
Podujatie je ur?ené najmä osobám pracujúcim v kreatívnom priemysle, ktoré majú aspo? základné znalosti z 

autorského práva, ?alej advokátom, zástupcom ?tátnych in?titúcií, podnikate?om a iných osobám, ktoré s 

problematikou autorského práva pracujú alebo s ?ou prichádzajú do kontaktu. V?eobecne je seminár ur?ený 

ako autorom a iným nosite?om práv, tak aj pou?ívate?om autorských diel a iných predmetov ochrany.

Lektor:  JUDr. Zuzana Adamová, PhD., pôsobí v advokátskej kancelárii Strelák&Petkov, v obchodnej 

spolo?nosti INGENIUM Slovakia a je riadite?kou Ústavu práva du?evného vlastníctva a informa?ných 

technológií na Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Je rozhodky?ou pre alternatívne rie?enie sporov v rámci 

ADR Centra EISi a ?lenka Národného centra pre právo du?evného vlastníctva (NCPDV). Vedie projekt Creative 

Commons Slovensko. Je autorkou viacerých publikácií z oblasti práva du?evného vlastníctva.
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Autorský zákon ?. 185/ 2015 Z.z. - 
aktuálne otázky a problémy aplika?nej 

praxe

      Lektor: JUDr. Zuzana Adamová, PhD.

  

Termín konania:             Miesto konania:                         Ú?astnícky poplatok:      Uzávierka  prihlá?ok:                   
                                    

28.4.2017                            Matador Business Centre           120 EUR (S DPH)                 21.4.2017
                                                Bojnická 3, Bratislava 

Témy:

- Posudzovanie pojmových znakov autorských diel

- Výlu?né práva autora a práva autora na odmenu (remunera?né práva)

- Nové in?titúty v zmluvnom práve

- Licencovanie (uzatváranie licen?ných zmlúv) v digitálnom prostredí

- Nové výnimky a obmedzenia

- Zmeny v zamestnaneckom re?ime a v re?ime audiovizuálnych diel

- Ochrana softvéru

- Vymo?ite?nos? autorského práva a technologické ochranné opatrenia

- Práva súvisiace s autorským právom

- Osobitné právo k databáze

- Nová úprava kolektívnej správy práv



Prihlá?ka na odborný seminár
Autorský zákon ?. 185/2015 Z.z. - aktuálne otázky a problémy aplika?nej praxe, 28.4.2017, Bratislava

Meno a priezvisko ú?astníka_____________________________________________________________________
Názov spolo?nosti______________________________________________________________________________ 
I?O:______________________________________________DI?:_________________________________________ 
I? DPH________________________________________________________________________________________ 
 Tel:_______________________________________________Fax:_________________________________________

   E-mail:____________________________________________

                                                 Obchodné a platobné podmienky, organiza?né pokyny 
Prihlásenie a platba:            

Vyplnenú prihlá?ku   nám za?lite e-mailom na bpm@bpm-educat.com, bpmvzdel@zmail.sk, faxom na ?íslo:   
02/3320 4686   alebo na adresu: BPM Slovakia, s.r.o., Bojnická 3, Brat islava 831 04. Prihlási? sa tie? mô?ete 
prostredníctvom na?ej webovej stránky www.vzdelavame.sk. Po prijatí prihlá?ky Vám potvrdíme registráciu 
ú?astníka na zadanú kontaktnú e-mailovú adresu. Ú?astnícky poplatok uhra?te na ?íslo ú?tu SK57 0200 
0000 0017 3643 3751 vedený vo VÚB, a.s. Bratislava. Ako variabilný symbol uve?te Va?e I?O, ako 
?pecif ický symbol uve?te termín konania seminára v tvare 28042017. Po obdr?aní platby na ná? ú?et Vám 
za?leme da?ový doklad o uhradení ú?astníckeho poplatku po?tou, v prípade potreby aj e-mailom. 
Ú?astnícky poplatok zah??a: ?tudijné materiály, ob?erstvenie, obed, nealko, teplé nápoje. Sedem dní pred 
konaním seminára Vám za?leme podrobné organiza?né pokyny a ?al?ie informácie o vzdelávacom podujatí 
e-mailom.   

Ú?astnícky poplatok je 120 Eur (s DPH) /  1 ú?astník                                               Uzávierka prihlá?ok: 21.4.2017 

Z?ava pri regist rácii :   
- 2 ú?astníkov z jednej spolo?nosti - 5 %  z?ava 
- 3? 4 ú?astníkov z jednej spolo?nosti - 10 %  z?ava 
- 5 a viac ú?astníkov z jednej spolo?nosti - 15 %  z?ava
Storno poplatok: 
 - 30 %  z ú?astníckeho poplatku ú?tujeme pri stornovaní prihlá?ky 14 dní pred d?om konania seminára
 - 50 %  z ú?astníckeho poplatku ú?tujeme pri stornovaní prihlá?ky 7 a? 3 dni pred d?om konania seminára 
- V prípade stornovania prihlá?ky 2 a menej dní pred za?atím seminára ú?astnícky poplatok nevraciame, 
uvítame   v?ak náhradníka. 
Zmena termínu, miesta alebo zru?enie podujat ia: BPM Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu lektora, 
termínu a miesta konania pripravovaného vzdelávacieho podujatia (seminára, tréningu, kurzu), alebo na 
zru?enie plánovaného vzdelávacieho podujatia. V prípade výskytu takýchto zmien a skuto?ností, Vás 
budeme o nich ?o najskôr informova? telefonicky alebo elektronicky.   

Poskytovanie osobných údajov ú?astníka: Osobné údaje objednávate?a (ú?astníka) sú spracované na 
základe zákon ?. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (?alej 
len "zákon o ochrane osobných údajov"). Objednávate? (ú?astník) poskytuje osobné údaje predávajúcemu 
(BPM Slovakia, s.r.o.) na ú?ely realizácie práv a povinností zo zmluvných vz?ahov, a to v rozsahu: meno a 
priezvisko, adresa, doru?ovacia adresa, adresa elektronickej po?ty, telefónne ?íslo (?alej spolo?ne v?etko 
len ako "osobné údaje"), fotograf ia, zvukovo-obrazový záznam.  

Záväzne sa prihlasujem na seminár ?Autorský zákon ?. 185/2015 Z.z. - aktuálne otázky a problémy 
aplika?nej praxe, (28.4.2017)? a súhlasím s uvedenými obchodným a platobnými podmienkami a 

zárove? v znení neskor?ích predpisov za ú?elom regist rácie na uvedený seminár. 

Dátum:...........................................................     Podpis a pe?iatka:........................................................................... 
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