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Pozvánka 
 

Banskobystrická regionálna komora SOPK v spolupráci s partnermi  
si Vás dovoľujú pozvať na 

 

záverečnú konferenciu projektu InProTool, 
 

ktorá sa uskutoční 
 

vo štvrtok 9. júna 2022 v čase od 9:30 do 14:00 hod. 
v kongresových priestoroch Študentského domova Ľ. Štúra,  

Študentská 17, Zvolen. 

 
 
 
Podujatie sa uskutoční v rámci realizácie projektu „Cezhraničný nástroj na prediagnostiku 
priemyselného vlastníctva“, spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v 
rámci slovensko-maďarského cezhraničného programu Interreg V-A Slovensko-Maďarsko. 
 
Cieľom podujatia je predstaviť zúčastneným výsledky projektu, najmä novú slovensko-
maďarskú on-line aplikáciu zameranú na prediagnostiku priemyselných práv, ktorá pomôže 
zlepšiť znalosti firiem o ich priemyselnom vlastníctve, a tým prispeje k jeho lepšej ochrane 
a využitiu. Konferencia bude zároveň príležitosťou prediskutovať s expertmi a podnikateľmi 
skúsenosti a benefity vyplývajúce z ochrany duševného vlastníctva.  
 
Počas konferencie budú mať účastníci možnosť bezplatných konzultácií s pracovníkmi Úradu 

priemyselného vlastníctva SR k prediagnostike a k ochrane predmetov priemyselného 

vlastníctva.       

 

Účasť na podujatí je bezplatná na základe registrácie prostredníctvom on-line formulára.  

Rokovacím jazykom je slovenský jazyk, simultánne tlmočenie do maďarského jazyka bude 

zabezpečené. 

 

Podrobnejšie informácie o projekte môžete nájsť na www.inprotool.eu.      
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Program 
 

09,00 – 09,30 Registrácia a tlačová konferencia 

09,30 – 10,00 Otvorenie a úvodné slovo 

Banskobystrická RK SOPK: Marína Spírová, koordinátor projektu InProTool 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Národný 
orgán pre Interreg V-A Slovensko-Maďarsko: (tbc) 

Spoločný sekretariát programu Interreg V-A Slovensko-Maďarsko, Budapešť:  
Arianna Biriki, projektový manažér (tbc) 

10,00 – 10,30 Priemyselné vlastníctvo a jeho ochrana 

Mgr. Martin Macko, Úrad priemyselného vlastníctva SR 

10,30 – 11,00 Transfer technológií a komercializácia duševného vlastníctva   

RNDr. Jaroslav Noskovič, Centrum vedecko-technických informácií SR   

11,00 – 11,30 Predstavenie on-line aplikácie na prediagnostiku priemyselných práv  

Ing. Elena Stieranková, Banskobystrická RK SOPK 

11,30 – 13,00 Panelová diskusia: Skúsenosti a benefity vyplývajúce z ochrany 
duševného vlastníctva 

Moderátor diskusie:  

Mgr. Martin Macko, Úrad priemyselného vlastníctva SR 

Hostia: 

JUDr. Eugen Záthurecký, Zathurecky InPaRtners, s. r. o. 

prof. Dr. Ing. Jaroslav Šálka, prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť, TU Zvolen 

RNDr. Jaroslav Noskovič, Centrum vedecko-technických informácií SR 

Ing. Marína Spírová, PhD., Slovenská obchodná a priemyselná komora 

Zástupca maďarskej firmy (firma tbc) 

Zástupca slovenskej firmy (firma tbc)  

13,00 – 14,00 Obed a networking 
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