
Právo duševného vlastníctva 

obsah prednášok (sylaby) 
 

 

1. Úvod do problematiky duševného vlastníctva, systematické členenie a základné princípy 

a) Pojem a predmet práva duševného vlastníctva 

b) Systém práva duševného vlastníctva 

c) Historický vývoj práva duševného vlastníctva 

d) Europeizácia práva duševného vlastníctva 

e) Základné princípy ochrany duševného vlastníctva 

 

2. Autorské dielo a práva autorov 

a) Pojmové vymedzenie autorského diela 

b) Subjekt: pôvodný a odvodený nositeľ autorského práva 

c) Organizácia kolektívnej správy 

d) Osobnostné a majetkové práva autora 

e) Trvanie autorského práva 

 

3. Počítačový program, databáza a predmety chránené právami súvisiacimi s autorským 

právom 

a) Počítačový program ako predmet autorskoprávnej ochrany 

b) Databáza ako predmet autorskoprávnej ochrany 

c) Databáza ako predmet ochrany sui generis 

d) Predmety chránené právom súvisiacim s autorským právom (zvukový záznam, 

audiovizuálny záznam a vysielanie) 

 

4. Ochranná známka a práva majiteľov ochranných známok 

a) Národný, európsky a medzinárodný systém známkovej ochrany 

b) Pojmové vymedzenie ochrannej známky, jej druhy a funkcie 

c) Absolútne a relatívne dôvody zápisnej nespôsobilosti 

d) Práva majiteľa ochrannej známky 

e) Skutočné používanie ochrannej známky 

f) Zrušenie ochrannej známky a vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 

 

5. Technické riešenia chránené patentom a úžitkovým vzorom 

a) Špecifiká priemyselnoprávnej ochrany a význam princípu priority 

b) Národný, európsky a medzinárodný systém priemyselnoprávnej ochrany 

c) Vynález, patent a ich pojmové vymedzenie 

d) Predpoklady zápisnej spôsobilosti 

e) Zánik patentu/úžitkového vzoru 

 

6. Dizajn a práva majiteľa dizajnu 

a) Národný, európsky a medzinárodný systém dizajnovej ochrany 

b) Dizajn a jeho pojmové vymedzenie 

c) Predpoklady zápisnej spôsobilosti 

d) Zánik dizajnu 

 

7. Zmluvné právo duševného vlastníctva 

a) Špecifické zmluvy v oblasti práv duševného vlastníctva 

b) Licenčná zmluva podľa Autorského zákona a Obchodného zákonníka 

c) Prevod práva na riešenie, prevod práv z prihlášky a prevod výlučného práva duševného 

vlastníctva 

d) Iné pomenované a nepomenované zmluvy 



e) „Softvérové“ zmluvy 

 

8. Zamestnanecké režimy a iné osobitné režimy 

a) Zamestnanecký režim podľa Autorského zákona 

b) Zamestnanecký režim predmetov priemyselného vlastníctva 

c) Školský režim 

d) Režim na objednávku 

e) Režim spoločného diela 

 

9. Obmedzenia práv duševného vlastníctva 

a) Výnimky a obmedzenia podľa Autorského zákona 

b) Výnimky a obmedzenia v oblasti práv priemyselného vlastníctva 

c) Princíp vyčerpania práv 

 

10. Ochrana a vymožiteľnosť; smernica o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva 

a) Príslušnosť súdov 

b) Zodpovednosť za porušenie práv duševného vlastníctva 

c) Súdna ochrana práv duševného vlastníctva 

d) Právo na informácie 

e) Zábezpeka na strane navrhovateľa neodkladného opatrenia 

 

11. Domény a iné predmety obdobné priemyselným právam 

a) Doménové mená a režim ich ochrany 

b) Konflikty medzi doménovými menami, ochrannými známkami a obchodnými menami 

c) Know-how, logo a iné predmety obdobné priemyselným právam 

 

12. Aplikačné problémy ochrany duševného vlastníctva 

a) Ochrana autorského práva v sporoch s organizáciami kolektívnej správy 

b) Súťažnoprávna ochrana pri porušovaní práv duševného vlastníctva 

c) Právo duševného vlastníctva a verejné obstarávanie 

d) Právo duševného vlastníctva a slobodný prístup k informáciám 

e) Iné aplikačné problémy 

 

 

 

 

 

 

 

 


