
Vedecká konferencia 

Autorské právo v digitálnom prostredí 

 

30. septembra – 2. októbra 2020 

Modra - Harmónia, Hotel pod Lipou Resort 

 

Organizátor:  

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta 

 

 

 

30. septembra 2020 (streda) 

15.00 hod. otvorenie konferencie   

15.15 hod. keynote 

16.15 hod. panelová diskusia 

17.15 hod.  diskusia 

19.00 hod. večera 

 

1.októbra 2020 (štvrtok) 

9.00   individuálne príspevky 

12.00 hod.  obed 

14.00 hod. individuálne príspevky  

19.00 hod. večera 

 

2. októbra 2020 (piatok) 

9.30 hod. zhrnutie záverov konferencie a možnosti využitia vedeckých výstupov 

v praxi 

11.00 hod. panelová diskusia 

12.00 hod. ukončenie konferencie 

  



Organizačné pokyny: 

Vedecká konferencia je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva školstva SR 
v rámci projektu VEGA č. 1/0556/17 Creative Commons ako nástroj pre 
sprístupňovanie a použitie kreatívneho obsahu, informácií a dát. 

Účasť na konferencii je bezplatná. Organizátor zabezpečuje občerstvenie počas 
konferencie.  

V prípade aktívnej účasti je potrebné sa registrovať do 31.8.2020. 

V prípade pasívnej účasti je potrebné sa registrovať do 21.9.2020. 

Registračný formulár: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckBHRiqQjUQ7M01YdGHR1Id0XdP

DIaJaeU-shXnuGhYTaWmg/viewform 

Počet účastníkov je limitovaný. 

 

Každý účastník si zabezpečuje ubytovanie sám. Účastníci konferencie majú možnosť 
využiť v rámci kapacitných možností ubytovanie v mieste konania konferencie 

v Hoteli Pod lipou Resort★★★★. 

Hotel rezervuje do 31.8.2020 niekoľko izieb pre potreby účastníkov konferencie. 
Náklady spojené s ubytovaním si hradí účastník sám. Organizátor neposkytuje 
náhradu týchto ani žiadnych iných nákladov priamo alebo nepriamo spojených 
s účasťou na konferencii (napr. cestovné náklady). 

 

Organizátor si vyhradzuje právo akokoľvek meniť program konferencie. 

V prípade záujmu o aktívnu účasť je potrebné zaslať názov a abstrakt príspevku. 

Organizátor si vyhradzuje právo aj bez uvedenia dôvodu odmietnuť príspevok. 

Rokovacím jazykom je slovenčina a čeština. V prípade záujmu je možné prihlásiť 
príspevok aj v anglickom jazyku bez zabezpečenia prekladania. 

V prípade záujmu o publikovanie príspevku v zborníku Nové technológie, internet a 
duševné vlastníctvo 5, je možné zaslať písomné vyhotovenie príspevku do 
30.11.2020. 

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na adrese prf@truni.sk alebo 
zuzana.adamova@gmail.com.  
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