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O tom, že veda vie byť aj zábavná, niet pochýb, dokumentujú to napríklad aj
organizátori Ig Nobelových cien. Ide o americké ocenenie parodizujúce skutočnú Nobelovu cenu.
Ig Nobelove ceny od roku 1991 udeľuje v septembri vedecký humoristický
časopis Annals of Improbable Research (Anály nepravdepodobného výskumu) za neobvyklé alebo triviálne výsledky výskumu, ktoré majú ľudí rozosmiať, ale zároveň donútiť zamyslieť sa. Slávnosť udeľovania cien sa koná
v historickom divadle Sanders na Harvardovej univerzite, pričom hodnotiaca
komisia je zložená z nositeľov skutočných Nobelových cien. Následne majú
víťazi možnosť vystúpiť s prednáškou v Massachusettskom technologickom
inštitúte.
Ig cena je odvodená od fiktívneho brata slávneho Alfreda Nobela – Ignáca Nobela. Meno „Ig Nobel“ je zároveň slovnou
hračkou; rovnako vyslovovaný anglický výraz ignoble znamená „potupný“, „sprostý“ či „nešľachetný“ 1.
Tento rok 12. septembra (23. ročník) rozdali na pôde Harvardovej univerzity 10 „antinobeloviek“a novinkou bola finančná
odmena pre víťazov vo výške desať biliónov zimbabwianskych dolárov, čo v prepočte predstavuje približne štyri americké
doláre.
Milí čitatelia,
stojí za to kliknúť si na internetové linky, kde sa píše o tohtoročných víťazoch „antinobelovky“ 2, a stojí za to prečítať si aj
najnovšie septembrové vydanie e-mailového časopisu E-zine ÚPV SR.

SPRÁVY Z ÚPV SR
Noc výskumníkov 2013
Celoeurópsky festival vedy – Noc výskumníkov – sa tohto roku uskutočnil
27. septembra a na Slovensku už siedmykrát. Verejnosti priblížil výsledky slovenskej vedy a osobnosti, ktoré sa vďaka
svojmu výskumu presadili i za hranicami
nášho štátu a prispeli k zlepšeniu kvality
života nás všetkých.
Úrad priemyselného vlastníctva SR
mal aj tentoraz svoje expozície v priestoroch bratislavského Avion Shopping
Parku, banskobystrického Europa Shopping Centra a v košickom obchodnom
centre Optima. Pre záujemcov boli k dispozícii rôzne propagačné materiály,
informačné brožúry a publikácie vydané úradom, zástupcovia ÚPV SR diskutovali s návštevníkmi o ochrane výsledkov tvorivej duševnej činnosti a pre
tých mladších boli pripravené aj rôzne
interaktívne hry a kvízy.

Foto: archív ÚPV SR

___________________________________________
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Ig_Nobelova_cena
www.improbable.com/ig/
www.aktuality.sk/clanok/236252/ig-nobleove-ceny/
http://vat.pravda.sk/zem/clanok/293137-vtipnu-nobelovku-ziskali-aj-kravy/
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Ochrana duševného vlastníctva
v EÚ
24. septembra v Bratislave a 26. septembra v Košiciach bol ÚPV SR spoluorganizátorom seminára Ochrana duševného vlastníctva v EÚ – služby Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu
(ochranné známky a dizajny) (OHIM)
pre podnikateľov. Cieľom seminárov
okrem poskytnutia informácií o význame a možnostiach ochrany duševného
vlastníctva bolo predstaviť projekty
Kooperačného fondu OHIM-u zamerané na efektívnejšie poskytovanie služieb
tak expertom národných úradov priemyselného vlastníctva, ako aj ich klientom

(nové bezplatné služby) a zosúladenie praxe národných úradov
v konaní o prihláškach ochranných známok a dizajnov.
Hlavným organizátorom bratislavského podujatia bolo Centrum
vedecko-technických informácií
SR v rámci projektu
Národná
infraštruktúra pre
podporu
transferu
technológií
na Sloven-

Spolu s colníkmi

sku – NITT SK. Podujatie v Košiciach
organizoval ÚPV SR spolu s Košickou
regionálnou komorou SOPK a tamojšou Štátnou vedeckou knižnicou.
Foto: archív ÚPV SR

stovky záujemcov. Pristavovali sa i pri
expozícii ÚPV SR. Jeho zástupcovia prezentovali napríklad aj informačnú kampaň nefejkuj.sk, ktorú úrad s podporou
Svetovej organizácie duševného vlastníctva spustil v polovici mája tohto roka
a ktorej cieľom je poskytnúť mladej generácii vo veku od 10 do 15 rokov diskusnú platformu o falšovaní a pirátstve.
Záujem bol aj o vedomostný kvíz – Poznáte slávne vynálezy? a tí, čo ich poznali, dostali suvenír ÚPV SR.

Ukážky práce kynológov s ich štvornohými pomocníkmi, výstava zadržaných
falzifikátov s možnosťou ich porovnania
s originálmi, historické uniformy a zbrane, prierez históriou colníctva na Slovensku, ale aj príležitosť dozvedieť sa viac
o priemyselnoprávnej ochrane a aktivitách
ÚPV SR. Deň colníkov (20. september)
prilákal na Hlavné námestie v Bratislave

Foto: www.citylife.sk

čík z Právnickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach,
jeden zo zakladateľov
vzdelávacieho programu
Duševné vlastníctvo, zároveň lektor a skúšajúci
v module D.
V tomto školskom roku bude vzdelávanie
prebiehať práve v module D – právo priemyselného vlastníctva.

Jeho obsah tvoria tri predmety: priemyselné práva, práva príbuzné a súvisiace;
patentové právo; práva na označenie.
Na štúdium sa tohto roku prihlásilo
najviac záujemcov v doterajšej trinásťročnej histórii Inštitútu duševného vlastníctva – 46, z nich veľkú časť (21) tvoria
zástupcovia Finančného riaditeľstva SR
sekcie daňovej a colnej. ÚPV SR teší záujem zástupcov štátnej správy o problematiku ochrany duševného vlastníctva
a verí, že v budúcnosti sa spolupráca
v tomto smere rozšíri aj na iné rezorty.

Foto: archív ÚPV SR

Vzdelávací program Duševné
vlastníctvo
ÚPV SR otvoril 19. septembra vo svojom Inštitúte duševného vlastníctva ďalší
ročník špecializovaného štúdia v 4-modulovom vzdelávacom programe Duševné vlastníctvo akreditovanom Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Pri príležitosti otvorenia školského
roka 2013/2014 sa účastníkom vzdelávania prihovorili predseda ÚPV SR Ľuboš Knoth, ktorý v rámci vzdelávacieho
programu pôsobí ako lektor, vedúci služobného úradu Andrej Legiň a Peter Voj-
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Pracovné stretnutie
s predstaviteľmi HIPO
Dňa 16. septembra navštívili ÚPV SR
predstavitelia Maďarského úradu duševného vlastníctva (HIPO), predseda Miklós Bendzsel a podpredsedníčka Judit Hajdú. Diskusia vedená predsedom
ÚPV SR Ľubošom Knothom bola zameraná na aktuálne medzinárodné otázky v oblasti duševného vlastníctva. Nosnou témou bol zámer vytvoriť Dunajský
patentový inštitút a pracovný program
51. zasadania Valného zhromaždenia
Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve (23. 9. – 2. 10.).
Obe strany venovali pozornosť aj aktuálnemu vývoju v Európskom patentovom
úrade a Úrade pre harmonizáciu vnútorného trhu. Predseda HIPO informoval,
že maďarská vláda schválila aktualizované znenie Národnej stratégie ochrany duševného vlastníctva do roku 2016.

Foto: archív ÚPV SR

SPRÁVY ZO SVETA
51. zasadanie
Valného zhromaždenia WIPO
Od 23. septembra do 2. októbra sa
v Ženeve koná 51. zasadanie Valného
zhromaždenia členských štátov Svetovej organizácie duševného vlastníctva
(WIPO). Jeho cieľom je zhodnotiť činnosť organizácie za predošlý rok vrátane
rozpočtu, informovať delegátov o aktuálnych projektoch a administratívnych záležitostiach a nadväzne sa konajú výročné rokovania jednotlivých únií a výborov
WIPO.

členských štátov, ich konštruktívnych
a intenzívnych rokovaní vedúcich k dôležitému výsledku.
Organizácia napredovala i na ďalších
frontoch, jednak v dosahovaní strategických cieľov, ale aj vo finančnej oblasti.
Prebytok z roku 2012 sme využili na financovanie našich dlhodobých záväzkov, kapitálové plánovanie a na udržanie
stáleho počtu zamestnancov aj pri zvýšenej pracovnej záťaži. Na konci roka
2012 rezerva predstavovala 178,2 milióna CHF, čo je približne o 58 miliónov CHF
Foto: www.wipo.int

Správa o činnosti WIPO za uplynulý
rok, ktorú prezentoval generálny riaditeľ
organizácie Francis Gurry, dokumentovala, že zatiaľ čo výkonnosť globálnej
ekonomiky klesala, počet prihlášok vo
svete rástol a najväčší rast dosiahla Čína.
– Rok od minuloročného októbrového
zasadania Valného zhromaždenia členských štátov WIPO bol pre organizáciu úspešný a produktívny, – povedal
F. Gurry a pokračoval.
– Vrcholom bolo uzatvorenie multilaterálnej
Marakéšskej zmluvy v júni 2013, ktorá
osobám nevidiacim,
so zrakovým postihnutím alebo s inými
poruchami zraku zjednodušuje prístup
k tlačeným dielam. Bol to veľký úspech

viac, ako si stanovili členské štáty. Je to
prezieravá poistka proti rôznym nepriaznivým vplyvom na naše príjmy. V súlade
s odporúčaniami externých audítorov
skúmame spôsoby, ako sprehľadniť štruktúru finančných správ, aby využitie rezerv
bolo transparentnejšie. Očakávame, že
aj na konci roka 2013 bude finančná situácia organizácie v plusových číslach.
Hlavným zdrojom príjmov WIPO sú
poplatky vyplývajúce zo Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT). V roku 2012
bolo podaných 194 400 medzinárodných prihlášok, o 6,6 % viac ako v predchádzajúcom roku. V roku 2013 sa očakáva nižší nárast počtu medzinárodných prihlášok asi o 4 %. Veľmi rýchly
nárast počtu prihlášok z Číny v uplynulých rokoch sa zmierňuje, zatiaľ čo sa
zvyšuje dopyt z vyspelých trhov, ktoré
tiež postihla globálna finančná kríza.
Predpokladá sa, že rok 2013 bude prvým rokom, v ktorom bude podaných viac ako 200 000 medzinárodných
prihlášok. – Od nadobudnutia účinnosti
PCT zmluvy trvalo 24 rokov, kým bolo
v jednom roku podaných 100-tisíc medzinárodných prihlášok, a tohto roku, po ďalších 12-tich rokoch, sa počet prihlášok
zdvojnásobí a dosiahne 200-tisíc, – zdôraznil F. Gurry.
Správu o činnosti WIPO v uplynulom
roku si môžete prečítať na
www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/general/1050/wipo_
pub_1050_2013.pdf.

3

SPRÁVY Z ÚPV SR / SPRÁVY ZO SVETA / MONITORING
V sídle Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu v španielskom Alicante sa
12. – 13. septembra konala 13. medzinárodná konferencia o ochranných známkach. Odborníci diskutovali o najnovšom
vývoji v oblasti priemyselného vlastníctva
s dôrazom na ochranné známky vrátane
pripravovanej reformy tohto systému, doménové mená, ale tiež dizajny.
Medzinárodná konferencia v OHIM-e

7-ročná Slovenka zabodovala v EPÚ
Jedným z najzaujímavejších podujatí,
ktoré Európsky patentový úrad (EPÚ) pripravil pri príležitosti 40. výročia svojho
vzniku, bola výtvarná súťaž Vynálezy
a Európa určená deťom základných škôl
v 40-tich európskych krajinách uznávajúcich Európsky patentový dohovor.
Cieľom súťaže bolo primäť mladých
ľudí k tomu, aby sa zaujímali o nové myšlienky, vynálezy a patenty, uvedomili si
svoje miesto v Európe a zároveň uvažovali aj v širších dimenziách mimo svojej
krajiny. Podľa množstva prihlásených výtvarných prác bol cieľ dosiahnutý.

Účastníci konferencie boli informovaní
aj o najnovších súdnych rozhodnutiach
Súdneho dvora Európskej únie a o ich
vplyve na známkovú prax.

Slovensko na konferencii reprezentoval predseda Úradu priemyselného
vlastníctva SR Ľuboš
Knoth. Vystúpil s prednáškou na tému Nový koncept ochrany
priemyselného vlastníctva pre podnikateľské subjekty. V tejto súvislosti
predstavil strategický plán úradu a informoval o jeho aktivitách zameraných na
zvýšenie povedomia verejnosti o duševnom vlastníctve a jeho ochrane.
Foto: www.oami.europa.eu

EPÚ dostal takmer 3 000 prác
z 370-tich tried zo 110-tich škôl z 25-tich
štátov. Hodnotenie zabralo porote veľa
času, musela preskúmať, či boli splnené podmienky súťaže, a za každú krajinu v každej vekovej kategórii vybrať
jednu prácu. Práce finalistov boli zverejnené na intranete EPÚ a zamestnanci úradu hlasovali o najlepších (do hlasovania sa zapojilo 2 000 zamestnancov).
V kategórii 6 – 8 rokov sa víťazkou
stala 7-ročná Paulína Šimovičová zo
Slovenska. EPÚ ju i víťazov ďalších kategórií pozval spolu s rodičmi do Mníchova
na otvorenie výstavy, v rámci ktorej budú
prezentované ocenené práce.

Výstava bude oficiálne otvorená
16. októbra, deň pred oslavami 40. výročia EPÚ. Pred vernisážou budú mať
víťazi výtvarnej súťaže a ich rodičia možnosť pozrieť si pamiatky Mníchova a navštíviť Deutsches Museum.
Foto: www.epo.org

MONITORING

Prehľad článkov týkajúcich sa duševného vlastníctva a ÚPV SR uverejnených
v slovenských tlačených a elektronických médiách v septembri 2013
Na heslá zabudnite. Po novom
budeme odomykať hlasom alebo prstom
Prinášame prehľad najlepších technologických noviniek tejto jesene. O slovo sa
hlási biometria a odtlačky.
Hospodárske noviny

26. 9. 2013

http://style.hnonline.sk/digital-132/na-hesla-zabudnitepo-novom-budeme-odomykat-hlasom-aleboprstom-583609

Technológie budúcnosti budú
načúvať ľuďom a učiť sa od nich
(P r a v d a 13. 9. 2013)
http://vat.pravda.sk/technologie/clanok/292954technologie-buducnosti-budu-nacuvat-ludom-aucit-sa-od-nich/

Výskum vyskúmaného
Ak sa už raz ministerstvo školstva rozhodne podporiť vedu a výskum, človek
by očakával podporu vedeckých aktivít
smerujúcich k skvalitneniu upadajúceho
školského systému. Pretože dnes už aj

laici vedia, že školstvo funguje už len
z vôle posledných entuziastov.
Koncom júla však ministerstvo zverejnilo
výzvu na spoločné projekty pre výrobné
spoločnosti, vedecké a výskumné ústavy.
Skutočnosť, že výzva visela na internete
necelý mesiac, napovedá o tom, že potenciálni záujemcovia o podporu výskumu sú mimoriadne talentovaní zvládať
nielen výskumné úlohy, ale najmä agendu okolo samotných žiadostí a že dva milióny eur na každý z projektov poputuje
do tých najsprávnejších rúk.
Na projekty vyčlenili 10,3 milióna eur
a priaznivci rozvoja vedy a výskumu
môžu oceniť štedrosť ministerstva. Aj
víťazi súťaže sa isto potešia, no menej
radosti budú mať tí, ktorí si výzvy preštudujú podrobnejšie.
Sme

26. 9. 2013

http://komentare.sme.sk/c/6948219/vyskumvyskumaneho.html
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Šetriť na výskume je luxus
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 9. 9. 2013)
http://komentare.hnonline.sk/komentare-hn-152/
setrit-na-vyskume-je-luxus-581009

Ad.: Zrušme vedu? (28. 8.)
(S m e 4. 9. 2013)
http://komentare.sme.sk/c/6922127/ad-zrusmevedu-28-8.html

Ad.: Zrušme vedu? (28. 8.)
(S m e 2. 9. 2013)
http://komentare.sme.sk/c/6919341/ad-zrusmevedu-28-8.html

Prezradili favoritov na Nobelove ceny.
Tipujú Higgsov bozón
Ukázali prvé odhady tohtoročných laureátov Nobelových cien. Favoritom je fyzik Peter Higgs
Bratislava – Trvalo takmer polstoročie,
kým sa tá hypotéza ukázala ako správna. Napokon však minulý rok fyzici na
Veľkom hadrónovom urýchľovači obja-

MONITORING
vili a začiatkom tohto roka aj predbežne
potvrdili a určili, že tá častica je naozaj
Higgsov bozón.
Práve Peter Higgs, po ktorom bozón nesie meno, je najväčším favoritom na získanie aktuálnej Nobelovej ceny za fyziku.
Naznačuje to každoročný odhad Davida
Pendleburyho pre agentúru Reuters. Najprestížnejšie ocenenia vo svete vedy sa
budú oznamovať od 7. októbra.
Sme

26. 9. 2013

http://tech.sme.sk/c/6948251/prezradili-favoritov-nanobelove-ceny-tipuju-higgsov-bozon.html

Slovenský vedec je prvým autorom
v prestížnom magazíne PNAS
Vedci lepšie pochopili záhadný enzým.
Slovák je prvým autorom štúdie v prestížnom magazíne
Bratislava – Výsledkom je nadmerné zrážanie krvi v žilách, problémy s kosťami
a väzivami, vyvrátené očné šošovky,
mentálne postihnutie a niekedy aj smrť.
Za tým všetkým, dedičnou homocystinúriou, sú ťažkosti s enzýmom, ktorý
je kľúčový pri spracovaní istého druhu
aminokyselín. Vedcom sa teraz prvý raz
podarilo vyriešiť, ako tento enzým vyzerá
v troch rozmeroch, a tak pochopiť, ako
funguje. Vďaka tomu by mohla vzniknúť
nová generácia liekov.
Prvým autorom štúdie v prestížnom magazíne Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) je aj mladý
slovenský vedec Tomáš Majtán z Ústavu
molekulárnej biológie. Výskum prebiehal
na Coloradskej univerzite.
Sme

26. 9. 2013

http://tech.sme.sk/c/6948257/slovensky-vedec-jeprvym-autorom-v-prestiznom-magazine-pnas.html

Rusko predá rodinné striebro.
Kalašnikov
Patrí medzi ruské legendy. Samopaly tejto značky používajú armády, povstalci
a mafiáni po celom svete
Iževsk, Bratislava – Patrí medzi najväčšie ruské legendy. Samopaly tejto značky
používajú armády, povstalci a mafiáni po
celom svete. Teraz štátny výrobca Kalašnikov dostane prvýkrát súkromných majiteľov. Rusi totiž predajú časť zbrojného
koncernu Kalašnikov dvom oligarchom
blízkym prezidentovi Vladimirovi Putinovi.
Pre ťažobného magnáta Andreja Bokareva a železničiarskeho bossa Alexeja
Krivoručka ide o výhodný biznis. Takmer
polovicu akcií Kalašnikova získajú za
41 miliónov dolárov. Hodnotu značky pritom odborníci vyčísľujú na 10 miliárd dolárov a na budúci rok očakáva fabrika príjmy tri štvrte miliardy dolárov. „Niet sa čo
čudovať, že o Kalašnikova je taký záujem. Je to top značka, s ktorou sa obchoduje po celom svete. Okrem originálnych
samopalov navyše vznikli milióny ich napodobenín,“ potvrdil pre HN expert na
zbrane Jaroslav Kuracina.

Hospodárske noviny

25. 9. 2013

http://hn.hnonline.sk/svet-120/rusko-preda-rodinnestriebro-kalasnikov-583382

Aplikácia miniFaktúra sa po nasadení na trh stala najsťahovanejšou u nás
a v Česku
Slovák porazil Angry Birds. Dnes cieli
na Európu
Bratislava – Zažiť situáciu, keď sa vaša
aplikácia stane sťahovanejšia než svetoznáma hra Angry Birds, je snom každého developera. Ten sa do bodky splnil Erikovi Hudákovi a jeho projektu mini
Faktúra. Vďaka nemu si podnikatelia
môžu vystaviť faktúru doslova na zopár
klikov cez stiahnutú aplikáciu v chytrom
telefóne. „Aplikáciu pre iPhone som dal
na trh vo februári 2012. Angry Birds
v sťahovaní porazila už v prvom týždni,“
povedal pre HN jej zakladateľ Erik Hudák
s tým, že tento husársky kúsok sa mu podaril zopakovať ešte raz – v Česku.
Hospodárske noviny

25. 9. 2013

http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/slovakporazil-angry-birds-dnes-cieli-na-europu-583385

Rádio Expres nachytalo Stellu,
ako kradne dopravný servis
Usvedčujúce video zverejnili na internete. Chcú ho použiť ako dôkaz na súde
Bratislava – Dopravný servis Rádia Expres nachytal konkurenčný Stella servis,
ako bez povolenia používa jeho informácie. Dôkaz nahral na video a zverejnil na
internete.
Ide o podobný prípad, ako keď Slovenský hydrometeorologický ústav na webe
zámerne pozmenil niektoré namerané
teploty a konkurencia si údaje osvojila.
Stella servis v utorok na obvinenia neodpovedal.
Sme

tistikov hovoria, že humanitné smery
uprednostní aj tento rok väčšina žiakov
základných škôl.
Hospodárske noviny

24. 9. 2013

http://hn.hnonline.sk/slovensko-119/caplovicneziskal-ziakov-pre-techniku-583209

Žiakov manuálna práca neláka
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 24. 9. 2013)
http://hn.hnonline.sk/slovensko-119/ziakovmanualna-praca-nelaka-583227

Stredné školy musia vychovávať
odborníkov, nie nezamestnaných
(P r a v d a 23. 9. 2013)
http://profesia.pravda.sk/studium/clanok/293761stredne-skoly-musia-vychovavat-odbornikov-nienezamestnanych/

Firmy chcú úľavy za výchovu
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 2. 9. 2013)
http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/firmychcu-ulavy-za-vychovu-569318

Školy vráťme štátu. A časť z nich
zavrime
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 2. 9. 2013)
http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/skolyvratme-statu-a-cast-z-nich-zavrime-569317

Vláda nechce školy späť pod svoju
správu
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 2. 9. 2013)
http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/vladanechce-skoly-spat-pod-svoju-spravu-569296

Nový školský rok:
Menej učiteľov a spojené triedy
(P r a v d a 2. 9. 2013)
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/291593novy-skolsky-rok-menej-ucitelov-a-spojene-triedy/

Čaplovič chce v rozpočte vybojovať
viac peňazí na platy či učebnice
(P r a v d a 2. 9. 2013)
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/291626caplovic-chce-v-rozpocte-vybojovat-viac-penazi-naplaty-ci-ucebnice/

25. 9. 2013

http://auto.sme.sk/c/6947177/radio-expres-nachytalostellu-ako-kradne-dopravny-servis.html

Stredné školy/Napriek snahe ministra
školstva Dušana Čaploviča deti lákajú
skôr gymnáziá a humanitné smery
Čaplovič nezískal žiakov pre techniku
Bratislava – Gymnázium alebo stredná
odborná škola, technika alebo jazyky?
Ešte pred pár mesiacmi mal Michal Michalík ťažkú hlavu z toho, kde bude pokračovať v štúdiu po skončení základnej
školy. „Otec mi radil elektrotechniku, aby
som mal isté remeslo, mama bola skôr
za gymnázium,“ hovorí dnes čerstvý
prvák na Gymnáziu L. Novomeského
v Bratislave. V prospech všeobecne zameranej školy napokon rozhodlo práve
to, že sa neprofiluje na konkrétny smer.
„Nie som ešte pevne rozhodnutý, čo
chcem v živote robiť a z elektrotechniky
by sa mi išlo na humanitnú vysokú školu ťažšie,“ hovorí. Dáta školských šta5

Apple šokuje. Predal 9 miliónov iPhonov.
Okrem úspechu nových telefónov oslavuje Apple aj operačný systém iOS 7.
„Toto je naše najlepšie odštartovanie
predaja, viac ako deväť miliónov predaných iPhonov. To je nový rekord za prvý
víkend predaja,“ komentuje Tim Cook,
výkoný riaditeľ Applu, úspech nových telefónov.
Presne 20. septembra vstúpili do predaja
v deviatich krajinách obe nové zariadenia, iPhone 5s a iPhone 5c. Predchádzajúci model iPhone 5 stanovil rekord
na päť miliónov za prvý víkend, no dvojica telefónov toto číslo takmer zdvojnásobila. „Dopyt po nových iPhonoch je neuveriteľný“ dodáva Tim Cook.
Hospodárske noviny

24. 9. 2013

http://hn.hnonline.sk/apple-sokuje-predal-9milionov-iphonov-583162

MONITORING
Simpsonovci boli postrachom Apple
pri vývoji klávesnice
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 24. 9. 2013)
http://strategie.hnonline.sk/spravy/media-digital/
simpsonovci-boli-postrachom-apple-pri-vyvojiklavesnice

Hackeri oklamali nový iPhone,
prelomili ochranu odtlačkami
(S m e 24. 9. 2013)
http://tech.sme.sk/c/6944593/hackeri-oklamali-novyiphone-prelomili-ochranu-odtlackami.html

Reforma ESO/V rezorte školstva pracuje
17 organizácií, vnútro ich navrhuje preriediť
Kaliňák navrhol Čaplovičovi škrtnúť
stovky úradníkov
Bratislava – Pod vyše 350 úradníkmi
v rezorte školstva sa trasú stoličky. Podriadení ministra vnútra Roberta Kaliňáka
navrhujú v rámci reformy štátnej správy
ESO výrazne preriediť počet organizácií v správe ministra Dušana Čaploviča.
Podľa informácií HN by sa mali Štátny inštitút odborného vzdelávania, Štátny pedagogický ústav a Národný ústav celoživotného vzdelávania zlúčiť do jednej
organizácie. Ďalšie štyri úrady – Agentúra na podporu vedy a výskumu, Antidopingová agentúra, Domov speváckeho zboru slovenských učiteľov a Ústav
informácií a prognóz školstva – by mali
zaniknúť, prípadne sa začleniť pod ministerstvo školstva. Spoločné výdavky
uvedených siedmich úradov vlani presiahli 28 miliónov eur.
Hospodárske noviny

20. 9. 2013

http://hn.hnonline.sk/slovensko-119/kalinak-navrholcaplovicovi-skrtnut-stovky-uradnikov-582642

Kaliňák chce škrtať v školstve
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 20. 9. 2013)
http://hn.hnonline.sk/slovensko-119/kalinak-chceskrtat-v-skolstve-582650

Automodely rodinnej firmy XRAY z Trenčína si vyslúžili množstvo svetových cien
Začínali v garáži, dnes majú
automobilku
Bratislava – Na Slovensku máme automobilku svetového formátu. Takmer nikto
ju však nepozná. Trenčianska XRAY totiž
nevyrába klasické autá, ale ich menšie
verzie – závodné automodely. Vo svojom
odbore patrí medzi najlepšie na svete
a konkurencii slúži ako zdroj inšpirácie
a technických inovácií.
Hospodárske noviny

19. 3. 2013

http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/zacinaliv-garazi-dnes-maju-automobilku-582454

Preteky na trati aj vo vývoji
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 19. 9. 2013)
http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/pretekyna-trati-aj-vo-vyvoji-582452

Naše autá kopírujú aj Číňania
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 19. 9. 2013)
http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/naseauta-kopiruju-aj-cinania-582453

S bločkovou lotériou môže mať
Google problém
Štátna lotériová spoločnosť aplikáciu obhajuje. Google sa k nej nevyjadruje
Bratislava – Android aplikácia Národnej
bločkovej lotérie pravdepodobne porušuje vývojárske podmienky Googlu. V obchode Google play sú zakázané hazardné
aplikácie a hry, napríklad online kasína,
ale aj lotérie.
Hovorca Tiposu Rastislav Čépe aplikáciu bráni tým, že slúži na registrovanie
bločkov: „Neumožňuje priame prevody
peňazí do hazardnej hry.“ Čépe tvrdí, že
aplikáciu Google schválil. Podľa informácií SME sa však aplikácie pred umiestnením do obchodu nekontrolujú.
K bločkovej lotérii sa Google vyjadriť
nechcel, cez hovorkyňu slovenského zastúpenia Dášu Tkáčovú odkázal, že sa
ku konkrétnym aplikáciám nevyjadruje. Nepotvrdil ani to, či Tipos porušil ich
podmienky a či program zmažú. Na nevhodnú aplikáciu môže Google upozorniť
každý užívateľ.
Sme

19. 9. 2013

http://ekonomika.sme.sk/c/6938754/s-blockovouloteriou-moze-mat-google-problem.html

Hoďte to na hackerov
(S m e 18. 9. 2013)
http://komentare.sme.sk/c/6938397/hodte-to-nahackerov.html

Bločková lotéria lákala prvý deň
hráčov i hackerov
(S m e 17. 9. 2013)
http://ekonomika.sme.sk/c/6936316/blockovaloteria-lakala-prvy-den-hracov-i-hackerov.html

Internetoví piráti nevedomky
pomáhajú internetovej videopožičovni
Prevádzkovateľ internetovej videopožičovne Netflix sleduje pirátske weby, aby
zistil, o aké filmy a seriály majú ľudia záujem. Následne ich nakupuje a ponúka
predplatiteľom online
Server Pirate Bay navštevuje aj Netflix,
ktorý na ňom hľadá inšpiráciu pre nákup
autorských práv na odvysielanie filmov
a seriálov vo svojej internetovej videopožičovni. Namiesto platenia externým
agentúram, ktoré zabezpečujú prieskum
trhu, či pýtania sa samotných užívateľov,
o aké filmy majú záujem, jej postačí sledovať, aké tituly sú najčastejšie sťahované na pirátskych weboch. Podľa vlastných slov takto dokáže svojim užívateľom ponúknuť presne to, čo chcú a za
čo si platia.
Pravda

19. 9. 2013

http://vat.pravda.sk/obraz-a-zvuk/clanok/293432internetovi-pirati-nevedomky-pomahaju-internetovejvideopozicovni/

Vysnívaným zamestnávateľom je pre
študentov opäť Google
Najatraktívnejším zamestnávateľom pre
6

študentov je opäť Google. Vyplýva to
z najnovšieho rebríčka vypracovaného
výskumnou a konzultačnou firmou Universum Global. Google skončil na prvom
mieste tak v kategórii biznis, ako aj v kategórii technologických firiem.
Výsledky prieskumu v kategórii Business
ukazujú silnú konkurenciu medzi firmami poskytujúcimi profesionálne služby,
investičnými bankami a výrobcami spotrebného tovaru. Druhú pozíciu vlani obsadila KPMG, tento rok sa však prepadla
o šesť miest. Nahradila ju firma Ernst
& Young, ktorá si o štyri priečky polepšila.
Pravda

18. 9. 2013

http://profesia.pravda.sk/zamestnanie/clanok/293355
vysnivanym-zamestnavatelom-je-pre-studentovopaet-google/

Vychádza GTA V, zarobí miliardu
dolárov
Najdrahšia videohra v dejinách začínala
ako simulátor zlodeja áut, dnes stojí i zarába stámilióny
Bratislava – Keď v roku 1997 dokončilo
škótske herné štúdio DMA Design hru
Grand Theft Auto, nik nepredpokladal nezvyčajný úspech. Firma síce mala s vývojom hier skúsenosti, no v tom čase
nemohol nik predpokladať, že videohry
raz môžu stáť viac ako nakrútenie hollywoodskeho veľkofilmu. A zarábať lepšie.
Teraz však vychádza nové pokračovanie
tejto série a môže ísť dokonca o jednu
z najväčších tohtoročných udalostí nielen vo svete videohier, ale technológií
vôbec. Je to zároveň oficiálne najdrahšia
hra v histórii – údajne stála viac ako 270
miliónov dolárov a zarobiť má viac ako
miliardu.
Sme

17. 9. 2013

http://tech.sme.sk/c/6936940/vychadza-gta-vzarobi-miliardu-dolarov.html

Smartfón môže byť aj skladačka,
ktorú si postaví každý sám
Holandský dizajnér prišiel s originálnym
nápadom vytvorenia smartfónu, ktorý
si každý poskladá podľa vlastnej chuti.
Komponenty pospája do stavebnice ako
Lego.
Predstavte si smartfón, ktorý si môžete poskladať podľa vlastných predstáv.
Chcete lepšiu kameru, väčšiu baterku, či
vyšší výkon? Stačí vymeniť súčiastky na
základnej doske, ktoré pripomínajú Lego.
Výmenu zvládne každý. Stačí odskrutkovať dve skrutky a vymeniť či usporiadať
si komponenty tak, ako sa vám páči. Ak
sa niektorá zo súčiastok pokazí či zastará, nemusíte hneď bežať do servisu, či
meniť celý prístroj. Stačí chybnú či nevýkonnú súčiastku vymeniť.
Pravda

17. 9. 2013

http://vat.pravda.sk/obraz-a-zvuk/clanok/293204smartfon-moze-byt-aj-skladacka-ktoru-si-postavikazdy-sam/

MONITORING
Začiatok recesie September 2008 bol
míľnikom, ktorý naplno ukázal problémy
finančného sektora a celej ekonomiky.
Ikona, ktorá spustila krízu
Bratislava – „Najhoršie je už za nami.“
Túto pamätnú vetu povedal začiatkom
roku 2008 Richard Fuld, šéf jednej z najvýznamnejších investičných bánk sveta
– Lehman Brorther. Teda tej istej banky,
ktorá sa o pár mesiacov neskôr napriek
tomu postarala o spustenie najhoršej krízy 21. storočia. Pondelok 15. septembra
totiž táto ikona amerického investičného
bankovníctva oficiálne požiadala o ochranu pred veriteľmi. V preklade, skrachovala a spustila tým krízu, z ktorej sa svet
dodnes úplne nespamätal.
Hospodárske noviny

16. 9. 2013

http://finweb.hnonline.sk/spravy-zo-svetafinancii-126/ikona-ktora-spustila-krizu-581919

Škrty a rast. Biznis má liek na krízu
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 16. 9. 2013)

Rozmýšľajte o vede, budete morálnejší
Psychológovia našli spojenie medzi vedeckými metódami a morálkou
Londýn, Bratislava – Vedecké bádanie
a morálka človeka spolu súvisia. Tvrdia
to vedci z Kalifornskej univerzity Santa
Barbara, ktorí skúmali tento vzťah. Predpokladali, že v ľuďoch je hlboko zakorenená predstava vedy ako morálnej
činnosti – v jej dôraze na nestrannosť, racionalitu a hľadanie pravdy.
Podľa štúdie publikovanej v časopise
Plos One preukázali, že vzťah medzi
vedou a morálkou je tak hlboko zakorenený, že samotné premýšľanie o vede
môže vyvolať lepšie morálne správanie.
Zistili, že rozmýšľanie o vede zvýšilo dodržiavanie právnych noriem aj nesebecké správanie voči ostatným. Medzi vedou
a morálkou sa tak potvrdil silný vzťah.
Sme

13. 9. 2013

http://tech.sme.sk/c/6932652/rozmyslajte-o-vedebudete-moralnejsi.html

http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/skrty-arast-biznis-ma-liek-na-krizu-581918

Dušan Vasilišin, výkonný riaditeľ Spinea
Investície do nových produktov sa
nám oplatili
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 12. 9. 2013)
http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/investiciedo-novych-produktov-sa-nam-oplatili-581467

Matador sa chytil na automobilkách.
Už je aj v Rusku
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 12. 9. 2013)
http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/
matador-sa-chytil-na-automobilkach-uz-je-aj-vrusku-581469

Vladimír Levársky, generálny riaditeľ OMS
Výskum a vývoj je motorom našej firmy
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 12. 9. 2013)
http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/vyskum-a-vyvoj-je-motorom-nasej-firmy-581470

Našu ekonomiku dusí neochota šetriť
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 11. 9. 2013)
http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/vyskum-a-vyvoj-je-motorom-nasej-firmy-581470

Anketa: Ako hodnotíte konsolidačné
úsilie slovenských vlád od roku 2008?
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 11. 9. 2013)
http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/anketa-ako-hodnotite-konsolidacne-usilie-slovenskychvlad-od-roku-2008-581303

Jozef Hübel, generálny sekretár Zväz strojárskeho priemyslu SR, pre HN:
Ak firma neinvestuje, umrie
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 5. 9. 2013)
http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/akfirma-neinvestuje-umrie-569917

Anketa: Investovali ste do svojej firmy
tento rok viac ako vlani?
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 5. 9. 2013)
http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/anketainvestovali-ste-do-svojej-firmy-tento-rok-viac-akovlani-569918

Autosalón. Lesklejšie, rýchlejšie a úspornejšie. Autoshow naznačuje, ako budú
vyzerať autá budúcich rokov.
Frankfurt ukázal cestu luxusu.
Smerom k SUV
Frankfurt nad Mohanom – Prestížne autosalóny, akým je aj ten vo Frankfurte,
to nie je len jedinečná prehliadka nablýskaných automobilov, ale aj náhľad
do budúcnosti. A 65. ročník nemeckého
automobilového veľtrhu sa má v tomto
smere čím pochváliť. Okrem zaostrenia
na luxus a ekológiu sa tu ukázali trendy,
ktoré budú meniť „svet kolies“.
Hospodárske noviny

12. 9. 2013

http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/frankfurt-ukazal-cestu-luxusu-smerom-k-suv-581474

Vo Frankfurte sa lúčili legendy
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 12. 9. 2013)
http://hn.hnonline.sk/vo-frankfurte-sa-lucililegendy-581483

Autoshow sa skončila, vystúpte do
reality
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 12. 9. 2013)
http://komentare.hnonline.sk/komentare-hn-152/autoshow-sa-skoncila-vystupte-do-reality-581462

Slováci ukázali najdrahšie malé
„zelené auto“ na svete
H o s p o d á r s k e n o v i n y 11. 9. 2013
http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/
slovaci-ukazali-najdrahsie-male-zelene-auto-nasvete-581307

Frankfurt priniesol zlom. V kurze sú
hybridy
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 10. 9. 2013)
http://style.hnonline.sk/auto-moto-130/frankfurtpriniesol-zlom-v-kurze-su-hybridy-581169

Nemci vychovávajú Európanov
k hybridom
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 10. 9. 2013)
http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/nemcivychovavaju-europanov-k-hybridom-581157
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3D nahrádzajú zakrivené telky
Na veľtrhu spotrebnej elektroniky dominovali zakrivené televízory či výkonné
fotomobily
Berlín, Bratislava – Stovky nových televízorov, fotoaparátov a smartfónov na
vás pozerajú z každého rohu jedného
z najdôležitejších veľtrhov spotrebnej
elektroniky v Európe. V Berlíne na veľtrhu IFA ponúkajú výrobcovia bielu aj čiernu techniku.
Sme

10. 9. 2013

http://tech.sme.sk/c/6928796/3d-nahradzajuzakrivene-telky.html

Kórejský výrobca predstavil inteligentné
hodinky. V obchodoch budú koncom septembra
Samsung v Berlíne nadiktoval
nový trend
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 5. 9. 2013)
http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/samsung-v-berline-nadiktoval-novy-trend-580141

Samsung predstavil svetu revolučnú
novinku
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 5. 9. 2013)
http://hn.hnonline.sk/samsung-predstavil-sveturevolucnu-novinku-580150

Samsung predstavil hodinky, ktoré
rozpútajú vojnu na trhu
(P r a v d a 5. 9. 2013)
http://vat.pravda.sk/obraz-a-zvuk/clanok/292001
samsung-predbehol-apple-predstavil-inteligentnehodinky/

Úspešný slovenský nápad:
Načítavať faktúry má automat
Nikdy nebudú mať všetky faktúry rovnaký štandard. No to nie je dôvod, aby ich
do účtovníctva manuálne vkladali ľudia
Bratislava – Nahrávate každý večer faktúry do účtovníctva? Čoskoro sa vám
život možno značne uľahčí. Postačí, ak
emailom odošlete doklady a svoj čas môžete venovať rodine či priateľom.
Už dnes môžete nafotením grafického
QR kódu cez smartfón jednoducho zaplatiť faktúru alebo údaje z nej nahrať do
účtovného softvéru.
Takéto grafické kódy začínajú na svoje
faktúry umiestňovať veľké aj malé spoločnosti, ako napríklad Bratislavská vodárenská spoločnosť, poisťovne Union či
Axa, mobilný operátor či regionálny operátor Antik Telecom.
Slovenské banky zasa v marci prijali Pay
by square ako štandard na ukladanie platobných informácií do QR kódov a postupne pribúda podpora na čítanie týchto
kódov v bankových aplikáciách.
Sme

10. 9. 2013

http://tech.sme.sk/c/6928795/uspesny-slovenskynapad-nacitavat-faktury-ma-automat.html

MONITORING
Rastúcu popularitu smartfónov a tabletov
využívajú aj naše firmy.
Aplikácie dajú Slovákom prácu
Bratislava – Pred štrnástimi rokmi začínali traja, dnes zamestnávajú 30 ľudí
a svoju pobočku otvárajú aj v Spojených štátoch. Veľká časť klientely bratislavskej IT spoločnosti Resco totiž sídli
práve tam. „Momentálne rozbiehame
našu spoločnosť aj v Severnej Amerike,
kde okrem našich zákazníkov pôsobia
aj ďalšie veľké spoločnosti, čo zvyšuje
naše možnosti. Teraz tam máme jedného
človeka, ale v budúcom roku by k nemu
mali pribudnúť ďalší dvaja obchodníci,“
vysvetľuje konateľ firmy Resco Radomír
Vozár.
Slováci začali so spotrebiteľskými aplikáciami, postupne pracovali na nástrojoch pre iných vývojárov, až napokon
skončili pri mobilných CRM softvéroch.
To v praxi znamená, že manažéri môžu
vďaka smartfónom či tabletom jednoducho riadiť kľúčové aktivity vo firme, ako
je predaj, marketing, komunikáciu so zákazníkmi či distribúciu produktov. Šetria
tak čas aj peniaze.
Hospodárske noviny

9. 9. 2013

http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/aplikacie-daju-slovakom-pracu-580527

Slogan Najväčšia pizza v Košiciach
je chránený
Podnikateľ si registroval ochrannú známku na najväčšiu pizzu v Košiciach. Konkurencii môže brániť v tom, aby používala podobný slogan na ich pizzu
Bratislava – Ochrannú známku Najväčšia
pizza v Košiciach s vyobrazením mačky
na žltom pozadí zaregistroval Úrad priemyselného vlastníctva bez boja.
Hoci sa viacerí podnikatelia chystali registráciu známky napadnúť, počas troch
mesiacov zápisu známky nepodali žiadne námietky. Potvrdil to hovorca úradu
Július Šípoš.
Úrad tak registráciu odobril. Platiť bude
do roku 2022.
Známku si registroval bratislavský podnikateľ, s ktorým sa nám nepodarilo spojiť.
Reštauráciu v Košiciach podľa našich informácií zatiaľ neprevádzkuje.
Sme

7. 9. 2013

http://ekonomika.sme.sk/c/6925878/slogan-najvacsiapizza-v-kosiciach-je-chraneny.html

Absolvent bez praxe? Absolvent bez
miesta
Jozef Hvorecký, prorektor pre medzinárodné vzťahy a programy Vysokej školy
manažmentu
Mnohí absolventi vysokých škôl sú pres.
vedčení, že zo školských lavíc pôjdu
priamo do vysokých funkcií. Manažérov
však ich vedomosti pramálo zaujímajú.
Ich prvou otázkou je, kde a ako dlho praxovali. Školu považujú za studnicu poz-

natkov, nie však za miesto prípravy na
život. Školy oponujú, že obsah výučby je
ich autonómnym rozhodnutím, do ktorého nikto iný nemá hovoriť.
Takáto obrana je chybná. Školy sú financované z daní poplatníkov. Vložené
peniaze sa by im mali vracať cez dane
absolventov a cez kvalitnejšie výrobky
a služby. Školy rozmýšľajú inak. V ich
hodnotení sa vyššie cení publikačná činnosť učiteľov ako schopnosti absolventov. Tomu prispôsobili aj výučbu: teoretických vedomostí ponúkajú dostatok,
zručností pomenej.
Hospodárske noviny

6. 9. 2013

http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/absolvent-bez-praxe-absolvent-bez-miesta-580247

Vzdelanie študenta nepredá
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 6. 9. 2013)
http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/vzdelaniestudenta-nepreda-580279

Vymysleli revolučný rozvrh.
A dobýjajú svet
Firma rodiny Gottweisovcov aSc vytvorila program, ktorý dnes používa 90 percent našich škôl
Bratislava – Do polovice deväťdesiatych
rokov sa Anna Gottweisová ako zástupkyňa riaditeľa trápila s rozvrhom na nový
školský rok aj celý august. Skladala ho
z farebných kartičiek a tie potom prepisovala do Excelu.
Synovia však chceli k počítaču častejšie
a keďže im ho blokovala, rozhodli sa, že
sa pokúsia vytvoriť algoritmus, ktorý by
jej prácu uľahčil. Podarilo sa a ich program sa dnes používa na 250-tisíc školách na celom svete. „Už nie je kam sa
ďalej rozšíriť, program je už všade,“ konštatuje spokojne hlava rodiny a riaditeľ
spoločnosti aSc Ján Gottweis.
Hospodárske noviny

5. 9. 2013

http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/vymysleli-revolucny-rozvrh-a-dobyjaju-svet-580138

Číňan podviedol Slovákov. A vďaka
nemu prerazili vo svete
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 5. 9. 2013)
http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/cinanpodviedol-slovakov-a-vdaka-nemu-prerazili-vosvete-580149

Škola nesmie byť zajatecký tábor
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 5. 9. 2013)
http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/skolanesmie-byt-zajatecky-tabor-580139

Ďalší výrobcovia programov pre školy
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 5. 9. 2013)
http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/dalsi-vyrobcovia-programov-pre-skoly-569913

Za prepad Slovenska v konkurencieschopnosti viní opozícia Fica
Opozičné strany pripisujú prepad Slovenska v rebríčku konkurencieschopnosti obom vládam Roberta Fica. Zároveň
ho obviňujú z klamstva, keď vyhlásil, že
8

Slovensku sa podarilo ustáť ekonomickú krízu bez väčších problémov. Správa
Svetového ekonomického fóra (SEF) má
byť podľa nich toho jasným dôkazom.
„Je to ten skutočný obraz, ktorý ukazuje
ako zlá je hospodárska politika strany,
ktorú pokojne môžeme nazvať zlý Smer,
alebo Smer – slepá ulička, pretože vedie
Slovensko do slepej uličky,“ vyhlásil poslanec za SDKÚ-DS Ľudovít Kaník.
Kaník pripomenul, že v roku 2006, keď
začala prvá éra vlády súčasného premiéra, bolo Slovensko v rebríčku na 35.
mieste, dnes je to 78. pozícia. Kaník tvrdí, že tento trend je zničujúci, pretože
v praxi znamená rast nezamestnanosti a horšie životné podmienky pre ľudí.
Umiestnenie Slovenska je podľa neho
výsledkom toho, že vláda prijíma opatrenia, ktoré brzdia hospodársky rast a ťahajú slovenskú ekonomiku dole.
Pravda

5. 9. 2013

http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/291988za-prepad-slovenska-v-konkurencieschopnostiopozicia-vini-fica/

Vláda dostala prvé vysvedčenie.
Zlyhala
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 4. 9. 2013)
http://finweb.hnonline.sk/vlada-dostala-prvevysvedcenie-zlyhala-569783

Fico v pasci
(H o s p o d á r s k e n o v i n y

4. 9. 2013)

http://komentare.hnonline.sk/komentare-hn-152/
fico-v-pasci-569695

Anketa: Čo najviac ovplyvnilo prepad
Slovenska v medzinárodnom rebríčku
konkurencieschopnosti
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 4. 9. 2013)
http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/anketaco-najviac-ovplyvnilo-prepad-slovenska-vmedzinarodnom-rebricku-konkurencieschopnosti569687

Akvizícia roka
Microsoft zbrojí proti Applu. S Nokiou
Po 20 rokoch ožíva medzi IT gigantmi
súperenie o pozíciu na trhu
Bratislava – Žalujú sa, súdia sa a pomáhajú si už dvadsať rokov. Raz má prevahu Microsoft, raz Apple. Ak má jeden
problémy, druhý pomôže. Alebo udrie.
Tentoraz chystá úder Microsoft. Kúpil výrobcu telefónov Nokia a chystá sa vyzvať
Apple. Spolu plánujú predať až 30 miliónov mobilov. Na porovnanie, Apple minulý rok predal 37 miliónov kusov svojho
jediného modelu iPhone.
Hospodárske noviny

4. 9. 2013

http://finweb.hnonline.sk/spravy-zo-sveta-financii126/microsoft-zbroji-proti-applu-s-nokiou-569782

Nokia sa zbavila stratového biznisu
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 4. 9. 2013)
http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/nokiasa-zbavila-stratoveho-biznisu-569776

Firma bola odsúdená na predaj
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 4. 9. 2013)
http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/firmabola-odsudena-na-predaj-569692

MONITORING
Giganty si majú čo ponúknuť
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 4. 9. 2013)
http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/gigantysi-maju-co-ponuknut-569778

Anketa: Povedali po ohlásení obchodu
(H o s p o d á r s k e n o v i n y 4. 9. 2013)
http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/anketapovedali-po-ohlaseni-obchodu-569691

Nokia v akcii
(H o s p o d á r s k e n o v i n y

4. 9. 2013)

http://komentare.hnonline.sk/komentare-hn-152/nokia-v-akcii-569696

Značka Nokia do pár rokov zanikne,
kúpil ju Microsoft
(S m e 4. 9. 2013)
http://tech.sme.sk/c/6920971/znacka-nokia-do-parrokov-zanikne-kupil-ju-microsoft.html

Štyri dôvody, prečo záujem o Nokiu
upadá
(S m e 4. 9. 2013)
http://tech.sme.sk/c/6922164/styri-dovody-precozaujem-o-nokiu-upada.html

Dve dekády s Nokiou: Čo všetko
dokázala
(S m e 4. 9. 2013)
http://tech.sme.sk/c/6922171/dve-dekady-s-nokiouco-vsetko-dokazala.html

V HTC kradli technológie vlastní ľudia
Technológie. Svetovú trojku v predaji
smartfónov zasiahla priemyselná špionáž.
Tai-pei, Bratislava – Taiwanský technologický gigant HTC zasiahol veľký škandál.
Troch špičkových manažérov, ktorí mali
pod palcom vývoj nových produktov, zatkli za priemyselnú špionáž pre čínsku
konkurenciu.
Pre svetovú trojku v predaji smartfónov
to znamená ťažký úder v čase, keď sa
snaží zmazať náskok svojich dvoch najväčších rivalov – amerického Applu a juhokórejského Samsungu.
„Biznis firmy pokračuje napriek kauze
ďalej,“ ubezpečila včera HTC.
Hospodárske noviny

3. 9. 2013

http://style.hnonline.sk/digital-132/v-htc-kradlitechnologie-vlastni-ludia-569554

SAV vybuduje špičkové centrum na
výskum nových materiálov
Takmer 25 miliónov eur získa Slovenská
akadémia vied (SAV) na vybudovanie
Centra aplikovaného výskumu nových
materiálov a transferu technológií v Bratislave.

Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci operačného
programu Výskum a vývoj podpísali dnes
minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič a predseda SAV
Jaromír Pastorek.
Cieľom je vytvorenie vedeckého centra
zameraného na aplikovaný výskum v oblasti nových materiálov a technológií
a vybudovanie platformy na technologický transfer. V rámci projektu vzniknú
pracoviská a laboratóriá v areáli SAV na
Dúbravskej ceste 9 v Bratislave. Súčasťou centra budú napríklad laboratóriá pre
výskum keramických či kovových materiálov, nanomateriálov, ako aj kancelária
pre transfer technológií a inkubátor pre
perspektívne projekty do priemyselnej
oblasti.
Ide v poradí už o tretí projekt, ktorý minister školstva Dušan Čaplovič podpísal so
Slovenskou akadémiou vied v priebehu
ostatných týždňov.
Pravda

2. 9. 2013

http://profesia.pravda.sk/studium/clanok/291348sav-vybuduje-spickove-centrum-na-vyskum-novychmaterialov/

Kodak sa vracia, opustil režim
bankrotovej ochrany
Americká spoločnosť Kodak dokončila
reštrukturalizáciu a v utorok opustila režim bankrotovej ochrany
Svetoznámy výrobca fotografických potrieb a niekdajší líder tohto trhu uviedol,
že sa teraz zameria na komerčné zobrazovanie a tlač. Kodak požiadal o ochranu
pred veriteľmi vlani v januári a v minulom mesiaci súd schválil žiadosť firmy
o opustení tohto režimu.
Firma sa dostala do problémov pre rastúcu konkurenciu a rozkvet digitálneho
fotografovania, na ktorý nestihla včas
zareagovať. Nadol ju ale ťahali aj vysoké dlhy. Počas bankrotovej ochrany firma
výrazne zoštíhlela, predala veľkú časť
aktivít a patentov a ukončila výrobu fotoaparátov, ktorá ju preslávila.
Kodak dodal, že od utorka sú zrušené
jeho staré akcie. Veritelia dostanú akcie
reorganizovanej spoločnosti. Spoločnosť
sa bude zameriavať na technológiu tlače
pre firemných zákazníkov, komponenty pre dotykové senzory inteligentných
telefónov a počítačových tabletov a na
filmy pre filmový priemysel. Firma teda
už nebude vyrábať nič pre bežných spotrebiteľov.
Pravda

4. 9. 2013

http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/291864kodak-sa-vracia-opustil-rezim-bankrotovej-ochrany/
Foto: www.jiunlimited.com
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ČASOPIS DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO / KTO VIE, ODPOVIE

Z obsahu tretieho tohtoročného čísla časopisu
Duševné vlastníctvo, ktoré je už v distribúcii
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl. Editoriál –
Šuster drž sa svojho kopyta...
PhDr. Július Šípoš. Spolupráca s Ministerstvom hospodárstva SR
Dňa 8. júla navštívila Úrad priemyselného
vlastníctva SR delegácia z Ministerstva
hospodárstva SR na čele s ministrom
Tomášom Malatinským. Predstavitelia
MH SR a ÚPV SR sa v priebehu dvoch
mesiacov stretli druhýkrát, prvý raz
15. mája v Bratislave, keď minister prijal
spolu s predsedom ÚPV SR Ľubošom
Knothom aj predstaviteľov Európskeho
patentového úradu a Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu, ktorí pricestovali
na Slovensko pri príležitosti 20. výročia
ÚPV SR.
Na rokovaní v Banskej Bystrici sa diskutovalo najmä o možnostiach spolupráce
MH SR a ÚPV SR pri implementácii navrhnutých opatrení v rámci Stratégie inteligentnej špecializácie (Stratégia S3).
Slovenská republika ako členský štát
Európskej únie má povinnosť vypracovať

takúto stratégiu ako východiskový dokument pre finančný rámec 2014 – 2020,
pričom ochrana duševného vlastníctva
má byť jedným z kritérií pri hodnotení
projektov, ktoré sa v nasledujúcom programovacom období budú uchádzať
o podporu z eurofondov v rámci Operačného programu Výskum a inovácie.
ÚPV SR má čo ponúknuť v rámci akčných plánov Stratégie S3 – napr. prediagnostiku priemyselných práv, vykonávanie rešerší na stav techniky, vzdelávanie v oblasti duševného vlastníctva atď.
Obe strany sa dohodli, že zintenzívnia
spoluprácu aj v podobe organizovania
seminárov pre podnikateľov, ktoré budú
zamerané na problematiku duševného
vlastníctva a uskutočnia sa v Bratislave
na pôde ministerstva hospodárstva.
Aktuálne z autorského práva
PhDr. Július Šípoš. Národné centrum
práva duševného vlastníctva
V apríli minulého roka vzniklo Národné

centrum práva duševného vlastníctva
(NCPDV) ako nezisková organizácia, ktorej prioritou je propagácia a šírenie osvety v oblasti ochrany duševného vlastníctva vrátane informačných a komunikačných technológií.
Rozprávame sa so zakladajúcimi členmi NCPDV – prof. JUDr. Petrom Vojčíkom, CSc. (bývalý dlhoročný predseda
redakčnej rady časopisu Duševné vlastníctvo a uznávaný odborník na právo
duševného vlastníctva, profesor občianskeho práva na Právnickej fakulte UPJŠ
v Košiciach a advokát) a JUDr. Renátou
Bačárovou, PhD., LL.M. (súčasná členka
redakčnej rady časopisu Duševné vlastníctvo, odborná asistentka na Právnickej
fakulte UPJŠ v Košiciach a advokátka).

Časopis Duševné vlastníctvo si môžete
objednať na http://www.upv.sk/?on-lineobjednavka-casopisu-dusevne-vlastnictvo.

KTO VIE, ODPOVIE
V minulom vydaní nášho elektronického periodika sme sa pýtali – V ktorom roku požiadal John Dopyera prvýkrát o patent?
Hoci sme v tejto súvislosti ponúkli aj tri možnosti na odpoveď, nedostali sme žiadnu. Mala znieť – v roku 1926.
Súťažná otázka č. 10
Minulý mesiac, 12. septembra vo veku 80 rokov zomrel Američan Ray Milton Dolby. Preslávil sa revolučným Dolby Noise Reduction System – znížením šumu nahrávky pri jej prehrávaní bez výrazného poškodenia pôvodného zvuku. Jeho patenty a vynálezy využívali a využívajú milióny ľudí. Prezident americkej Národnej akadémie hudobných umení a vied Neil Portnow vyhlásil,
že Dolbyho inovácie „zmenili spôsob, akým ostatných 50 rokov počúvame hudbu a filmy“.1
Vynálezca a zvukový vizionár R. M. Dolby spolu s riaditeľom spoločnosti Dolby Ioanom Allenom získal dokonca Oscara, cenu
Americkej akadémie filmových umení a vied za prínos k filmovému umeniu.
Foto: www.webnoviny.sk

V ktorom roku získal R. M. Dolby filmovú cenu Oscar?

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

___________________________________________
1

www.webnoviny.sk/kultura/zomrel-ray-dolby-vynalezca-dolby-sound/730151-clanok.html
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