je najmä o tom, aby talentovaní
zamestnanci verili tomu a bavilo ich to,
čo ich zamestnávateľ robí. Prečo je to
také dôležité? Pretože správne nastavenie zamestnancov má jednoznačný vplyv
na výsledky, ktoré spoločnosť môže dosiahnuť. Pretože je rozdiel, ak niekto robí
len to, čo musí, alebo predovšetkým to,
čo ho baví a napĺňa. Príkladov je mnoho. Ľudia bez akýchkoľvek prostriedkov,
ale so zapálením pre vec, dosiahli z nuly
všetko, o čom snívali a naopak, takí, ktorí
mali možnosti, peniaze a nástroje, ale
neverili tomu, čo robia a nebavilo ich to,
iba prežívali.
Problém nastáva vtedy, ak talenty nevyužívame tak, ako by sme mali.
Hospodárske noviny

Internet? Zbúrať a postaviť nový
Slováci možno nebudú najlepší lekári,
maliari, vynálezcovia. Ale ak máme šancu sa v niečom celosvetovo presadiť, tak
by to mohla byť schopnosť ofrflať niečo,
čo ostatní vymyslia.
Napríklad taký internet: keby sa pred tridsiatimi rokmi opýtali mňa, niektoré veci
by sa na internete urobili úplne inak.
Sme

MMF radí neškrtiť ekonomiku a stimulovať. Ťažiť z toho bude aj Slovensko
Európa. Menej šetri a viac míňaj
Dosť bolo tvrdých škrtov. Európa musí
začať opäť míňať a tak naštartovať svoju
ekonomiku. Taký je aspoň názor Medzinárodného menového fondu a presne
toto odporučil v posledných dňoch našim
najväčším obchodným partnerom – Nemecku, Česku a Francúzsku. „Fond v posledných mesiacoch obrátil kurz v oblasti fiškálnej konsolidácie. Už dávnejšie
priznal, že následky reštriktívnej fiškálnej
politiky v eurozóne sú horšie, než pôvodne predpokladali,“ vysvetľuje zmenu postoja finančnej inštitúcie Tomáš Dudáš,
docent Paneurópskej vysokej školy. Ak
by si naši partneri zobrali odporúčania
k srdcu, ťažiť by sme z toho mohli aj my.
Rast slovenskej ekonomiky je totiž závislý najmä od rastu nemeckej ekonomiky
a sčasti aj českej.
Hospodárske noviny

9. 8. 2013

http://hnonline.sk/2-60396280-k10000_detail-fd

Kto má talent?
V ostatnom čase často počúvam o tom,
ako sa spoločnosti venujú agende talentov. O čo ide? Ak sa opýtate topmanažérov ktorejkoľvek spoločnosti, ktorý zdroj
je pre nich najdôležitejší, môžete sa staviť, že minimálne polovica vám povie,
že sú to zamestnanci. Asi je to logické.
Agenda talentov pritom nie je (len) o rozvíjaní zručností tých najlepších zames7

9. 8. 2013

http://hnonline.sk/2-60396410-k10000_detail-f2

7. 8. 2013

http://komentare.sme.sk/c/6893737/internet-zburata-postavit-novy.html

Za chyby zaplatil Facebook milión
dolárov
Odhaľovanie chýb v internetových službách nie je jednoduché. Firmy motivujú
bezpečnostných analytikov odmenami
San Francisco, Bratislava – Hrabete sa
najmenej používanými službami Facebooku a pokúšate sa odosielať na server
požiadavky, aké by webová aplikácia
sama od seba nevytvorila.
V momente, keď sa vám podarí nájsť
zadné vrátka, cez ktoré by mohli hackeri
narušiť súkromie používateľov, viete, že
vás čaká odmena.
Stačí len ohlásiť objavený bezpečnostný
problém cez program Bug Bounty a po
jeho preverení vám firma pošle na účet
finančnú odmenu. Takýto mechanizmus
používa nejeden technologický gigant,
ktorý chce získať predstih pred útočníkmi, ktorí by mohli chybu zneužiť.
Facebook vo svojej poslednej správe
informoval, že v priebehu posledných
dvoch rokov vyplatil bezpečnostným analytikom z celého sveta viac ako milión
dolárov. Počas existencie programu nahlásilo chyby 239 ľudí. Boli to profesionálni odborníci na bezpečnosť, študenti
i fanúšikovia technológií. Najmladší z nich
má iba 13 rokov.
Sme

6. 8. 2013

http://tech.sme.sk/c/6891666/za-chyby-zaplatilfacebook-milion-dolarov.html

MONITORING / ČASOPIS DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO
Vedci objavili nové antibiotikum,
zabíja superbaktérie
Látka z mora dokáže poraziť aj baktérie,
na ktoré už prestali fungovať naše lieky
Bratislava – Lieky na ne prestávajú zaberať, antibiotika sa stávajú neefektívne.
Ľudstvo začína pomaly prehrávať v boji
s baktériami, navyše, nevyvíja sa dostatok nových liečiv.
Dobrú správu však teraz priniesol prestížny nemecký odborný týždenník Angewandte Chemie. V jednej zo štúdií vedci
popisujú objav novej látky, ktorá zaberá
nielen na antrax, ale dokonca aj na zlatého stafylokoka.
Tím Willama Fenicala našiel v tichomorských sedimentoch neďaleko Kalifornie
látku, ktorú získal z baktérie rodu streptomyces. Ukázalo sa, že účinná látka,
takzvaný antracimycín, zabrala proti mulirezistentným mikróbom. Navyše, táto
látka nepripomína dosiaľ žiadne známe
prírodne antibiotikum, mohla by tak viesť
k novej rodine liekov.
Sme

5. 8. 2013

http://tech.sme.sk/c/6891132/vedci-objavili-noveantibiotikum-zabija-superbakterie.html

Úřad průmyslového vlastnictví
zneplatnil známku Mladá fronta DNES
Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví Josef Kratochvíl prohlásil za neplatnou ochrannou známku Mladá fronta
DNES. Společnost Mafra, která známku používá, proti rozhodnutí vydánému
k návrhu jednoho z akcionářů společnosti Mladá fronta, podá žalobu. Název
svého deníku Mladá fronta Dnes s poukazem na dřívější soudní verdikty Mafra
zatím zachová.
Společnosti Mladá fronta vadí název
deníku Mladá fronta Dnes dlouhodobě.
Dnes oznámila, že rozhodnutím předsedy ÚPV byla ochranná známka Mladá
fronta DNES zneplatněna zpětně, tedy
jako by neexistovala od samého počátku. „Škodu způsobenou dlouhodobým
nekorektním užíváním neplatné ochranné známky v řádech stovek milionů budeme nyní po společnosti Mafra vyžadovat,“ uvedl generální ředitel vydavatelství
Mladá fronta David Hurta.
V soudních sporech mezi vydavatelstvími Mafra a Mladá fronta naposledy
Ústavní soud odmítl stížnost Mladé fronty kvůli údajné nekalé soutěži ze strany

Mafry. V ústavní stížnosti Mladá fronta
znovu poukazovala na zaměnitelnost obchodních značek a ochranných známek.
Soud ale stížnost označil za zjevně neopodstatněnou.
Mladá fronta je nástupnickou organizací
subjektů, které od roku 1945 vydávaly
deník s názvem Mladá fronta. Po změně
režimu v roce 1989 se však list transformoval a získal nového vydavatele.
E15.cz 5. 8. 2013
http://zpravy.e15.cz/byznys/technologie-a-media/
urad-prumysloveho-vlastnictvi-zneplatnil-znamkumlada-fronta-dnes-2-1011535#utm_medium=selfpromo&utm_source=newsletter&utm_campaign=e15news

Z obsahu dvojčísla časopisu Duševné vlastníctvo
1 – 2/2013, ktoré je v distribúcii
MVDr. Peter Holakovský – Ing. Štefan Holakovský. Pohnime rozumom! – 26. časť.
Tvorivosť a medicína
Bionika a antibiotiká. Žaba v mlieku.
Oprava srdca pomocou vírusu. Bionáhrady obličiek, priedušnice a kože. 3D
tlač živých tkanív a orgánov. Chirurgické
nástroje inšpirované prírodou. Vírus tabakovej mozaiky a neurodegeneratívne
ochorenia.
PhDr. Július Šípoš. Úspech je dielom
celého tímu. Na návšteve v EVPÚ, a. s.,
Nová Dubnica
Pôvodne sme sa chceli v prvom rade
stretnúť s generálnym riaditeľom Elektrotechnického výskumného a projektového
ústavu v Novej Dubnici, a. s., doc. Ing.
Jozefom Budayom, CSc. (62), ktorý je
zároveň prezidentom Zväzu priemyselných, výskumných a vývojových organizácií. J. Buday získal viacero ocenení.
Vlani 3. januára pri príležitosti 19. výročia
vzniku Slovenskej republiky mu prezident Ivan Gašparovič udelil Pribinov kríž
I. triedy za mimoriadne zásluhy o hospodársky rozvoj Slovenskej republiky,
osobitne za zásluhy o zvyšovanie konkurenčnej schopnosti priemyslu Slovenska
v oblasti elektrotechniky.

Keďže J. Buday bol v čase našej
návštevy v podniku práve služobne vzdialený, venoval sa nám
predseda predstavenstva Ing.
Igor Gerek, PhD., a hlavný inžinier doc. Ing. Jozef Kuchta, PhD.
Hovorili sme spolu o minulosti
i súčasnosti firmy, ktorá predstavuje špičku v slovenskom elektrotechnickom priemysle a darí sa jej
presadzovať i v zahraničí. Ústav
sa orientuje na vývoj a produkciu
elektrokomponentov pre železnice (elektronika pre osobné vozne, vozidlá MHD – električky, pre dieselelektrické a elektrické rušne), špeciálnej elektroniky pre potreby ozbrojených síl a tiež
prúdových zdrojov (tranzistorové meniče napätia) používaných najmä na napájanie elektromagnetických prvkov urýchľovačov.
EVPÚ úspešne rieši viaceré projekty,
v rámci ktorých spolupracuje i so slovenskými univerzitami. Svoje inovatívne riešenia si dáva aj priemyselnoprávne chrániť.
Príkladom v inovačných aktivitách
v EVPÚ je vrcholový manažment. Spolupôvodcami väčšiny priemyselnoprávne
chránených alebo na ochranu prihlásených riešení sú J. Buday, I. Gerek
a J. Kuchta.
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Foto: O. Očenáš

Úspešné príbehy
FAVEO Limited: Inovatívny model podprsenky a britská vývojárska spoločnosť
založená vedkyňou v oblasti výskumu
rakoviny
Spektrum dobrých nápadov a riešení
Rubrika venovaná zaujímavým priemyselnoprávne chráneným alebo na ochranu prihláseným slovenským riešeniam
Zaujalo nás
Posila z OHIM-u
Dizajnérska premena: adaptácia časti
priestorov ÚPV SR na nové účely
Časopis Duševné vlastníctvo si môžete objednať na http://www.upv.sk/?on-line-objednavka-casopisu-dusevne-vlastnictvo.

KTO VIE, ODPOVIE

KTO VIE, ODPOVIE
Na súťažnú otázku uverejnenú v ôsmom čísle nášho elektronického periodika – V ktorom roku bol oficiálne predstavený webový
vyhľadávač Yandex? – prvý správne odpovedal Tomáš Kaluža (v roku 1997) z Nemiec pri Banskej Bystrici.
Súťažná otázka č. 9
Ján Dopjera, neskôr známy ako John Dopyera (1893 – 1988). Slovensko-americký vynálezca, podnikateľ a výrobca strunových
hudobných nástrojov. Dopjerovci pochádzali z obce Stráže, no z ekonomických dôvodov sa v roku 1908 presťahovali do Ameriky.
John pokračujúc v remesle svojho otca, ktorý bol huslistom a výrobcom huslí, si v Los Angeles zriadil stolársku dielňu a začal
vyrábať husle, gitary a ďalšie hudobné nástroje. Zároveň ho začali zaujímať možnosti zosilnenia zvuku týchto nástrojov. Prvýkrát
požiadal o patent na gitaru s tenkými postriebrenými rezonátormi.

V ktorom roku požiadal John Dopyera prvýkrát o patent?
a) 1926

b) 1929

c) 1932

Foto: www.jazzitis.com

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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