
Vzdelávacie a konferenčné centrum  
Intenzíva, s.r.o.,

v spolupráci  
s Business Software Alliance

Vás pozývajú na 2. ročník konferencie

Softvérové právo 2007
7. jún 2007, Kongresové centrum Technopol,  Bratislava

Cieľ konferencie: 
 vytvoriť priestor pre vzájomnú komunikáciu a prezentáciu postojov právnikov, manažérov  

z oblasti informačných technológií a špecialistov verejnej správy (legislatíva, exekutíva),
 prispieť k zvyšovaniu právneho vedomia v oblasti SW práva v slovenskej spoločnosti, 
 napomáhať potlačovaniu SW kriminality a ochrane práv duševného vlastníctva

Hlavné témy:
 DOMÉNOVÉ PRÁVO
 E-PODPIS, OCHRANA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA
 POČÍTAČOVÁ KRIMINALITA A SOFTVÉROVÝ AUDIT

Cieľová skupina:
 manažéri ICT spoločností, 
 predstavitelia národno-bezpečnostných orgánov SR, 
 právnici a ICT manažéri verejnej správy a súkromných spoločností, 
 univerzitní odborníci a študenti

OdbOrný garant: 
Adriana tomanová, Business Software Alliance Slovakia

UspOriadateľ a 
Organizačný garant:
Vzdelávacie a konferenčné 
centrum Intenzíva, s.r.o.

HlAVný pArTner pArTner: MeDIÁlnI pArTnerI:
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názov akcie sOFtVÉrOVÉ prÁVO 2007

spôsob realizácie platby:
£   na faktúru £   prevodom na účet

prihlasujem sa na akciu ako: 
£   účastník £   vystavovateľ £   Vip

Účastnícky poplatok bez dpH s dpH

základný účastnícky poplatok 4 500 sk 5 355 sk

Klienti VKC a verejná správa 3 800 sk 4 522 sk

Storno podmienky:
Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť akciu. V prípade jej 
zrušenia bude poplatok vrátený klientovi v plnej výške. Klient 
môže zrušiť registráciu len písomne, najneskôr však do 
10 dní pred konaním akcie. Stornovací poplatok je 20% zo  
zaregistrovanej ceny. 
Pri zrušení registrácie zo strany klienta po uvedenom termí-
ne sa poplatok nevracia. Namiesto prihláseného účastníka sa 
môže zúčastniť náhradník. 

Sekretariát akcie:
Vzdelávacie a konferenčné centrum intenzíva, s.r.o.,  
Kutlíkova 17, 851 02 bratislava 5
ičO: 357 95 379, ič dpH: sK 2020279888
tel: 02-682 86 617, tel/fax: 02-682 86 574
e-mail: konferencie@intenziva.sk, 
www.intenziva.sk

Ako sa registrovať: 
Vyplnenú prihlášku zašlite do 7 dní pred termínom konania 
na sekretariát akcie poštou, faxom, e-mailom alebo on line 
cez www.intenziva.sk. 
Organizátor vám zašle registračný list s pokynmi na úhradu 
dohodnutej čiastky. 
Daňový doklad obdržíte do 15 dní od zaplatenia alebo v deň 
realizácie akcie.

Bankové spojenie:
tatrabanka, a.s., pobočka 24, tupolevova 3a,  
850 05 bratislava 5
č.účtu : 2629253178/1100
Variabilný symbol: 507 04
iban: sK88 1100 0000 0026 2925 3178
sWiFt: tatr sK bX

zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s uvedenými podmienkami akcie.

Meno a podpis objednávateľa dátum

Meno a priezvisko, titul

Firma

Ulica psč Obec

Funkcia vo firme e mail

tel. Fax číslo účtu
 

ičO ič dpH



1. téma:  DOMÉNOVÉ PRÁVO
08.30 – 09.30 

09.30 – 09.50 Privítanie účastníkov, úvodné príhovory
  
 Doménové mená
09.50 – 10.20 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,  
 Právnická fakulta
  Peter Vojčík, Katedra občianskeho práva 
  
 Doménové právo – praktická skúsenosť 
10.20 – 10.50 Advokátska kancelária BianchiMalachTomanová
  Peter Bianchi, advokát

10.50 – 11.20 Prestávka – občerstvenie 

2. téma: OCHRANA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA
  Význam práv duševného vlastníctva pre inováciu
11.20 – 11.50 Microsoft London
  Chris Oldknow, právny zástupca Microsoft Londýn, VB

  Právny rámec a realizácia e-governmentu a e-justice  
 v Slovenskej republike
11.50 – 12.20 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
   Miroslav Chlípala, odborný asistent

12.20 – 13.30 Prestávka – obed

3. téma:  SOFTVÉROVÝ AUDIT A POČÍTAČOVÁ KRIMINALITA
  Príčiny a následky počítačovej kriminality
13.30 – 14.00 Business Software Alliance 
   Adriana Tomanová, advokátka
 
 Riziká softvérového pirátstva vo firmách 
 Software Asset Management ľahko a rýchlo
14.00 – 14.30 Audit Pro, ČR  
   Martina Hyndráková, riaditeľka obchodného centra

 Znalecká prax a počítačová kriminalita
14.30 – 15.00 Info Consult, s.r.o., Lučenec
   Jaroslav Oster, CEO

15.00 – 15.30 Panelová diskusia

15.30 – 15.45 Záver, ukončenie konferencie

15.45 – 17.00 Koktail

VKC Intenzíva, s.r.o. mediálne podporuje Camphill 
Drahuška - prvé zariadenie komunitného bývania  
v SR pre osoby s autizmom a príbuznými 
postihnutiami. www.camphil.sk

Adriana Tomanová, BSA

Jaroslav Oster, Info Consult

Miroslav Chlípala, PrF UK

Róbert Kormaňák, Capgemini Slovensko

Tibor Budvesel, VKC Intenzíva

Mgr. Ildikó Roller Bresťák, 

konferencie@intenziva.sk  

tel.: +421 2 68286 617

fax: +421 2 68286 574

www.intenziva.sk

PRÍPRAVNÝ VÝBOR SEKRETARIÁT KONFERENCIE: 


