
Právo duševného vlastníctva 

Okruhy otázok na skúšku 

 

1. Systematické členenie PDV. 

2. Osobnostno-majetkové práva duševného vlastníctva. 

3. Majetkové práva duševného vlastníctva. 

4. Pojmové vymedzenie jednotlivých predmetov duševného vlastníctva. 

5. Predmet autorského práva (dielo) 

6. Subjekty autorského práva. Kolektívne formy autorstva. 

7. Vznik subjektívneho autorského práva a jeho obsah. 

8. Výlučné práva podľa autorského zákona, ich trvanie a postmortálna ochrana. 

9. Pojem „použitie diela“ v autorskoprávnom význame a udeľovanie súhlasu na použitie diela 

nositeľmi práv. 

10. Zmluvné vzťahy v oblasti autorského práva. 

11. Možnosti použitia autorského diela bez súhlasu autora a aplikácia trojstupňového testu. 

12. Osobitný režim zamestnaneckého diela. 

13. Osobitný režim diela vytvoreného na objednávku a školského diela. 

14. Počítačový program - subjekt, predmet, obsah a výnimky. 

15. Databázy a ich právna ochrana (porovnanie dvoch typov ochrany). 

16. Kolektívna správa práv podľa autorského zákona. 

17. Právo výkonných umelcov (s osobitným dôrazom aj na zmluvné vzťahy). 

18. Právo výrobcov zvukových záznamov, audiovizuálnych záznamov a rozhlasových a televíznych 

vysielateľov (s osobitným dôrazom aj na zmluvné vzťahy). 

19. Základné rozdiely medzi autorskoprávnou a patentovou ochranou. Právo prednosti a jeho význam 

v oblasti priemyselných práv. 

20. Medzinárodná, európska a národná patentová ochrana. 

21. Predmet patentového práva (vynález v. patent) a vznik patentového práva. Porovnanie s právom 

úžitkových vzorov. 

22. Pôvodný a odvodený subjekt patentového práva. 

23. Obsah patentového práva. 

24. Udeľovanie súhlasu na využitie vynálezu. Porovnanie licenčnej zmluvy na predmety 

priemyselného vlastníctva s licenčnou zmluvou podľa autorského zákona. 

25. Zmluvné právo priemyselného vlastníctva (licenčná zmluva, zmluva o prevode, záložná zmluva). 

Nútená licencia. 

26. Zákonné obmedzenia subjektívneho patentového práva. 

27. Dizajnérske právo (predpoklady zápisnej spôsobilosti, zánik dizajnu, používanie dizajnu, zmluvné 

vzťahy). 

28. Medzinárodná, európska a národná dizajnová ochrana. 

29. Zamestnanecký režim predmetov priemyselného vlastníctva. 

30. Práva na označenia. 

31. Medzinárodná, európska a národná ochrana známková ochrana. 

32. Právo ochranných známok: absolútne a relatívne dôvody zápisnej nespôsobilosti. 

33. Výlučné práva majiteľa ochrannej známky, ich obmedzenia a udelenie súhlasu na použitie. 

34. Nakladanie s ochrannou známkou (zmluvné vzťahy).  

35. Zánik ochrannej známky. Zrušenie ochrannej známky a vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú. 

36. Individuálna, kolektívna a certifikačná ochranná známka.  

37. Know-how, logo, doménové mená a iné práva obdobné priemyselným právam. 

38. Zodpovednosť za porušenie práv duševného vlastníctva 

39. Vymožiteľnosť práv duševného vlastníctva z pohľadu Civilného sporového poriadku. 

40. Prostriedky právnej ochrany pri porušení práv duševného vlastníctva. 

41. Ochrana duševného vlastníctva a nekalá súťaž. 

 

 


