
 

 

 

 
 
                  
 

 
 

 
 
 
 

 Pozývame Vás na 
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Duševné vlastníctvo pri podpore ekonomiky 
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INFORMÁCIE O PODUJATÍ 

 
Miesto: Kongresová sála, Doprastav, Košická 52, Bratislava 
Dátum: 19. marec 2019 (utorok)     
Začiatok: 10:00 hod. 
 

 

Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2019 – FITS 2019 organizuje Zväz 
slovenských vedeckotechnických spoločností v spolupráci s Úradom 
priemyselného vlastníctva SR a Centrom vedecko-technických informácií SR. 
Ústredná téma podujatia – Duševné vlastníctvo pri podpore ekonomiky 
Slovenska. 
 
Duševné vlastníctvo je charakterizované ako „majetok" nehmotnej povahy, ktorý 
je výsledkom tvorivého myslenia alebo tvorivej duševnej činnosti. Je predmetom 
právnej ochrany a jeho používanie je preto viazané na súhlas autora, či tvorcu. 
Právo duševného vlastníctva obsahuje dve oblasti: autorské právo a práva 
súvisiace s autorským právom  – súvisí skôr s umeleckou, kultúrnou oblasťou; 
právo priemyselného vlastníctva súvisí skôr s hospodárskou, technickou 
oblasťou. 
 
Konferencia FITS 2019 poskytne priestor pre odborné príspevky prinášajúce 
informácie, skúsenosti a príklady využitia priemyselného vlastníctva, ktoré by 
malo viesť k úspešnej praktickej realizácii. 
 
Účasť na konferencii bude prínosom pre inžinierov a technikov  
v najrôznejších oblastiach verejného i podnikateľského sektoru, aktívnych 
výskumníkov, manažérov, konzultantov, študentov, predstaviteľov štátnej 
a verejnej správy a pre všetkých, ktorí majú blízko k technike a technickým 
inováciám.  
 
Konferencia FITS je pokračovaním tradície každoročných stretnutí členov 
ZSVTS s názvom Fórum ZSVTS. Cieľom konferencie je poskytovať spoločnú 
platformu pre inžinierov a technikov z  rôznych odborných oblastí pri hľadaní 
riešení ako odstrániť bariéry vo využití tvorivého potenciálu. S tým súvisí celý 
rad tém, ktorým treba venovať zvýšenú pozornosť, ako napríklad vzdelávanie  
a príprava pre inžinierske povolania, riadenie procesov výskumu a transferu 
výsledkov do praxe, motivácia mladých talentov a pod.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAM PODUJATIA FITS 2019 
 
 
09:30 –  10:00 Registrácia účastníkov 
 
10:00 –  10:05 Otvorenie konferencie  

   prof. Dušan Petráš, prezident ZSVTS 
10:05 –  10:10 Úvodné slovo účastníkom konferencie   

    Ing. Norbert Kurilla, štátny tajomník Ministerstvo životného prostredia  
                                     SR 

 
10:10 – 11:00  PREZENTÁCIE K PROBLEMATIKE DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA 
 
10:10 – 10:50  Priemyselné práva – dobré treba chrániť!                      
                         Ing. Lucia Bocková,  Úrad priemyselného vlastníctva SR 
 
10:50 – 11:10  Duševné vlastníctvo a transfer technológií 
                         Ing. Anton Bittner, ZSVTS 
 
11:10 – 11:20  Diskusia 
 
11:20 – 11:40  Prestávka, káva    
 
11:40 – 12:00  ODOVZDÁVANIE OCENENÍ ZSVTS   
 
12:00 – 13:10  PODPORA EKONOMIKY SR CEZ DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO    
 
12:00 – 12:20  Pomoc Kancelárie spolupráce s praxou pri ochrane   
                        a komercializácii duševného vlastníctva na STU v Bratislave 
                             JUDr. Lucia Rybanská, Kancelária spolupráce s praxou STU BA 
12:20 – 12:40  Skúsenosti s patentovou ochranou  
                         prof. Ľubomír Šooš, laureát ocenenia Inovátor roka SR, STU BA 
12:40 – 13:00   Prepájanie výskumu s praxou – služby Centra transferu   
                         technológií CVTI SR 
                         RNDr. Jaroslav Noskovič, CVTI SR 
 
13:00 – 13:10  Diskusia 
 
13:10 – 13:20  Zhrnutie, záver konferencie    
 
13:20 – 14:00  Raut  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INFORMÁCIE PRE PREDNÁŠATEĽOV 

 
Program podujatia zahŕňa prednášky v dvoch blokoch v rozsahu 20-40 minút. 
Prednášatelia majú k dispozícii datavideoprojektor s obsluhou. Prezentácie sa 
prijímajú na USB médiu vo formáte MS PowerPoint. So súhlasom autora budú 
zverejnené na webovej stránke ZSVTS (www.zsvts.sk).  
 
 
 

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE 

 
Účastnícky poplatok 
 

Účastník Výška poplatku  
 

prednášateľ, študent, doktorand   bez poplatku 

člen ZSVTS, ocenený 18,00 €  (15 € + 3 € DPH) 

ostatní účastníci 24,00 €  (20 € + 4 € DPH) 

 
Poplatok zahŕňa: vstup na podujatie, konferenčný balíček, občerstvenie a raut. 
Poplatky sa prijímajú bankovým prevodom na účet ZSVTS. 
 
Bankové spojenie: 
Č. ú: IBAN: SK32 0200 0000 0000 0403 0012 (VÚB Bratislava) 
Variabilný symbol: 19032019 
V správe pre prijímateľa prosím uviesť: Priezvisko/FITS 2019 

 
GDPR 
Informácie o tom, ako bude ZSVTS spracúvať osobné údaje účastníkov podujatia sú 
dostupné na našej webstránke www.zsvts.sk/gdpr. Súhlas so spracúvaním údajov 
účastníka bude vyjadrený zaslaním vyplnenej záväznej prihlášky. 
 
Stravovanie  
V cene registračného poplatku je poskytnuté občerstvenie vo foyer pri prezentácii,  
počas prestávky a záverečný raut na I. poschodí DOPRASTAV-u. 
 
 
Doprava  
 
Kongresová sála DOPRASTAV-u na Košickej ulici č.52 v Bratislave, sa nachádza 
v širšom centre mesta, v blízkosti známeho trhoviska na Miletičovej ulici. 
 
Zo železničnej stanice Bratislava: trolejbus č.201, vystúpiť na zastávke Trhovisko, 
odtiaľ ísť pešo na Košickú ulicu k DOPRASTAV-u. 
 
Z autobusovej stanice Bratislava: prejsť pešo cez križovatku na Košickú ulicu, odtiaľ 
autobusom č.68 (smer Trnavské mýto) 1 zastávku, vystúpiť na  zastávke Dullovo nám., 
odtiaľ pokračovať pešo cca 3 min. k DOPRASTAV-u. 

http://www.zsvts.sk/gdpr


 

 

Mapka s vyznačením miesta konania podujatia 
DOPRASTAV, Košická 52, Bratislava 

 

 
 

ORGANIZÁCIA PODUJATIA 
 

Čestné  
predsedníctvo 
 

prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR ING – Zväz slovenských   
                                          vedeckotechnických spoločností  
Ing. Lucia Bocková –      Úrad priemyselného vlastníctva SR 
RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD. – Centrum vedecko-technických    
                                          informácií SR 

Organizačný  
výbor  
 

Ing. Božena Tušová – viceprezidentka ZSVTS 
Ing. Anton Bittner, MBA – riaditeľ ZSVTS      bittner@zsvts.sk 
Ing. Jozef Krajčovič, CSc., EUR ING – vedúci ÚVaT ZSVTS     
                                                                          krajcovic@zsvts.sk 
Zuzana Podlipová – tajomník ZSVTS             podlipova@zsvts.sk  

 
 
 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE 
 
Účasť na podujatí: len na základe záväznej prihlášky a po úhrade účastníckeho 
poplatku. Termín zaslania prihlášky: do 12.3.2019 
 
 

KONTAKTNÉ ÚDAJE 
 
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) 
Koceľova 15, 815 94 Bratislava, tel.: 02/5020 7649, mobil: 0902/917 594 
e-mail: zsvts@zsvts.sk 
web: www.zsvts.sk 

mailto:krajcovic@zsvts.sk

