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SVETOVÝ DEŇ DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA 2017 – „INOVÁCIE ZLEPŠUJÚ ŽIVOT“

Svetový deň 
duševného vlastníctva 2017 
– „Inovácie zlepšujú život“

Posolstvo generálneho riaditeľa 
Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) 
Dr. Francisa Gurryho

Inovácie a technologický pokrok, ktorý predstavujú, významne prispievajú k hospodárskemu rastu a vytvá-
rajú príležitosti pre nové a lepšie pracovné miesta.

Často nemáme dostatok času premýšľať o spôsoboch, ktorými inovácie zlepšujú kvalitu nášho života. Sta-
čí porovnať spôsob života, akým žijeme dnes, so spôsobom, akým sme žili pred 100 rokmi. Počas minulého 
storočia sme vďaka zavedeniu nespočetných nových a vylepšených technológií a produktov zaznamenali mi-
moriadnu zmenu v našich materiálnych životoch. A s mimoriadnymi novými technológiami, ako je virtuálna 
realita, umelá inteligencia, 3D tlač, neuromorfné počítačové čipy, nanotechnológie, robotika, génová manipu-
lácia CRISPR a ďalšie, ktoré prichádzajú do praxe, sú vyhliadky na ďalší pokrok veľmi jasné.

Môžete sa opýtať, čo má duševné vlastníctvo s týmto všetkým spoločné?

Duševné vlastníctvo je kľúčovou súčasťou úspešného inovačného systému. Poskytuje zisk tým, ktorí riskujú, že zavedú „novinky“ – pokiaľ ide 
o produkty a služby - do ekonomiky. Poskytuje rámec pre pomerne ťažkú a náročnú cestu, ktorú musí podniknúť každá myšlienka pred tým, ako 
sa stane komerčne dostupným produktom alebo službou.

Tohtoročnou kampaňou Svetového dňa duševného vlastníctva oslavujeme inovácie a spôsob, akým zlepšujú náš život. Oslavujeme aj všetkých, 
ktorí sa odvážili riskovať a priniesť pozitívnu zmenu prostredníctvom inovácie. Kampaň je pre nás príležitosťou, aby sme popremýšľali o tom, 
čo vlastne znamená niečo vymyslieť a aké výzvy sú s týmto procesom spojené. Je to tiež šanca, aby sme zvážili, ako možno docieliť, aby inovácie 
skutočne pracovali v prospech celej spoločnosti.

Želám vám všetkým veľmi šťastný, plodný a inovatívny Svetový deň duševného vlastníctva.

http://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2017/dg_message.html
 Z anglického originálu preložila Ing. Zdenka Valtýniová
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Slávnostné otvorenie

Pozvanie na slávnostné otvorenie prijali aj 
Martin Turčan – zástupca primátora mesta 
Banská Bystrica, Marína Spirová – riaditeľka 
Banskobystrickej regionálnej komory SOPK, 
Július Ernek – prednosta Okresného úradu 
Banská Bystrica, Peter Hojčuš, zástupca Slo-
venskej komory patentových zástupcov, Ma-
rián Blaha, predseda Okresného súdu Ban-
ská Bystrica, Eduard Korpáš vedúci katedry 
justičného vzdelávania z Justičnej akadémie 
SR – Pezinok a Pavel Rohárik, sudca Okres-
ného súdu Banská Bystrica. K zúčastneným 
sa prihovoril predseda Úradu priemyselné-
ho vlastníctva SR Richard Messinger.

Konferencia Duševné vlastníctvo 
na Slovensku XVII

Nasledoval XVII. ročník konferencie Du-
ševné vlastníctvo na Slovensku XVII, s náz-
vom Inovácie v každodennom živote, ktorú 
moderovala Lucia Bocková. Cieľom konferen-
cie, ktorej sa zúčastnilo viac ako 90 hostí, bolo 
priblížiť tematiku inovácií, najmä ich význam, 
uplatnenie v praxi a v bežnom živote. 

Svetový deň duševného vlastníctva

Dňa 26. apríla 2017 si pracovníci Úradu priemyselného vlastníctva SR a pozvaní hostia pripomenuli Svetový deň duševného 
vlastníctva konferenciou Duševné vlastníctvo na Slovensku XVII a Dňom otvorených dverí v ÚPV SR.

Program konferencie
- Príprava národnej stratégie v oblasti du-

ševného vlastníctva 
 (Ing. Darina Kyliánová)
- Transfer technológií – uplatnenie výsled-

kov vedeckého výskumu v praxi 
 (RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD.)
- Národný projekt: Zvýšenie inovatívnej 

výkonnosti Slovenskej republiky 
 (Ing. Artur Bobovnický, PhD.)
- Daňová podpora na certi ikáciu výsledkov 

výskumu a vývoja – novinka od roku 2015
 (Ing. Martin Gondár)
- Aplikovaný výskum a vývoj v podmien-

kach malej irmy 
 (Ing. Gabriel Gašpar, PhD.) 
- Aj mladí vedia byť vynaliezaví – Video-

odkazy Martina Ferianca: – o rekuperácii 
na podujatí TEDxTrenčín

- Výskum a vývoj v univerzitnom prostredí 
(Ing. Andrea Čorejová a doc. Ing. Peter 
Drgoňa, PhD.)

- Uplatňovanie inovatívnych riešení v rám-
ci projektov bezpečnostných havarijných 
systémov JE VVER 440 MW V2013 

 (Ing. Jozef Baťalík)

- „Veľká novela“ prinesie zásadné zmeny 
v práve priemyselného vlastníctva 

 (JUDr. Lenka Midriaková)
- Ukážky inovácií vo irme LEDCO 
 (Ing. Miloš Pardavý)

Program konferencie bol rozdelený do 
dvoch prednáškových blokov, pričom v do-
poludňajšom sa predstavili Ing. Darina 
Kyliánová, RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD., 
Ing. Artur Bobovnický, PhD., Ing. Martin 
Gondár a Ing. Gabriel Gašpar, PhD.

Popoludňajší blok začal videoodkazmi 
od Martina Ferianca, následne pokračovali 
Ing. Andrea Čorejová, doc. Ing. Peter Drgo-
ňa, PhD., Ing. Jozef Baťalík, JUDr. Lenka Mid-
riaková a Ing. Miloš Pardavý. 

V rámci diskusie rezonovala najmä téma 
mladých inovátorov. Účastníkov v tejto sú-
vislosti zaujali videá Martina Ferianca na 
tému: „Aj mladí vedia byť vynaliezaví“. 

26. apríl bol v úrade aj Dňom otvorených 
dverí.

http://www.wipo.int/ip-outreach
/en/ipday/

Foto: archív ÚPV SR

Príhovor predsedu Úradu priemyselného 
vlastníctva SR JUDr. Richarda Messingera

Slávnostné otvorenie konferencie sa uskutočnilo v priestoroch ÚPV SR.

Konferencie sa tento rok zúčastnilo viac ako 90 hostí.Zľava: Ing. Gabriel Gašpar, PhD., Ing. Martin Gondár , RNDr. Jaroslav 
Noskovič, PhD., Ing. Lucia Bocková a prednášajúca Ing. Darina Kyliánová
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Anketa o konferencii
Duševné vlastníctvo na Slovensku XVII 
     – Inovácie v každodennom živote

Ing. Marína Spirová, PhD. 

Od roku 2011 pôsobí ako riaditeľka Banskobystrickej regionálnej komory SOPK (BBRK). Poslaním SOPK je zastupovanie a presadzovanie 
záujmov podnikateľskej sféry voči vláde, parlamentu a ďalším inštitúciám. Pôsobí celoplošne v rámci celosvetovej siete, čo vytvára jej uni-
verzálnosť a medzinárodný kredit. Okrem klasických služieb pre podnikateľov, BBRK pôsobí od roku 2012 aj ako informačno-poradenské 
miesto ÚPV SR pre inovácie – Innoinfo.

Ing. Andrea Čorejová

Pôsobí v Univerzitnom vedeckom parku UNIZA a je poverená vedením Centra pre transfer technológií. Je zapísaná v Zozname znalcov, 
tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR v odbore Ekonómia a manažment odvetvie kontroling a v odbore 
Priemyselné vlastníctvo. V rámci dizertačnej práce sa zaoberá transferom poznania a ochranou duševného vlastníctva v podmienkach 
sektora IKT. V rámci celej škály projektov realizovaných na UNIZA zastrešuje oblasť ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie. 

Ing. Artur Bobovnický, PhD.

Je riaditeľom sekcie inovácií a medzinárodnej spolupráce v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA) a zodpovedá za podporu 
inovatívnych riešení a rozvoj medzinárodnej spolupráce. Zastupuje Slovensko a SIEA v medzinárodných organizáciách a združeniach, ako 
sú REWP IEA, EnR, TAFTIE. Bol vo vedení viacerých spoločností, napr. SARIO a EuroTel Bratislava. Viac ako jednu dekádu prednášal na 
Univerzite Sv. Cyrila a Metoda v Trnave predmety globálny marketing, marketingový výskum a marketingové stratégie.

prof. Ing. Marián Peciar, PhD.

Je prorektorom pre spoluprácu s praxou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU). Venuje sa konštrukcii a dizajnu tlakový ch 
nádob a aparátov pre chemický , petrochemický , potravinársky, farmaceutický  a spotrebný  priemysel, mechanike trojfázový ch systémov 
s partikulárnou tuhou fázou, vý voju netradičný ch technológií spracovania prášivý ch materiálov do aglomerovanej formy a špeciálnym 
technológiám na spracovanie nebezpečný ch materiálov a odpadov a ochrane životného prostredia v komunálnej aj pracovnej sfére. Od 
roku 2006 je členom Rady pre certi ikáciu spoločnosti TÜV SÜVD Slovakia. Od roku 2012 je členom Komisie pre technologický  rozvoj a 
inovácie Vý boru NR SR pre hospodárske záležitosti.

RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD. 

Pôsobí v Centre vedecko-technických informácií SR. V súčasnosti je ako vedúci oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlast-
níctva v CVTI SR zodpovedný najmä za poskytovanie expertných podporných služieb v procese transferu technológií s cieľom podporiť 
a rozvinúť jeho realizáciu na Slovensku. V zimnom semestri akademického roka 2016/2017 vyučoval na Obchodnej fakulte Ekonomic-
kej univerzity v Bratislave predmet „Ochrana duševného vlastníctva v medzinárodnom obchode“. 

Ing. Gabriel Gašpar, PhD.

Nadobudol vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v odbore Automatizácia a informatizácia procesov na Materiálovo-technologickej fakul-
te STU so sídlom v Trnave. Má široké skúsenosti s priemyselnou automatizáciou, senzorickými systémami a aplikovanou informatikou 
v priemysle. Odbornú prax nadobudol v spoločnostiach AC technical systems, Ltd., ON, Canada a v spoločnosti TNtech, s. r. o., ktorej je spo-
lumajiteľom a konateľom. V spoločnosti TNtech, s. r. o. zastrešuje oblasť ochrany duševného vlastníctva.

26. apríla 2017 sa v priestoroch Úradu priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici uskutočnila konferencia Duševné vlastníc-
tvo na Slovensku XVII. Tohtoročnou témou boli Inovácie v každodennom živote. Konferencie sa zúčastnilo viac ako 90 účastníkov, 
šiestich z nich sme poprosili o ich postrehy v krátkej ankete. V nasledujúcom texte prinášame ich reakcie.



17duševné vlastníctvo | 2 | 2017

SVETOVÝ DEŇ DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA 2017 – „INOVÁCIE ZLEPŠUJÚ ŽIVOT“

Tematicky bol tento rok zameraný na inovácie, ich význam, uplatnenie v praxi a v bežnom živote. Ktorý z prezentovaných 
príspevkov bol pre vás najväčším prínosom?

Marína Spirová
Výraznejšie ma oslovili dva príspevky: 

„Transfer technológií – uplatnenie výsled-
kov vedeckého výskumu v praxi“ a „Daňová 
podpora na certi ikáciu výsledkov výskumu 
a vývoja – novinka od roku 2015“.

Andrea Čorejová
Páčil sa mi príspevok „Národný projekt: 

Zvýšenie inovatívnej výkonnosti Slovenskej 
republiky“ Ing. Artura Bobovnického, PhD. 
– SIEA – budeme sa snažiť zapojiť do tohto 
projektu, resp. informovať študentov o plá-
novaných aktivitách. Podnetný bol príspevok 

pána Gondára – „Daňová podpora na certi i-
káciu výsledkov výskumu a vývoja – novinka 
od roku 2015“ – tieto poznatky budeme urči-
te uplatňovať do našej praxe a do komuniká-
cie s klientmi. Ukázal nám, kde je výhoda pre 
nás a sprehľadnil danú novelu. Zaujímavé 
boli aj príspevky predstaviteľov iriem o ino-
vačných aktivitách a ich uplatnení v praxi.

Jaroslav Noskovič
Z môjho pohľadu boli všetky prezento-

vané príspevky na vysokej odbornej úrovni 
a možno povedať, že aj kvalita prednesu bola 
skutočne povzbudzujúca. Obsah príspevku, 

ktorý najviac konvergoval k môjmu zamera-
niu, bol prezentovaný pánom Ing. Arturom 
Bobovickým, PhD. z organizácie SIEA. Posla-
nie a úlohy našich organizácií (pracujem 
v CVTI SR) sa zjavne aspoň v určitej miere 
prelínajú a dopĺňajú, čo by sme radi využili 
pri spolupráci smerujúcej k čo najefektívnej-
šej podpore uplatňovania inovácií v praxi.

Ostatní opýtaní ocenili hlavne príspevok 
RNDr. Jaroslava Noskoviča, PhD. z Centra 
vedecko-technických informácií SR „Trans-
fer technológií – uplatnenie výsledkov ve-
deckého výskumu v praxi“.

Privítali by ste, keby sa v rámci tohtoročnej témy rozoberali aj ďalšie problematiky?

Marína Spirová
Možno mi tam chýbala prezentácia Minis-

terstva hospodárstva SR o ich aktivitách na 
podporu inovácií pre podnikateľskú sféru.

Andrea Čorejová
Túto konferenciu vnímam vždy ako priere-

zovú na danú tému a tento účel podľa mňa 
splnila.

Artur Bobovnický
Treba sa pozerať dopredu, myslím si, že 

v budúcnosti by bolo zaujímavé diskutovať 
o otázkach, ako: 
- Trendy, ktoré budú ovplyvňovať naše ži-

voty v strednodobom horizonte, a aký typ 
inovácií bude možné očakávať (s prepoje-
ním na spôsoby ochrany DV)?

- Ako sa využíva infraštruktúra pre VaV, 
a či nevytvárať vysunuté pracoviská v mies-
tach koncentrácie VaV, alebo on-line prí-
stup týchto pracovísk na ÚPV SR (virtuál-
ny front-of ice)?

Marián Peciar
Myslím, že téma bola zvolená ako aktuál-

na a aj naďalej by sa jej mala venovať veľká 
pozornosť. Bez inovácií sa výkonnosť sloven-
skej ekonomiky nepohne.

Jaroslav Noskovič
Tohtoročný program konferencie vnímam 

ako dostatočne prierezový a reprezenta-
tívny, napriek tomu považujem za súčasť 
inovačnej infraštruktúry aj niektoré ďalšie 
aspekty alebo nástroje, ktoré program po-

dujatia nere lektoval v plnom rozsahu. Ako 
významné vnímam napríklad postavenie 
reálne fungujúcich inkubátorov (nie projek-
tov, ale skutočných pracovísk), ktorých prís-
pevok pri rozbehu začínajúcich iriem je ne-
sporný, a tiež nástroje podpory poskytované 
organizáciami ako Slovak Business Agency 
a podobne. Prezentácia zo strany uvedených 
partnerov by podľa mňa mohla byť pre účast-
níkov konferencie taktiež prínosná, aj keď 
úplne rozumiem faktu, že nie o všetkom pros-
pešnom a zaujímavom je možné informovať 
počas programu jednodňového podujatia.

Gabriel Gašpar
Vzhľadom na časové limity konferencie 

boli rozoberané témy v primeranom rozsa-
hu.

Ing. Marína Spirová, PhD. a prof. Ing. Marián Peciar, PhD. (v strede) RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD.



18 duševné vlastníctvo | 2 | 2017 www.upv.sk

SVETOVÝ DEŇ DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA 2017 – „INOVÁCIE ZLEPŠUJÚ ŽIVOT“

Vpravo Ing. Andrea Čorejová

V rámci diskusie rezonovala aj téma mladých inovátorov. Ako by ste vy charakterizovali nastupujúcu generáciu vedcov?

Marína Spirová
Mladí ľudia sú veľmi kreatívni, v súčasnosti 

majú viac možností ako generácie predtým, 
čo sa týka prístupu k vedecko-technickým 
informáciám, špičkovým technológiám, stá-
žam v zahraničí atď. Banskobystrická regio-
nálna komora SOPK v spolupráci s Úradom 
priemyselného vlastníctva SR každý rok or-
ganizuje súťaž o cenu za inovácie „Krištáľový 
Merkúr“, kde jednou z kategórií je aj „Mladý 
inovátor“. Mladí inovátori nás neustále milo 
prekvapujú svojimi nominovanými inovatív-
nymi riešeniami. Či už sú to žiaci stredných 
škôl, alebo študenti vysokých škôl.

Andrea Čorejová
Existujú šikovní (aktívni) študenti a sa-

mozrejme aj takí, čo sa iba pretlčú – bez záuj-
mu a iniciatívy. Deti sú dnes zručnejšie v tech-
nológiách, informácie hľadajú rýchlo a ľahko 
– i keď samozrejme získavajú tým množstvo 
informačného balastu. Myslím si, že nevedia 
s týmto rozsahom informácií pracovať, že 
sa málo učia informácie triediť, preverovať 
a pod. Študenti, keď majú nápad napríklad 
na startup projekt, tak si neurobia rešerš, 
majú za to, že keď oni to potrebujú a nenašli 
vhodnú appku, tak že nikde neexistuje... 

Obvykle sa nechcú „zašpiniť“ v dielňach 
a laboratóriách na univerzite – radšej mo-
delujú a návrhy vytláčajú na 3D tlačiarňach. 
Chýba im často ten fyzický kontakt s vývojom. 

Vo všeobecnosti sú dravší, drzejší a ve-
dia sa predať alebo sa to aspoň intenzívne 

učia  Myslím si, že keď sa naučia systema-
ticky pracovať s informáciami a poznatkami, 
ktoré získali, či už na školách, alebo samo-
vzdelávaním, tak môžu priniesť zaujímavé 
konkurencie schopné riešenia. To, čoho sa 
trochu obávam, je, že nám utečú za lepšími 
podmienkami do zahraničia.

Artur Bobovnický
Mladí inovátori nemusia byť len vedci, kto-

rí začínajú svoju kariéru. Mladých inovátorov 
treba hľadať aj na stredných odborných ško-
lách, na univerzitách. Dnešná generácia hľadá 
a bude nachádzať riešenia, ktoré budú zame-
rané na spoločensky dôležité, ale aj atraktívne 
témy, pretože na rozdiel od predchádzajúcej 
generácie vníma veľmi citlivo otázky korupcie, 
životného prostredia, kvality života samotného. 

Marián Peciar
U mladej generácie vedcov oceňujem nový 

pohľad na technický pokrok oslobodený od 
konvencií a myslím, že mladí vynálezcovia 
a inovátori majú všetky predpoklady, aby 
boli úspešní. Pre významnejší pokrok by 
sme však privítali aj celoštátnu podporu 
a stratégiu pre inovácie mladých, ktorým 
často chýbajú potrebné inancie na reali-
záciu nápadov a hmatateľné preukázanie 
svojich moderných a inovatívnych, často 
technicky futuristických nápadov. Napr. na 
mojom pracovisku, Ústave procesného inži-
nierstva SjF STU v Bratislave, pracuje sku-
pina mladých doktorandov a vedcov a majú 

v oblasti inovácií veľmi hodnotné výsledky. 
A na STU sú aj ďalšie takého pracoviská.

Jaroslav Noskovič
Mladí vedeckí pracovníci majú podľa mňa 

v rukách nesmierne veľkú príležitosť – spo-
jiť skvelé a hodnotné skúsenosti a poznatky 
minulosti s novým a aktuálnym prístupom 
k riešeniu vznikajúcich technických, ale aj 
celospoločenských výziev. Je len ťažko pred-
staviteľné, že je možné dosiahnuť kvalita-
tívny progres v súčasnosti (smerujúci do 
budúcnosti) s metódami, nástrojmi a prístu-
pom zo vzdialenejšej minulosti. V žiadnom 
prípade tým nechcem povedať, že skúsenejší 
vedci už nemajú čo priniesť či už vede, ale-
bo spoločnosti vo všeobecnosti, ale myslím 
si, že ich situácia v tomto zmysle môže byť 
náročnejšia, keďže je (podľa mňa) spojená 
s nevyhnutnou zmenou, ktorá by však vede 
mala byť vlastná. Ako som uviedol – mladí 
vedci majú príležitosť, jej využitie je však už 
plne v ich rukách. Držím im preto palce a dú-
fam, že budú patriť medzi nositeľov pokroku 
v procese kontinuálne prebiehajúcej evolúcie 
našej spoločnosti. 

Gabriel Gašpar
Nastupujúca generácia má k dispozícii ši-

roké možnosti získania aktuálnych informá-
cií nápomocných pri tvorbe inovácií v rôz-
nych oblastiach. Inovácie sú limitované iba 
dostatočnou trpezlivosťou pri ich vytváraní 
a zavádzaní do komerčnej praxe.
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Konferencia sa uskutočňuje každoročne od roku 2001. Patríte medzi jej pravidelných účastníkov?

Marína Spirová
Áno, konferencie sa zúčastňujem od roku 

2002. Vzhľadom na to, že som absolventkou 
Inštitútu duševného vlastníctva, témy týchto 
konferencií sú mi veľmi blízke.

Andrea Čorejová
Samu seba vnímam ako pravidelného 

účastníka. Od roku 2007, keď som sa začala 
tejto oblasti intenzívnejšie venovať, sa vždy 
snažím zúčastniť. Nie vždy sa mi to vzhľa-
dom na pracovné a rodinné povinnosti po-
darí. Vždy však sledujem tému konferencie 
a program.

Artur Bobovnický
Konferencie som sa tento rok zúčastnil po 

prvýkrát.

Marián Peciar
Áno, patrím medzi pravidelných účastní-

kov už viacero rokov.

Jaroslav Noskovič
Problematike duševného vlastníctva sa 

venujem posledných 5 rokov, počas ktorých 
som sa zúčastnil mnohých podujatí organi-
zovaných Úradom priemyselného vlastníctva 
SR. Pokiaľ ide priamo o konferenciu „Dušev-

né vlastníctvo na Slovensku“, aktuálny ročník 
bol spojený s mojou treťou účasťou na tomto 
podujatí, a zároveň prvou spojenou s aktív-
nym zapojením sa do jeho programu. Osob-
ne túto konferenciu vnímam veľmi pozitívne 
a s uspokojením môžem konštatovať, že do-
sahuje vysokú úroveň, a to tak po obsahovej, 
ako aj organizačnej stránke. 

Gabriel Gašpar
Tento rok sme sa zúčastnili prvýkrát. V bu-

dúcnosti by sme sa radi zúčastnili znova.

Ing. Elena Bobeková, PhD.
FOTO: archív ÚPV SR

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY DAY
(April 26th)
BOBEKOVÁ, E.
On April 26th, 2017 the employees of the 
Industrial Property Of ice of the Slovak Re-
public and their guests celebrated the World 
Intellectual Property Day during a confer-
ence Intellectual Property in Slovakia XVII, 
organised along with the Open House Day in 
ÚPV SR. Among the invited guests, the par-
ticipants included: Martin Turčan – Deputy 
Mayor of the town of Banská Bystrica, Ma-
rína Spirová – Director of the Regional Busi-
ness and Industry Chamber of Banská By-
strica (SOPK), Július Ernek – Head of the Dis-
trict Of ice of Banská Bystrica, Peter Hojčuš 
– deputy of the Slovak Chamber of Patent At-

torneys, Marián Blaha – Head of the District 
Court of Banská Bystrica, Eduard Korpáš 
– Head of the Department of Judicial Educa-
tion at the The Judicial Academy of the Slo-
vak Republic in Pezinok and Pavel Rohárik 
– judge of the District Court of Banská By-
strica. The opening speech was given by the 
Chairman of the Industrial Property Of ice of 
the Slovak Republic – Richard Messinger. 
The 17th annual conference Intellectual 
Property in Slovakia XVII with the title In-
novations in daily life, moderated by Lu-
cia Bocková. The goal of the conference, 
counting over 90 participants, was to bring 
up the topic of innovations and its mean-
ing, its use in practice and in everyday life. 
The program of the conference consisted of 

two parts, whereas the morning block con-
tained speeches of Ing. Darina Kyliánová, 
RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD., Ing. Artur 
Bobovnický, PhD., Ing. Martin Gondár and 
Ing. Gabriel Gašpar, PhD. The afternoon 
block started with video-messages of Mar-
tin Ferianc, followed by speeches of Ing. An-
drea Čorejová, doc. Ing. Peter Drgoňa, PhD., 
Ing. Jozef Baťalík, JUDr. Lenka Midriaková 
and Ing. Miloš Pardavý. The discussion was 
dominated by the topic of young innova-
tors. The topis was brought up in the video 
messages of Martin Ferianc, entitled: „Even 
young people can be innovative“. 
April 26th was the open-house day at the 
the Industrial Property Of ice of the Slovak 
Republic.

Ing. Artur Bobovnický, PhD.Zľava Ing. Gabriel Gašpar, PhD. a Ing. Martin Gondár




