
Konferencia je otvorená širokej verejnosti a vstup je zdarma. Registrovať sa môžete prostredníc-
tvom online registračného formulára na webovej stránke hnevents.sk/dv2019 do 9. septembra 2019 
Začiatok podujatia je o 9.00, pričom registrácia prebieha od 8.30 a koniec je plánovaný na 15.00.

Duševné vlastníctvo  
a jeho vplyv na ekonomiku štátu

vplyv duševného vlastníctva na HDP, zamestnanosť a obchod
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výkonný riaditeľ Úradu Európskej únie 
pre duševné vlastníctvo 
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Ministerstva hospodársva SR   

Miroslav Karaffa  
majiteľ ELCOM,  
spoločnosť s ručením obmedzeným 

Ľubica Laššáková  
Ministerka kultúry Slovenskej republiky

Yann Méniére  
hlavný ekonóm  
Európskeho patentového úradu 

Richard Messinger  
predseda Úradu priemyselného vlastníctva 
Slovenskej republiky 

Tomáš Prochocký generálny riaditeľ 
sekcie colnej Finančného riaditeľstva 
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Duševné vlastníctvo  
a jeho vplyv na ekonomiku štátu

vplyv duševného vlastníctva na HDP, zamestnanosť a obchod

Na konferencii vystúpia ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková, štátny tajomník Ministerstva 
hospodárstva SR Rastislav Chovanec a iní zaujímaví rečníci. Podujatie je otvorené širokej verej-
nosti a vstup je zdarma. Registrovať sa môžete prostredníctvom online registračného formulára 
na webovej stránke hnevents.sk/dv2019 do 9. septembra 2019 

program

09.00 – 09.30 Príchod hostí , registrácia, občerstvenie
09.30 – 09.40  Uvítanie Richardom Messingerom,  

prezidentom Úradu priemyselného vlastníctva SR
09.40 – 10.10 Key note speach 
10.10 – 11.10  Panel I. Odvetvia intenzívne využívajúce pravá duševného vlastníctva, dôleži-

té poznatky z nedávnych EUIPO/EPO štúdií
11.10 – 11.30 Coffee Break
11.30 – 12.30  Panel II. prvá časť – vnímanie duševného vlastníctva,  

informovanosť občanov a správanie
12.30 – 13.00 Panel II. druhá časť – obchod s falšovaným pirátskym tovarom
13.00 – 13.30 Closing remarks a záverečná diskusia
13.30 – 15.00 Networking + obed vo forme raut
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Duševné vlastníctvo  
a jeho vplyv na ekonomiku štátu

vplyv duševného vlastníctva na HDP, zamestnanosť a obchod

Témy

1. Odvetvia intenzívne využívajúce práva duševného vlastníctva
 Vplyv duševného vlastníctva na ekonomiku štátu – HDP, zamestnanosť a obchod
 Stav problematiky v podmienkach SR

2. Obchod s falšovaným a pirátskym tovarom
 Hospodársky vplyv falšovania
 Opatrenia zamerané na boj proti falšovaniu a pirátstvu

3. Vnímanie duševného vlastníctva, informovanosť občanov a správanie
 Stav problematiky v podmienkach EÚ
 Stav problematiky v podmienkach SR a s tým súvisiace služby úradu
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