POZVÁNKA
Pozývame Vás na odborný seminár

„SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA“
ktorý sa uskutoční dňa

17. september (štvrtok) o 09.30 hod.
Základné údaje:
Organizátor:

Forma vzdelávania:
Celkový počet hodín:
Miesto konania:
Možnosti parkovania:
Prezentácia účastníkov:
Prednášajúci lektor:
Cena kurzu:

Novitech Partner s.r.o, Moyzesova 58, 040 01 Košice
Prevádzka VZC TeleDom
Kontaktná osoba: Zuzana Dubovecká
Telefón: + 421 55/ 32 74 428, 0903 467 556
E-mail: dubovecka.zuzana@teledom.sk
Prezenčná + diskusia a priebežné konzultácie k jednotlivým bodom
programu seminára
4 hodiny
TeleDom – Vzdelávacie centrum, Timonova 27, 040 01 Košice
Mapa - Vzdelávacieho centra TeleDom
TeleDom, Tajovského ul., Grešákova ul., Priestory T-Systems –
Žriedlová ul., Aupark – Nám. Osloboditeľov, Parkovací dom Steel
Arena
od 8:30 hod. – do 9:30 hod.
Ing. Jana Rešutíková - Odbor podpory klientov
30,00 € s DPH

Cieľová skupina: Seminár je určený pre malé a stredné podniky.
Cieľ seminára: Cieľom daného seminára je poskytnúť službu prediagnostiku priemyselných práv,

ako aj oboznámiť prítomných so systémom ochrany duševného vlastníctva.
Program seminára:
09.30 - Ochrana duševného vlastníctva
Rozdelenie /priemyselné, autorské/, predmety priemyselných práv /vynález, technické
riešenie, označenie, tvar výrobkov/, spôsob získania priemyselných práv, rozsah ochrany

Novitech Partner s.r.o., Moyzesova 58, 040 01 Košice, Slovensko

/patent, úžitkový vzor, ochranná známka, dizajn/,náležitosti prihlášok, práva majiteľa
vyplývajúce z priemyselných práv, doby platnosti, poplatky, praktické informácie.
11.00 – 11.15 Prestávka
11.15 Prediagnostika priemyselných práv
Ide o bezplatné poradenstvo v priemyselno-právnej oblasti „šité na mieru“, napr.ochrana technických riešení, ochranných známok, kolízia doménových mien s ochrannými
známkami, vyhľadávanie v bezplatných patentových databázach, základy licenčnej
politiky a pod. Snahou prediagnostiky je priblíženie priemyselného vlastníctva malým
a stredným podnikom, ktoré v dostatočnej miere neochraňujú svoje inovácie kvôli
chýbajúcej informovanosti. Cieľom prediagnostiky je analyzovať situáciu v podniku,
oboznámiť ho s možnosťami priemyselnoprávnej ochrany, upozorniť na možné dopady
nekalosúťažného konania, poskytnúť bezplatné a objektívne odporúčania, resp. vytypujeme
najvhodnejší spôsob ochrany /aj po finančnej stránke/.
13:00 – Diskusia
Seminár zahŕňa:
 Lektorské služby (diskusia a priebežné konzultácie)
 Študijný materiál
 Občerstvenie
Prihlásenie :
• zaslanie záväznej prihlášky najneskôr do 14.09.2015
• telefonicky na čísle 0903 467 556 alebo 055/32 74 428
• platba v hotovosti na mieste
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