
OTÁZKY NA RIGORÓZNU SKÚŠKU  

Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva 

 

Študijný predmet:  

- Právo informačných a komunikačných technológií a právo duševného vlastníctva 

Predmety rigoróznej skúšky:  

- Právo informačných a komunikačných technológií 

- Právo duševného vlastníctva 

 

PRÁVO INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ 

 

A) Právna ochrana počítačového programu 

1. Subjekty autorského práva vo vzťahu k počítačovým programom 

2. Počítačový program ako dielo podľa autorského zákona  

3. Počítačový program vytvorený ako dielo spoluautorov 

4. Vznik autorského práva k počítačovému programu 

5. Obsah autorského práva vo vzťahu k počítačovému programu 

6. Osobnostné práva vo vzťahu k počítačovým programom, majetkové práva vo 

vzťahu k počítačovým programom 

7. Trvanie majetkových práv vo vzťahu k počítačovým programom 

8. Obmedzenie majetkových práv vo vzťahu k počítačovým programom 

9. Autorské zmluvy 

10. Počítačový program ako zamestnanecké dielo 

11. Ochrana práv autora počítačového programu 

 

B) Zodpovednosť poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti  

12. Definície pojmov v elektronickom obchode - služba informačnej spoločnosti 

13. Sloboda poskytovania služieb informačnej spoločnosti 

14. Všeobecné informačné povinnosti 

15. Zmluvy uzatvorené prostredníctvom elektronických zariadení 

16. Vylúčenie zodpovednosti poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti 

 

C) Elektronický podpis 

17. Nariadenie eIDAS - všeobecná charakteristika 



18. Zákon o elektronickom podpise - predmet, účel, pôsobnosť 

19. Kvalifikovaný elektronický podpis 

20. Používanie elektronického podpisu 

21. Certifikát verejného kľúča, kvalifikovaný certifikát 

 

D) Kybernetická bezpečnosť a počítačová kriminalita 

22. Počítačová kriminalita - formy a druhy 

23. Trestno-právne aspekty počítačovej kriminality 

24. Zákon o kybernetickej bezpečnosti - všeobecná charakteristika 

25. Informačná bezpečnosť verzus kybernetická bezpečnosť 

 

E) Ochrana osobných údajov 

26. Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR) - podmienky 

a dôvody prijatia 

27. Vecná, územná a osobná pôsobnosť GDPR 

28. Základné zásady spracúvania osobných údajov a právne základy spracúvania 

osobných údajov podľa GDPR 

29. Práva dotknutých osôb podľa GDPR 

30. Bezpečnostné opatrenia podľa GDPR 

31. Cezhraničné prenosy podľa GDPR 

32. Dozorné orgány na úseku ochrany osobných údajov a ich činnosť 

 

PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA 

 

A) Všeobecné právo duševného vlastníctva 

1. Nehmotný statok ako predmet právnych vzťahov 

2. Pojem a predmet práva duševného vlastníctva 

3. Systém práva duševného vlastníctva a jeho postavenie v systéme práva SR 

 

B) Autorské práva a práva súvisiace s autorskými  právami  

1. Autorské právo - pojem a právna úprava autorského práva, subjekty autorského 

práva 

2. Autorské dielo - všeobecná charakteristika autorského diela, pozitívne 

a negatívne vymedzenie autorského diela 



3. Autorské právo k databáze, právo k databáze sui generis 

4. Obsah autorského práva - osobnostné práva autora, majetkové práva autora 

5. Obmedzenia autorského práva - zákonné licencie 

6. Vznik, trvanie a zánik autorského práva 

7. Zmluvy podľa Autorského zákona 

8. Dedenie autorských práv 

9. Zamestnanecké dielo, školské dielo 

10. Právo výkonných umelcov - pôsobnosť Autorského zákona na ochranu práv 

výkonných umelcov, subjekty práva výkonných umelcov, predmet ochrany 

11. Obsah práva výkonných umelcov - osobnostné práva výkonných umelcov, 

majetkové práva výkonných umelcov, vznik, trvanie a zánik pravá výkonných 

umelcov 

12. Použitie ustanovení Autorského zákona na právo výkonných umelcov - prechod 

práva výkonného umelca, úprava zmluvných vzťahov, Zmluva o vytvorení 

umeleckého výkonu, Licenčná zmluva u použití umeleckého výkonu 

13. Právo výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov - pôsobnosť 

Autorského zákona na ochranu práv výrobcov, subjekty práva výrobcov 

zvukových a zvukovoobrazových záznamov, predmet ochrany práv výrobcov 

zvukových a zvukovo-obrazových záznamov 

14. Obsah práva výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov - majetkové 

práva výrobcov zvukových záznamov a výrobcov zvukovo-obrazových 

zoznamov, vznik, trvanie a zánik práv výrobcov zvukových a zvukovo-

obrazových záznamov 

15. Právo vysielateľov - pôsobnosť Autorského zákona na ochranu práv 

vysielateľov, subjekty práva vysielateľov, predmet ochrany práv vysielateľov 

16. Obsah práva vysielateľov - vznik, trvanie a zánik práva vysielateľov 

17. Kolektívna správa práv 

18. Obmedzenia majetkových práv výkonných umelcov, výrobcov a vysielateľov 

19. Ochrana práv autorov, výkonných umelcov, výrobcov a vysielateľov 

 

C) Patentové právo 

20. Pojem patentové právo - vynález (pojmové znaky), výluky z patentovateľnosti 

21. Podnikový vynález - vznik práva na odmenu za podnikový vynález 

22. Patent - doba platnosti patentu a účinky 



23. Kategórie vynálezov a využívanie vynálezu 

24. Konanie o udelenie patentu - patentová prihláška a jej náležitosti, etapy v konaní 

o prihláške vynálezu 

25. Predbežný prieskum prihlášky - pripomienky k patentovateľnosti, úplný 

prieskum prihlášky vynálezu 

26. Ukončenie konania o patentovej prihláške 

27. Zmena zapísaného pôvodcu, prihlasovateľa alebo majiteľa 

28. Ukončenie platnosti patentu 

29. Ponuka licencie 

 

D) Priemyselné práva na označenia 

30. Všeobecne o právach na označenia 

31. Právo ochranných známok 

32. Absolútne výluky zo zápisnej spôsobilosti 

33. Relatívne výluky zo zápisnej spôsobilosti 

34. Druhy ochranných známok 

35. Konanie vo veciach ochranných známok 

36. Prihláška ochrannej známky 

37. Zápis ochrannej známky do registra a jeho účinky 

38. Ochranná doba 

39. Práva majiteľa ochrannej známky 

40. Obmedzenie práv z ochrannej známky 

41. Práva a povinnosti z kolektívnej ochrannej známky 

42. Zánik ochrannej známky 

 

E) Právo úžitkových vzorov 

43. Úžitkový vzor - kritériá ochrany 

44. Podnikový úžitkový vzor 

45. Konanie o prihláške úžitkového vzoru - náležitosti prihlášky priemyselného 

vzoru, patentová prihláška ako prihláška úžitkového vzoru, formálne posúdenie  

prihlášky úžitkového vzoru 

46. Zánik práva k úžitkovému vzoru 

 

 

/alezito/ti


F) Právo dizajnov  

 49. Pojem priemyselného dizajnu 

 50. Podnikový dizajn   

 51. Konanie o zápis dizajnu do registra - prihláška dizajnu, hromadná prihláška 

  dizajnu, prieskum prihlášky dizajnu 

 52. Zánik práva k zapísanému dizajnu - výmaz zapísaného dizajnu, odňatie  

  zapísaného dizajnu a prepis 

 

 

 

 


