
Medzinárodné a európske právo priemyselného vlastníctva 

témy seminárov (sylaby) 
 

 

1. Pojem a predmet medzinárodného a európskeho práva priemyselného vlastníctva 

a) Systém práva duševného vlastníctva s osobitným dôrazom na právo priemyselného 

vlastníctva 

b) Historický vývoj priemyselno-právnej ochrany 

c) Medzinárodnoprávny rozmer ochrany priemyselného vlastníctva 

d) Europeizácia práv priemyselného vlastníctva 

e) Základné princípy právnej ochrany priemyselného vlastníctva 

f) Pramene 

 

2. Medzinárodné právo priemyselného vlastníctva 

a) Medzinárodné zmluvy pre oblasť práv priemyselného vlastníctva  

b) Parížsky dohovor na ochranu priemyselného vlastníctva 

c) Dohovor o udeľovaní európskych patentov 

d) Zmluva o patentovej spolupráci (PCT) 

e) Madridská dohoda o medzinárodnom zápise tovarových a obchodných známok 

f) Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPs) 

g) Predmet a subjekt práv priemyselného vlastníctva z pohľadu medzinárodného práva 

h) Obsah práv priemyselného vlastníctva z pohľadu medzinárodného práva (iura 

convetionis) 

 

3. Európske právo priemyselného vlastníctva 

a) Pramene (smernice, nariadenia a iné európske dokumenty) 

b) Predmet a subjekt práv priemyselného vlastníctva z pohľadu práva EÚ 

c) Obsah práv priemyselného vlastníctva z pohľadu práva EÚ (osobnostné a majetkové 

práva) 

d) Judikatúra Súdneho dvora EÚ 

 

4. Medzinárodnoprávna a európska ochrana vynálezov a dodatkových ochranných 

označení 

a) Dôvody využitia medzinárodných systémov ochrany 

b) Priorita  

c) Dohovor o udeľovaní európskych patentov (EPC) a Zmluva o patentovej spolupráci (PCT) 

d) Ochrana vynálezov v práve EÚ 

 

5. Vynálezy – prihlasovanie a obsah práv podľa EPC 

a) Účinky podania prihlášky 

b) Konanie pred príslušnou autoritou (Európsky patentový úrad – EPO) 

c) Výlučné osobnostné a majetkové práva 

 

6. Vynálezy – prihlasovanie a obsah práv podľa PCT 

a) Účinky podania prihlášky 

b) Konanie pred príslušnou autoritou (Svetová organizácia duševného vlastníctva – WIPO) 

c) Výlučné osobnostné a majetkové práva 

 

7. Medzinárodnoprávna a európska ochrana dizajnov 

a) Dôvody využitia medzinárodných systémov ochrany 

b) Priorita  

c) Haagska dohoda o medzinárodnom prihlasovaní priemyselných vzorov a modelov 

d) Dizajn EÚ 

 



8. Medzinárodnoprávna a európska ochrana označení – ochranné známky  

a) Dôvody využitia medzinárodných systémov ochrany 

b) Priorita  

c) Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  

d) Madridská dohoda o medzinárodnom zápise tovarových a obchodných známok a 

„Madridský systém ochrany“ 

e) Ochranná známka EÚ 

 

9. Medzinárodnoprávna a európska známková ochrana  

a) Rozlišovacia spôsobilosť 

b) Zdruhovenie ochranných známok 

c) Koexistencia ochranných známok 

d) Skutočné používanie 

 

10. Medzinárodnoprávna a európska ochrana označení pôvodu výrobkov 

a) Dôvody využitia medzinárodných systémov ochrany 

b) Lisabonská dohoda o ochrane označení pôvodu a ich medzinárodného zápisu 

c) Systém ochrany v rámci práva EÚ a osobitné druhy produktov 

 

11. Obmedzenia práv priemyselného vlastníctva 

a) Výnimky a obmedzenia práv priemyselného vlastníctva 

b) Princíp vyčerpania práv 

c) Judikatúra Súdneho dvora EÚ 

 

12. Riešenie sporov 

a) EPO 

b) WIPO 

c) Alternatívne riešenie sporov 

 

 

 


