26. apríl 2012
Svetový deň duševného vlastníctva
Inovátori -- vizionári
9:00

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE
SVETOVÉHO DŇA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA V ÚPV SR
(DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ)

Konferencia

Duševné vlastníctvo na Slovensku XII
Falšovanie výrobkov a autorské pirátstvo -- falošné
nádeje, skutočné hrozby
10:00

Otvorenie konferencie zástupcom ÚPV SR

10:15 – 12:30

PANEL č. 1 – Falšovanie výrobkov
diskusné témy:
• Spotrebiteľ na križovatke – cena alebo bezpečnosť
• Trendy vo falšovaní výrobkov
• Ako sa efektívne brániť proti porušovaniu práv
• Zvyšovanie povedomia verejnosti o význame ochrany
duševného vlastníctva

Príhovory:
• predsedníčka Úradu priemyselného vlastníctva SR,
• zástupkyňa Svetovej organizácie duševného vlastníctva
• zástupca mesta Banská Bystrica
Sprievodný program:
• slávnostné odovzdanie 60-tisíceho osvedčenia o zápise
ochrannej známky do registra ÚPV SR
• výstava detských výtvarných prác – Budúcnosť očami mladých
„inovátorov“
• expozícia falšovaného tovaru zadržaného colníkmi
• informačná kampaň upozorňujúca na nebezpečenstvo falošných liekov
9:40
9:00 – 10:00

Tlačová konferencia

účastníci panelovej diskusie:
• Andrej Hanus – Finančné riaditeľstvo SR
• Bohumila Tauchmannová – Zväz obchodu a cestovného ruchu SR
• Martin Fritz – Advokátska kancelária Fritz & Partners
• Daniel Bursik – spoločnosť Nike
• Pavol Adamkov – spoločnosť Pfizer
11:15 – 11:30

prestávka na kávu

12:30 – 13:30

obed pre účastníkov konferencie

13:30 – 15:45

PANEL č. 2 – Autorské pirátstvo
diskusné témy:
• Práva duševného vlastníctva v digitálnom prostredí
• Čo je povolené a čo nie v súvislosti s duševným vlastníctvom na internete
• Postupy a prostriedky na zlepšenie ochrany a vymožiteľnosti práv
duševného vlastníctva na národnej a európskej úrovni

Registrácia účastníkov konferencie

10:00 – 15:45

KONFERENCIA DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO
NA SLOVENSKU XII

účastníci panelovej diskusie:
• Ľuba Rehánková – Prezídium Policajného zboru SR
• Zuzana Adamová – Ústav práva duševného vlastníctva, Trnavská univerzita
• Zuzana Hečko – Allen & Overy, Bratislava
• Adriana Tomanová – Business Software Alliance
• Ján Lazur – e/n/w/c Natlacen Walderdorff Cancola, advokáti

Podujatie je organizované v rámci implementácie národného projektu
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK.
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

14:30 – 14:45

prestávka na kávu

15:45

Záver konferencie

