
Seminár je zameraný na právne aspekty pou?ívania autorských diel 
na internete vrátane súvisiacich otázok vyh?adávania legálneho 
obsahu, ochrany vlastných autorských diel, prepojenia 
autorskoprávnej ochrany s vhodnými obchodnými modelmi a pod. 
Autorskoprávna teória je doplnená o praktické uká?ky a návody, ako 
vyh?adáva? a ozna?ova? vlastné autorské diela a ako neporu?i? 
cudzie autorské práva. 

100 EUR (bez DPH)
Ú?astnícky poplatok:

Pozývame Vás na jednod?ový odborný seminár 

POU?ÍVANIE AUTORSKÝCH DIEL NA INTERNETE

Termín konania:
11. marec 2015, 9:00 - 14:30 hod.Zvý?te svoju 

profesionalitu na 
MAXIMUM

Obsah seminára

Miesto konania:
Premium hotel, Priekopy 20/a, Bratislava

Lektori: 
JUDr. Zuzana Adamová, PhD., riadite?ka obchodnej spolo?nosti INGENIUM Slovakia a Ústavu práva du?evného 
vlastníctva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Rozhodky?a Arbitrá?neho centra pre právo du?evného 
vlastníctva a informa?ných technológií (ACIPiT) 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.  

Mgr. Richard Bednárik, doktorand na Právnickej fakulte Trnavskej univerzite v Trnave so ?pecializáciou na právo 
du?evného vlastníctva, nové technológie a právne aspekty kyberpriestoru. Je ?lenom tímu Creative Commons 
Slovensko.                                               

BPM Slovakia, s.r.o., Lichnerova ulica 22, Senec 903 01, Slovakia

 tel: 02/20200078, 0905 172 880, fax: 02/3320 4686, e-mail: bpmvzdel@zmail.sk, bpm@bpm-educat.com, www.vzdelavame.sk

I?O: 35 861 886, DI?: 2021732262, I? DPH: 2021732262, Registrácia: OR OS Bratislava I, Odd: Sro, vlo?ka ?íslo: 29249/B

Cie?ovou skupinou sú najmä 
osoby pôsobiace  v  
mediálnom priemysle  a  
kreatívnom sektore, 
napríklad web-dizajnéri, 
autori videí  a  iných 
mediálnych produktov, 
agenti zastupujúci autorov 
?i vydavatelia. Problematika 
mô?e by? prínosná aj pre 
advokátov  a zástupcov 
?tátneho sektora,  ktorí 
pracujú  s autorskými 
dielami  s  otvoreným 
prístupom (open access).

Témy: 

-  Identif ikovanie autorských diel 
- Posudzovanie pojmových znakov autorských diel 
- Licencovanie (uzatváranie licen?ných zmlúv)  v  digitálnom prostredí
- Linking a embeding  z poh?adu autorského práva 
- Verejné licencie a kreatívny priemysel 
- Creative Commons a ich vyu?itie  v  digitálnom prostredí 
- Vyh?adávanie a ?al?ie vyu?itie vo?ne ?írite?ného obsahu 
- Aplikácia verejnej l icencie na vlastné autorské diela 
- Obchodné modely vyu?ívania obsahu ?íreného pod verejnou licenciou
- Uzatváranie zmlúv s organizáciami kolektívnej správy a prepojenie 

kolektívneho a individuálneho výkonu autorských práv 
- Zodpovednos? za poru?ovanie autorských práv 
- Jurisdikcia a rozhodné právo pri poru?ovaní autorských práv 



P R I H L Á ? K A

Obchodné  a platobné podmienky, organiza?né pokyny

Dátum:............................

MENO A PRIEZVISKO ...............................................................................................................................................................................

I? O, DI? , I?  DPH.........................................................................................................................................................................................

MENO  SPOLO? NOSTI .............................................................................................................................................................................

TEL., E-MAIL.................................................................................................................................................................................................

Vyplnenú prihlá?ku  nám za?lite faxom na ?íslo:  02/3320 4686 alebo e-mailom na bpm@bpm-educat.com, 
bpmvzdel@zmail.sk,   alebo na adresu: BPM Slovakia, s.r.o., Lichnerova ulica 22, Senec 903 01. 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 emailovú 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 
dd/mm/rr. 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 emailom. Ú?astnícky poplatok zah??a: ?tudijné materiály, ob?erstvenie, nealko, teplé nápoje.  Sedem dní pred 
konaním seminára Vám za?leme podrobné organiza?né pokyny a ?al?ie informácie o vzdelávacom podujatí emailom. 

Z?ava pri registrácii: 

- 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 podujatia:

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. 

Záväzne sa prihlasujem na horeuvedený seminár a  súhlasím s uvedenými obchodnými a platobnými podmienkami a zárove? 
súhlasím so spracovaním  osobných údajov pod?a zákona ?. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskor?ích 
predpisov za ú?elom registrácie na uvedený seminár .

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

NÁZOV SEMINÁRA ...................................................................................................................................................................................

TERMÍN KONANIA ....................................................................................................................................................................................

SÍDLO  SPOLO? NOSTI ..............................................................................................................................................................................


