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1. Systém práva duševného vlastníctva. Zásady medzinárodnej ochrany. 

2. Autorské právo: predmet (dielo). 

3. Autorské právo: subjekt (pôvodný a odvodený). 

4. Autorské právo: vznik, trvanie a obsah. 

5. Autorské právo: majetkové práva a jednotlivé spôsoby použitia diela v autorskoprávnom význame. 

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

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

8. Práva súvisiace s autorským právom. 

9. Základné rozdiely medzi autorskoprávnou a priemyselnoprávnou ochranou. Právo prednosti a jeho 

význam v oblasti priemyselných práv. 

10. Medzinárodná, európska a národná patentová ochrana. Predmet patentovej ochrany. 

11. Patentové právo: predpoklady zápisnej spôsobilosti, subjekt, obsah, trvanie, zánik. 

12. Medzinárodná, európska a národná dizajnová ochrana. Predmet dizajnovej ochrany. 

13. Dizajnové právo: predpoklady zápisnej spôsobilosti, subjekt, obsah, trvanie, zánik dizajnu. 

14. Medzinárodná, európska a národná známková ochrana. Predmet známkovej ochrany, druhy a typy 

ochranných známok. 

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

16. Právo ochranných známok: obsah, rozsah a trvanie ochrany. 

17. Právo ochranných známok: zánik, zrušenie, vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú. 

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

19. Zmluvné právo duševného vlastníctva: všeobecný prehľad pomenovaných a nepomenovaných 

zmlúv. Obmedzenie nakladania s predmetmi duševného vlastníctva. 

20. Zmluva o dielo a vytvorenie predmetu duševného vlastníctva na objednávku. 

21. Porovnanie licenčnej zmluvy podľa Autorského zákona a licenčnej zmluvy na predmety 

priemyselného vlastníctva. 

22. Licenčná zmluva podľa Autorského zákona. Verejné licencie. 

23. Licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva. 

24. Zamestnanecký režim a iné osobitné režimy podľa Autorského zákona. 

25. Zamestnanecký režim v práve priemyselného vlastníctva. 

26. Výnimky a obmedzenia podľa Autorského zákona. Trojstupňový test. 

27. Výnimky a obmedzenia v práve priemyselného vlastníctva. Nútená licencia. 

28. Ochrana a vymožiteľnosť PDV: subjekty a zodpovednosť za porušenie. 

29. Vymožiteľnosť PDV z pohľadu Civilného sporového poriadku (príslušnosť súdov, dokazovanie, 

predbežné opatrenia atď.). 

30. Ochrana a vymožiteľnosť PDV: nároky pri porušení PDV (opatrenia vyplývajúce z rozhodnutia vo 

veci samej a náhrada ujmy). 

31. Ochrana a vymožiteľnosť PDV: nekalá súťaž, správne právo, trestné právo, riešenie sporov. 

32. Aplikačné otázky ochrany duševného vlastníctva: plagiátorstvo, sprístupňovanie záverečných prác, 

obmedzenie prístupu k informáciám, premlčanie, exekúcia. 


