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Upevňovanie tvorivosti, inovatívnosti a podnikavosti 

mladých Európanov 

Vďaka novej vzdelávacej platforme sa duševné vlastníctvo stáva pevnejšou 

súčasťou vyučovania 

So začatím nového školského roka sa pomocou nového multimediálneho zdroja stane 

duševné vlastníctvo (DV) pevnejšou súčasťou vyučovania a pomôže školákom v celej 

Európskej únii pri rozvoji tvorivých a inovačných zručností. 

Nová internetová stránka Ideas Powered @ School, ktorú sprístupnil Úrad Európskej únie pre 

duševné vlastníctvo (EUIPO), ponúka učiteľom, prednášateľom a rodičom súbor moderných 

vzdelávacích materiálov, ktoré je možné každodenne používať v rámci procesu vzdelávania 

na zlepšenie znalostí o právach DV a na zlepšenie pochopenia, ako dokáže DV upevňovať 

tvorivosť. 

Táto stránka, ktorá vznikla v spolupráci s odborníkmi v oblasti vzdelávania a sieťou pre DV 

vo vzdelávaní, a ktorá združuje vnútroštátne úrady pre duševné vlastníctvo a ministerstvá 

školstva z členských štátov, ponúka prehľad koncepcií a postupov v oblasti duševného 

vlastníctva, akými sú ochranné známky, dizajny, autorské práva a patenty, ako aj ich 

uplatňovanie v oblasti vzdelávania detí vo veku od 4 do 18 rokov. 

Moduly praktickej výučby ako inšpirácia pre pedagógov 

Internetová stránka, ktorej cieľom je podpora myslenia zameraného na podnikanie a inovácie, 

obsahuje tri praktické moduly na školenie učiteľov, ktoré majú podnecovať pedagógov k tomu, 

aby do výučby začlenili veku primerané zásady a koncepcie duševného vlastníctva. 

Jeho súčasťou je deväť individualizovaných pracovných seminárov s prezentáciami, 

pracovnými listami, poznámkami pre školiteľov a činnosťami, ktoré sa majú vykonávať 

v triedach. 

Platforma takisto poskytuje štruktúrovaný koncept organizácie Dňa informovanosti o DP pre 

žiakov so zaujímavými aktivitami. Súčasťou týchto aktivít sú hry na ihrisku, výroba log, kútik 

pre vynálezcov a pracovné semináre s inšpiratívnymi rečníkmi. 

Výkonný riaditeľ úradu EUIPO Christian Archambeau uviedol: 

Ochrana vlastnej práce a rešpektovanie práce druhých zohráva čoraz 

dôležitejšiu úlohu v pracovnom aj súkromnom živote všetkých občanov 

v 21. storočí. Tento nový zdroj predstavuje významný nástroj na posilnenie 

tvorivých a inovačných zručností, ktoré sú základom európskeho 

hospodárskeho, kultúrneho a sociálneho bohatstva. 

https://www.facebook.com/EUIPO.eu
https://twitter.com/EU_IPO
https://www.linkedin.com/company/euipo
https://ideaspowered.eu/en/our-projects/ideaspowered@school
https://euipo.europa.eu/ohimportal/sk/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-studies
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-in-education
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-in-education
https://ideaspowered.eu/en/our-projects/ideaspowered@school/teacher-training
https://ideaspowered.eu/en/our-projects/ideaspowered@school/introduction


 

                   

Internetová stránka takisto ponúka vôbec prvú zdrojovú databázu vzdelávacích materiálov 

v oblasti DV od organizácií z EÚ i mimo nej, a to vo všetkých jazykoch EÚ. Patrí medzi ne 

napr. nástroj na zvyšovanie informovanosti IP4Youth&Teachers, ktorý vyvinula Svetová 

organizácia duševného vlastníctva a zábavné iniciatívy ako je Kopiraittila School vo Fínsku, 

ktorá ponúka bezplatné online materiály na podporu výučby a vzdelávania v oblasti 

autorských práv. 

Podpora hlavných kompetencií pre celoživotné vzdelávanie 

Ideas Powered @ School je súčasť rozsiahlejšieho projektu úradu EUIPO týkajúceho sa DV 

vo vzdelávaní a je v súlade s úsilím EU podporovať kľúčové kompetencie pre celoživotné 

vzdelávanie, čo je súbor vzdelávacích usmernení, ktoré zahŕňajú znalosti, zručnosti a postoje 

potrebné pre každého z hľadiska osobného naplnenia a rozvoja, zamestnateľnosti, sociálneho 

začlenenia a aktívneho občianstva. 

Projekt a sieť DV vo vzdelávaní riadi úrad EUIPO prostredníctvom Európskeho strediska 

pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva. 

O ÚRADE EUIPO 

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) je decentralizovaná agentúra EÚ so 

sídlom v Alicante v Španielsku. Spravuje zápis ochranných známok Európskej únie (OZEÚ) 

a zapísaných dizajnov Spoločenstva a tiež spolupracuje s národnými a regionálnymi úradmi 

z oblasti duševného vlastníctva EÚ. Prostredníctvom Európskeho strediska pre sledovanie 

porušovania práv duševného vlastníctva úrad EUIPO vykonáva výskum a činnosti zamerané 

na boj proti porušovaniu práv duševného vlastníctva. 

Kontaktné osoby pre tlač: 

Ruth McDonald 

Tel.: +34 96 513 7676  

Ruth.MCDONALD@euipo.europa.eu 

 

 

https://www.facebook.com/EUIPO.eu
https://twitter.com/EU_IPO
https://www.linkedin.com/company/euipo
https://ideaspowered.eu/en/our-projects/ideaspowered@school/resources
https://welc.wipo.int/ipedu/
https://kopiraittila.fi/
https://ideaspowered.eu/en/our-projects/ideaspowered@school
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/council-recommendation-on-key-competences-for-lifelong-learning_sk
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/council-recommendation-on-key-competences-for-lifelong-learning_sk
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/home
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/home



