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Slovenská komora patentových zástupcov 

v spolupráci 

s Úradom priemyselného vlastníctva SR 

si Vás dovoľuje pozvať na seminár 

 

OCHRANA PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA 

XII. 
 

ktorý sa koná v dňoch 

 

5. októbra - 7. októbra 2016 

v Hoteli SOREA TRIGAN Štrbské Pleso 

 
Odborní garanti seminára: Ing. Peter Hojčuš 

 JUDr. Ing. Vladimír Neuschl 

 

Organizačný garant: Ing. Viera Burianová 
Kontaktná adresa: Ružová dolina 6, 821 09 Bratislava 
 

 

Vážení priatelia, 

 

dovoľujeme si Vám predložiť pozvánku na seminár „Ochrana priemyselného vlastníctva 

XII.“, ktorý sa bude konať v Hoteli SOREA TRIGAN na Štrbskom Plese. Cieľom seminára je 

prostredníctvom vybraných tém prehĺbiť poznatky o ochrane priemyselného vlastníctva 

v praxi. Tento seminár je určený predovšetkým patentovým zástupcom, asistentom 

patentových zástupcov, advokátom, koncipientom a pracovníkom pôsobiacim v oblasti 

ochrany priemyselného vlastníctva. Účastníkom seminára bude poskytnutý dostatočný časový 

priestor na odbornú diskusiu s prednášajúcimi. Zároveň seminár poskytne možnosť výmeny 

informácií medzi účastníkmi ako aj  nadviazania nových kontaktov, ktoré môžu byť 

prospešné v ďalšej práci. 

 

Tešíme sa na Vašu účasť.                                                                   prípravný výbor seminára 
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Program Zmena programu vyhradená 
 

5. októbra 2016 – streda 
 

Popoludní príchod, ubytovanie účastníkov 
 

6. októbra 2016 – štvrtok 
 

- 8:00 až 9:00 - registrácia účastníkov 

 

- 9:00 až 12:00 - dopoludňajší blok odborných prednášok 

 

1. Zmeny Vykonávacieho predpisu k PCT a stručný prehľad o systéme ePCT. Jeho 

výhody z pohľadu prihlasovateľa.  

 Ľudmila Hladká, Úrad priemyselného vlastníctva SR 
 

2. Novela občianskeho súdneho poriadku 
 Pavol Tomáš, sudca, Okresný súd Banská Bystrica 

          

- 12:00 až 12:30 - panelová diskusia k predneseným témam 

 

- 12:30 až 14:00 - obedňajšia prestávka 

 

- 14:00 až 17:00 - popoludňajší blok odborných prednášok 

 

1.   Systém ochrany proti falšovaniu v Slovenskej republike a úloha colných orgánov pri  

zistení porušenia práv duševného vlastníctva 

Marián Haršány,  Henrieta Baková, Finančné riaditeľstvo SR, Sekcia daňová a colná, 

Odbor colný, Oddelenie ochrany spotrebiteľa a práv duševného vlastníctva 

 

- 17:00 až 17:30 panelová diskusia k predneseným témam  

 

7. októbra 2016 – piatok 
 

- 8:30 až 11:30 dopoludňajší blok odborných prednášok  

 

1. Parazitná nekalá súťaž  a jej vzťah k ostatným predmetom duševného vlastníctva. 

Martin Husovec, University of Tilburg (Tilburg Institute for Law, Technology and 

Society  & Tilburg Law and Economics Center) 

- Affiliate Scholar at Stanford Law School’s Center for Internet & Society (CIS)  

 
2.     Alternatívne riešenie doménových sporov v skTLD 

Martin Husovec, Ľubomír Lukič,  University of Tilburg (Tilburg Institute for Law, 

Technology and Society  & Tilburg Law and Economics Center) 

- Affiliate Scholar at Stanford Law School’s Center for Internet & Society (CIS)  

     

- 11:30 až 12:00 - panelová diskusia k predneseným témam 

 

 Záver seminára 
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Organizačné pokyny 
 

1) Záväznú prihlášku prosíme poslať najneskôr do 21. septembra 2016  

na adresu SKPZ:  Ružová dolina 6, 821 09 Bratislava 

alebo faxom na číslo: 02 / 53418092 

alebo na e-mail:  info@skpz.sk 

 

2) Ubytovanie účastníkov sa zabezpečuje prostredníctvom recepcie Hotela SOREA TRIGAN. 

Parkovanie účastníkov je zdarma na parkovisku hotela. 

 

Účastníci si platia ubytovanie a stravu sami. 
 

Cenník je v prílohe. Raňajky, obed a večera sú podávané formou bufetových stolov (nie sú 

zahrnuté v cene ubytovania). 

 

V rámci ubytovania (2 prenocovania) je jeden vstup do vitálneho sveta a bazéna zdarma.  

  

 Rezerváciu ubytovania a stravovania Vám zaistíme, prosíme vyznačiť na prihláške.  

 

3) Vložné na seminár: 

 a)   80,- eur  aktívni členovia SKPZ a asistenti patentových zástupcov 

 b) 120,- eur  ostatní 

 a zahŕňa prenájom a ostatné režijné náklady. 

 

4) Príslušné vložné poukážte na účet SKPZ č.: 3424903151 / 0200 vo VÚB, a.s.  

(IBAN: SK73 0200 0000 0034 2490 3151, BIC/SWIFT: SUBASKBX). 

 

Variabilný symbol 102016 + Vaše reg. č. v SKPZ pre členov; nečlenovia SKPZ prosíme uviesť 

v správe pre prijímateľa svoje meno a priezvisko. 

 

5) SKZP nie je platcom dane z pridanej hodnoty. IČO SKZP: 30810957. 

  

6) Prihláška je záväzná. Pokiaľ sa nebudete môcť zúčastniť, prosíme, vyšlite náhradníka. 

Vložné nevraciame. 

 Na jednu prihlášku je možné vyslať viacej účastníkov. 

 

7) Informácie a kontakt: Ing. Viera Burianová  

Slovenská komora patentových zástupcov 

Ružová dolina 6 

821 09 Bratislava 

 

Tel. č.: 0907 718 824 / Burianová / 

Email: info@skpz.sk 

 

 

 

Bratislava 12.09.2016  

 

        JUDr. Ing. Vladimír N e u s ch l 

                                                                                           predseda  

    Slovenskej komory patentových zástupcov 

  

mailto:info@skpz.sk
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Záväzná prihláška odošlite do 21. septembra 2016 

 

Záväzne sa prihlasujeme na seminár „Ochrana priemyselného vlastníctva XII.“, ktorý sa bude 

konať v dňoch 5. októbra – 7. októbra 2016 v Hoteli SOREA TRIGAN na Štrbskom Plese. 

 

Obchodné meno / meno,  priezvisko, titul: 

.......................................................................................... 
 

Sídlo / bydlisko, PSČ: 

.......................................................................................... 
 

Telefón: 

.......................................................................................... 
 

Fax: 

.......................................................................................... 
 

Mobilný telefón: 

.......................................................................................... 
 

E-mail: 

.......................................................................................... 
 

Ubytovanie žiadam zaistiť (upozorňujeme na rozdiel cene na 1 noc a na 2 noci): 
 

 05.10. / 06.10.2016 

 

 06.10. / 07.10.2016 
 

Objednávka: 

- večera 05.10.2016  .................. 

- raňajky 06.10.2016              .................. 

- obed 06.10.2016  ..................   

- večera 06.10.2016   .................. 

- raňajky 07.10.2016              .................. 

- obed 07.10.2016   ..................  (prosíme vyznačiť áno /  nie) 

 

Poznámka: (požiadavka na samostatnú izbu) 
 

 

.......................................................................................... 
 

Potvrdzujeme, že sme poukázali účastnícky poplatok  80,- eur,  resp.  120,- eur  na Váš účet  

SK73 0200 0000 0034 2490 3151,  variabilný symbol 102016......... 

 

Naše bankové spojenie: 

.......................................................................................... 
 

Pečiatka a podpis zodpovedného pracovníka: 
 

 

 


