
 
 

 

Program 

  DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO - AKO HO PODPOROVAŤ I OCHRAŇOVAŤ V ŠKOLE 

 

Termín: 19. 11. 2018 (pondelok) 

Začiatok: 9:30 hod.  

Ukončenie: 15:30 hod.  

Miesto: Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, Bratislava, prednášková miestnosť na prízemí  

 

 

Kreativita a inovácie sú v súčasnom rýchlo sa meniacom svete rozhodujúcim prvkom vo 

všetkých oblastiach života. Sú základom pre vznik nových, hodnotných výtvorov, teda duševného 

vlastníctva: 

− umelecké, intelektuálne a iné diela (hudba, film, literatúra, hry, softvér...) 

 − obchodné tajomstvo, know-how... 

 − patenty, ochranné známky, úžitkové vzory, dizajny, vynálezy a ďalšie 

 

Informácie o ochrane duševného vlastníctva sú užitočné pre každého, kto je kreatívny, kto chce 

podnikať, skúmať, objavovať a vytvárať nové alebo novšie verzie vecí. Dá sa povedať, že umenieí  

 

 

Budeme sa venovať týto témam  

 1. Potenciál duševného vlastníctva – podpora kreativity a inovácií  

 2. O autorských právach škôl a v školách  

 3. Ochrana verzus rešpektovanie práv  

 4. Dôležití aktéri v oblasti duševného vlastníctva, možnosti ich pomoci  

 5. Interaktívna diskusia, otázky (účastníkov) a odpovede (odborníkov) 

Do problematiky vás uvedú prezentujúci 

Mgr. Topľanská Lenka, Ministerstvo kultúry SR, odbor autorského práva 

JUDr. Adamová Zuzana, PhD., Trnavská univerzita, Ústav práva duševného vlastníctva a IT  

Ing. Emil Žatkuliak, Úrad priemyselného vlastníctva SR 

mjr. Bc. Mgr. Baková Henrieta, Finančné riaditeľstvo SR 

PhDr. Ľubica Biziková, Štátny pedagogický ústav 

pedagógovia zo škôl 

 

 

Informácie (porozumenie a prehľad) o ochrane duševného vlastníctva sú užitočné pre každého 

kto je kreatívny, kto chce podnikať, skúmať, objavovať a vytvárať nové alebo novšie verzie 

vecí.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registračný formulár na prihlásenie je dostupný na www.statpedu.sk – metodický portál 

http://www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/ 

Termín uzatvorenia prihlášok je 10. november 2018 alebo po vyčerpaní kapacity miest. 

Podujatie je bezplatné. Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia. 

 

Kontakt pre viac informácií: lubica.bizikova@statpedu.sk 

 

 

Čo získate účasťou na podujatí 

 orientáciu v problematike duševného vlastníctva ako novej témy v rámci školského 

vzdelávania   

 predstavu o potenciáli duševného vlastníctva generovať zisk podporou tvorivosti 

 informácie ako rešpektovať práva spojené s duševným vlastníctvom − vlastné i druhých 

 prehľad zdrojov využiteľných pri práci so žiakmi (v elektronickej i tlačenej verzii)  
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