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Podmienky pre absolvovanie predmetu: 

 

a) rozsah povinnej účasti na vzdelávacích činnostiach – účasť  pre zapísaných študentov na 

seminároch je povinná s možnosťou  absencie na troch seminároch bez nutnosti ich 

ospravedlnenia.  

b)  v zmysle  čl. 4 ods. 18 Študijného poriadku PRAF UK  v prípadoch absencie študenta na 

viac ako troch seminároch bude riešená pohovorom dotknutého študenta s vyučujúcim, 

ktorý vzhľadom na rozsah a dôvody absencie určí náhradné plnenia, a to takým spôsobom, 

aby určená úloha študentovi súvisela s témami preberanými na seminároch, ktoré dotknutý 

študent neabsolvoval. Zadanie bude musieť dotknutý študent odovzdať pred 12. 

vyučovacím týždňom zimného semestra. 

 

c)  konkretizácia spôsobu hodnotenia študijných výsledkov, 

d) termíny priebežného hodnotenia,   

e) informáciu o náhradných možnostiach splnenia podmienok priebežného hodnotenia, 

ktoré ale nie sú celkovým opravným termínom priebežného hodnotenia podľa čl. 13 ods. 

4 Študijného poriadku :  

 

 
Prípadová štúdia za použitia nekomentovaných právnych predpisov  
Na úspešné absolvovanie predmetu počas výučbovej časti semestra je potrebné dosiahnuť 
61% z dvoch priebežných hodnotení, ktoré sa uskutočnia v 6. a v 11.  vyučovacom týždni 
zimného semestra z tém prednášaných do dňa konania priebežného hodnotenia.  
 

Opravný termín priebežného hodnotenia bude na poslednom seminári vo výučbovej 

časti semestra 
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f) informácia, či je podmienkou na vykonanie skúšky dosiahnutie predpísanej úrovne 

priebežného hodnotenia alebo predpísaného rozsahu povinnej účasti na vzdelávacích 

činnostiach. 

Študent musí na úspešné absolvovanie predmetu z dvoch priebežných hodnotení získať 

61 % a to ako súčet percent získaných z každého z nich.  

Zadane príkladov, ktoré budú počas semestra na jednotlivých seminároch rozoberané, sú 

dostupné  na https://moodle.uniba.sk/ v predmete Právo duševného vlastníctva 21/22.  

Prednášky z predmetu Právo duševného vlastníctva sú dostupné na stránke: 

:https://www.flaw.uniba.sk/pracoviska/ustavy/ustav-prava-informacnych-technologii-a-prava-

dusevneho-vlastnictva/prednasky/ 

 

Okruh tém na priebežné hodnotenie 

 

1. AUTORSKÉ PRÁVO: Základné pojmy. 

 

a. PREDMET AUTORSKÉHO PRÁVA 

b. AUTORSTVO 

c. VZNIK A OBSAH AUTORSKÉHO PRÁVA 

 

Povinné čítanie:  - ADAMOVÁ Z., HAZUCHA B. Autorský zákon. Komentár. 1. vydanie. vyd. Bratislava: 

  Nakladateľstvo C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka v Bratislave, 2018; 

- SKORKOVÁ, V.: Repetitórium práva duševného vlastníctva (Druhé, prepracované a doplnené 

vydanie).  IURIS LIBRI, s.r.o., 2019; 

- ŠVIDROŇ.J.: Základy práva duševného vlastníctva.  Bratislava: Juga, 2000 

- VOJČÍK, P. a kol.: Právo duševného vlastníctva. 2. upravené vydanie. Aleš Čeněk, 2014 

 

Odporúčané čítanie:  

- ŠVIDROŇ, J., ADAMOVÁ, Z., NÁVRAT, M. (et al.): Právo duševného vlastníctva v informačnej 

spoločnosti a v systéme práva. Bratislava: Veda, 2009; 

- TELEC, I.: O nehmotných statcích a duševním vlastnictví. In. Právní rozhledy. - ISSN 1210-6410. 

Roč. 5, č. 11 (1997) 

 

 

2. AUTORSKÉ PRÁVO: Výnimky a obmedzenia, Ochrana autorských práv. 

 

a. VÝNIMKY A OBMEDZENIA 

b. OCHRANA AUTORSKÉHO PRÁVA 

 

Povinné čítanie:   -ADAMOVÁ Z., HAZUCHA B. Autorský zákon. Komentár. 1. vydanie. vyd. Bratislava: 

   Nakladateľstvo C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka v Bratislave, 2018.  

- SKORKOVÁ, V.: Repetitórium práva duševného vlastníctva (Druhé, prepracované a doplnené  

vydanie).  IURIS LIBRI, s.r.o., 2019  

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv 

duševného vlastníctva, 

https://moodle.uniba.sk/
https://www.flaw.uniba.sk/pracoviska/ustavy/ustav-prava-informacnych-technologii-a-prava-dusevneho-vlastnictva/prednasky/
https://www.flaw.uniba.sk/pracoviska/ustavy/ustav-prava-informacnych-technologii-a-prava-dusevneho-vlastnictva/prednasky/
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- Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/790 o autorskom práve a právach  súvisiacich 

s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu a o zmene smerníc 96/9/ES a 2001/29/ES 

(smernica o autorskom práve na jednotnom digitálnom trhu) 

-  VOJČÍK, P. a kol.: Právo duševného vlastníctva. 2. upravené vydanie. Aleš Čeněk, 2014 

- Zákon č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov. 

 

 

Odporúčané čítanie:  

 

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/9/ES z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz;  

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých 

aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti; 

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/84/ES z 27. septembra 2001 o práve ďalšieho 

predaja v prospech autora pôvodného umeleckého diela;  

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/116/ES z 12. decembra 2006 o lehote ochrany 

autorského práva a niektorých súvisiacich práv (kodifikované znenie) v znení smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2011/77/EÚ z 27. septembra 2011;  

 

 

 

3. AUTORSKÉ PRÁVO: Autorské záväzkové právo, Osobitné režimy tvorby 

 

a. AUTORSKÉ ZÁVÄZKOVÉ PRÁVO 

b. OSOBITNÉ USTANOVENIA O NIEKTORÝCH DIELACH 

 

Povinné čítanie:   -ADAMOVÁ Z., HAZUCHA B. Autorský zákon. Komentár. 1. vydanie. vyd. Bratislava: 

   Nakladateľstvo C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka v Bratislave, 2018.  

- SKORKOVÁ, V.: Repetitórium práva duševného vlastníctva (Druhé, prepracované a doplnené  

vydanie).  IURIS LIBRI, s.r.o., 2019  

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv 

duševného vlastníctva, 

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/790 o autorskom práve a právach  súvisiacich 

s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu a o zmene smerníc 96/9/ES a 2001/29/ES 

(smernica o autorskom práve na jednotnom digitálnom trhu) 

-  VOJČÍK, P. a kol.: Právo duševného vlastníctva. 2. upravené vydanie. Aleš Čeněk, 2014 

- Zákon č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov. 

 

Odporúčané čítanie:  

- DAŇKO, M.: Zamestnanecké dielo v novom autorskom zákone. In. Acta Iuridica Olomucensia. - 

Roč. 11, suppl. 1 (2016) 

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/9/ES z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz;  

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých 

aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti; 

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/84/ES z 27. septembra 2001 o práve ďalšieho 

predaja v prospech autora pôvodného umeleckého diela;  

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/115/ES z 12. decembra 2006 o nájomnom práve 

a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného 

vlastníctva (kodifikované znenie);  
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- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/116/ES z 12. decembra 2006 o lehote ochrany 

autorského práva a niektorých súvisiacich práv (kodifikované znenie) v znení smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2011/77/EÚ z 27. septembra 2011;  

-Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/24/ES z 23. apríla 2009 o právnej ochrane 

počítačových programov (kodifikované znenie);  

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/28/EÚ z 25. októbra 2012 o určitých povolených 

spôsoboch použitia osirelých diel; 

- ŽÁRSKA, P. a NEVICKÁ, D.: Žaloby podľa autorského zákona ako prostriedok ochrany autorských 

práv v online prostredí. In. Bratislavské právnické fórum 2018 [elektronický dokument] : ústava na 

internete a internet v ústave. - : 1. vyd. Bratislava : Právnická fakulta UK, 2018.  

 

4. PRÁVA SUVISIACE S AUTORSKÝ PRÁVOM A PRÁVA ZHOTOVITEĽOV DATABÁZ 

                                                                                                    

a. PRÁVA VÝKONNÉHO UMELCA 

b. PRÁVA VÝROBCU ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU  

c. PRÁVA VÝROBCU AUDIOVIZUÁLNEHO DIELA 

d. PRÁVA VYSIELATEĽA 

e. PRÁVA ZHOTOVITEĽOV DATABÁZ 

 

Povinné čítanie:  - ADAMOVÁ Z., HAZUCHA B. Autorský zákon. Komentár. 1. vydanie. vyd. Bratislava: Nakladateľstvo 

C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka v Bratislave, 2018. 

 - SKORKOVÁ, V.: Repetitórium práva duševného vlastníctva (Druhé, prepracované a doplnené 

vydanie).  IURIS LIBRI, s.r.o., 2019  

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv 

duševného vlastníctva, 

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/789, ktorou sa stanovujú pravidlá výkonu 

autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom uplatniteľné na niektoré on-line vysielania 

vysielateľov a retransmisie televíznych a rozhlasových programov a ktorou sa mení smernica Rady 

93/83/EHS (smernica o on-line vysielaní a retransmisii) 

- VOJČÍK, P. a kol.: Právo duševného vlastníctva. 2. upravené vydanie. Aleš Čeněk, 2014 

- Zákon č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov. 

 

Odporúčané čítanie: DAŇKO, M. a KASINEC, R.: Použitie audiovizuálneho diela vo výučbovom procese na 

právnických fakultách. In. Comenius [elektronický dokument]. - č. 12 (2019), Dostupné online: 

https://comeniuscasopis.flaw.uniba.sk/wp-content/uploads/2020/01/Template_12_2019_fin.pdf 

 

 

5.  KOLEKTÍVNA SPRÁVA PRÁV: 

a. KOLEKTÍVNA SPRÁVA PRÁV 

b. POVINNE KOLEKTÍVNE SPRAVOVANÉ PRÁVA 

c. DOHĽAD, VÝKON KOLEKTÍVNEJ SPRÁVY PRÁV 

d. DOHODA O SPOLOČNEJ SPRÁVE, SŤAŽNOSTI A RIEŠENIE SPOROV 

 

Povinné čítanie:  

- ADAMOVÁ Z., HAZUCHA B. Autorský zákon. Komentár. 1. vydanie. vyd. Bratislava: Nakladateľstvo 

C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka v Bratislave, 2018. 

- Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky- Evidencia organizácií kolektívnej správy. Dostupné 

online: http://www.mksr.sk/posobnost-ministerstva/media-audiovizia-a-autorske-pravo-

/autorske-pravo/kolektivna-sprava-prav-d3.html 

https://comeniuscasopis.flaw.uniba.sk/wp-content/uploads/2020/01/Template_12_2019_fin.pdf
http://www.mksr.sk/posobnost-ministerstva/media-audiovizia-a-autorske-pravo-/autorske-pravo/kolektivna-sprava-prav-d3.html
http://www.mksr.sk/posobnost-ministerstva/media-audiovizia-a-autorske-pravo-/autorske-pravo/kolektivna-sprava-prav-d3.html
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- SKORKOVÁ, V.: Repetitórium práva duševného vlastníctva (Druhé, prepracované a doplnené 

vydanie).  IURIS LIBRI, s.r.o., 2019  

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/26/EÚ z 26. februára 2014 o kolektívnej správe 

autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií 

na práva na hudobné diela na online využívanie na vnútornom trhu 

- VOJČÍK, P. a kol.: Právo duševného vlastníctva. 2. upravené vydanie. Aleš Čeněk, 2014 

- Zákon č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov. 

 

Odporúčané čítanie: 

- MATĚJIČNÝ T. Kolektivní správa autorských práv. 1. vydanie. vyd.  Aleš Čeněk, s.r.o. 2014.  

- MIČUDOVÁ, T.: Vymožiteľnosť autorských odmien za používanie diel na internete elektronický 

dokument. In. Bratislavské právnické fórum 2019: vymožiteľnosť práva v digitálnej spoločnosti. - : 

1. vyd. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2019. 

 

6. PATENTOVÉ PRÁVO I.  – Vynález a jeho pôvodca 

a. PREDMET PRÁVNEJ OCHRANY  

b. PÔVODCA VYNÁLEZU 

Povinné čítanie:  

- Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí 

Slovenskej republiky č. 152/2000 Z. z.). 

- DOHOVOR O UDEĽOVANÍ EURÓPSKYCH PATENTOV (EURÓPSKY PATENTOVÝ DOHOVOR)z 5. 

októbra 1973 (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky zverejnené 

v Zbierke zákonov ako Oznámenie č. 47/2008 Z. z. ) 

- Parížsky dohovor na ochranu priemyslového vlastníctva z 20. marca 1883, revidovaný v Bruseli 

14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 

1934, v Lisabone 31. októbra 1958 a v Štokholme 14. júla 1967 (vyhláška ministra zahraničných vecí 

č. 64/1975 Zb. v znení vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 81/1985 Zb.). 

- SKORKOVÁ, V.: Repetitórium práva duševného vlastníctva (Druhé, prepracované a doplnené 

vydanie).  IURIS LIBRI, s.r.o., 2019 

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/44/ES zo 6. júla 1998 o právnej ochrane 

biotechnologických vynálezov  

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv 

duševného vlastníctva. 

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/27/ES z 31. marca 2004, ktorou sa mení a dopĺňa 

smernica 2001/83/ES o právnych predpisoch spoločenstva týkajúcich sa liekov na humánne 

použitie ; 

VOJČÍK, P. a kol.: Právo duševného vlastníctva. 2. upravené vydanie. Aleš Čeněk, 2014 

- Zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (patentový zákon) 

- Zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch 

a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 

14/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

- Zmluva o patentovej spolupráci prijatá vo Washingtone 17. júna 1970 zmenená v roku 1979 a 

1984 (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 296/1991 Zb.). 
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Odporúčané čítanie: 

 - Hák, J.: Úvod ke studiu patentového práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2012; 

- LAZÍKOVÁ, J.: Základy práva duševného vlastníctva. Bratislava: Iura Edition, 2012 

 

 

7. PATENTOVÉ PRÁVO II.  Práva vyplývajúce s patentu 

a. PRÁVA A OBMEDZENIA NOSITEĽOV PRÁV 

b. POUŽÍVANIE, PREVODITEĽNOSŤ A PLATNOSŤ PATENTU 

Povinné čítanie:  

- Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí 

Slovenskej republiky č. 152/2000 Z. z.). 

- DOHOVOR O UDEĽOVANÍ EURÓPSKYCH PATENTOV (EURÓPSKY PATENTOVÝ DOHOVOR)z 5. 

októbra 1973 (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky zverejnené 

v Zbierke zákonov ako Oznámenie č. 47/2008 Z. z. ) 

- Parížsky dohovor na ochranu priemyslového vlastníctva z 20. marca 1883, revidovaný v Bruseli 

14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 

1934, v Lisabone 31. októbra 1958 a v Štokholme 14. júla 1967 (vyhláška ministra zahraničných vecí 

č. 64/1975 Zb. v znení vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 81/1985 Zb.). 

- SKORKOVÁ, V.: Repetitórium práva duševného vlastníctva (Druhé, prepracované a doplnené 

vydanie).  IURIS LIBRI, s.r.o., 2019 

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/44/ES zo 6. júla 1998 o právnej ochrane 

biotechnologických vynálezov  

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv 

duševného vlastníctva. 

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/27/ES z 31. marca 2004, ktorou sa mení a dopĺňa 

smernica 2001/83/ES o právnych predpisoch spoločenstva týkajúcich sa liekov na humánne 

použitie ; 

VOJČÍK, P. a kol.: Právo duševného vlastníctva. 2. upravené vydanie. Aleš Čeněk, 2014 

- Zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (patentový zákon) 

- Zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch 

a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 

14/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

- Zmluva o patentovej spolupráci prijatá vo Washingtone 17. júna 1970 zmenená v roku 1979 a 

1984 (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 296/1991 Zb.). 

 

Odporúčané čítanie: 
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 - Hák, J.: Úvod ke studiu patentového práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2012; 

- LAZÍKOVÁ, J.: Základy práva duševného vlastníctva. Bratislava: Iura Edition, 2012 

 

 

 

 

8. PRÁVO K DIZAJNOM 

 

A. PREDMET A ROZSAH OCHRANY  

B. KONANIE O PRIHLÁŠKE DIZAJNU  

C. PRÁVA MAJITEĽA DIZAJNU  

D. MEDZINÁRODNÁ OCHRANA DIZAJNU  

E DIZAJN SPOLOČENSTVA  

 

Povinné čítanie  

- Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí 

Slovenskej republiky č. 152/2000 Z. z.); 

- Haagska dohoda o medzinárodnom prihlasovaní priemyselných vzorov a modelov z roku 1925; 

-  

- Locarnská dohoda o zriadení medzinárodného triedenia priemyselných vzorov a modelov 

podpísaná v Locarne 8. októbra 1968 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 28/1981 Zb.) 

- Nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch Spoločenstva 

- Parížsky dohovor na ochranu priemyslového vlastníctva z 20. marca 1883, revidovaný v Bruseli 

14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. 

júna 1934, v Lisabone 31. októbra 1958 a v Štokholme 14. júla 1967 (vyhláška ministra 

zahraničných vecí č. 64/1975 Zb. v znení vyhlášky č. 81/1985 Zb.). 

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/71/ES z 13. októbra 1998 o právnej ochrane 

dizajnov; 

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv 

duševného vlastníctva; 

- VOJČÍK, P. a kol.: Právo duševného vlastníctva. 2. upravené vydanie. Aleš Čeněk, 2014 

- Zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisoch; 

Odporúčané čítanie:  

-  KESSELOVÁ, K.:  Právo duševného vlastníctva a móda. Dostupné online:  

https://www.najpravo.sk/clanky/pravo-dusevneho-vlastnictva-a-moda.html?print=1 

- HAGAN, M.: What is Legal Design? Dostupné online: https://www.lawbydesign.co/legal-design/ 

 

 

9. PRÁVO K OCHRANNÝM ZNÁMKAM I. 

a. PREDMET PRÁVNEJ OCHRANY  

https://www.najpravo.sk/clanky/pravo-dusevneho-vlastnictva-a-moda.html?print=1
https://www.lawbydesign.co/legal-design/
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b. PRÁVA VYPLÝVAJÚCE Z OCHRANNEJ ZNÁMKY  

c. ZÁPIS A ZÁNIK OCHRANNEJ ZNÁMKY 

Povinné čítanie: 

- VOJČÍK, P. a kol.: Právo duševného vlastníctva. 2. upravené vydanie. Aleš Čeněk, 2014, 

- Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach; 

- Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva č. 567/2009 Z. z. ; 

- Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o 

ochrannej známke Európskej únie; 

- Smernica Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o 

aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok 

(prepracované znenie); 

Odporúčané čítanie: 

- knižné publikácie Úradu priemyselného vlastníctva na 

https://www.indprop.gov.sk/?publikacie  

- rozhodnutia Úradu priemyselného vlastníctva a Európskeho úradu pre duševné vlastníctvo 

o ochranných známkach 

 

 

10. PRÁVO K OCHRANNÝM ZNÁMKAM II. 

a. REGISTRÁCIA OCHRANNEJ ZNÁMKY 

b. NEPLATNOSŤ A ZRUŠENIE OCHRANNEJ ZNÁMKY,  

c. MEDZINÁRODNÁ OCHRANNÁ ZNÁMKA A EUTM 

 

Povinné čítanie     

- VOJČÍK, P. a kol.: Právo duševného vlastníctva. 2. upravené vydanie. Aleš Čeněk, 2014, 

- Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach; 

- Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva č. 567/2009 Z. z.; 

- Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej 

známke Európskej únie; 

- Smernica Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o 

aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok 

(prepracované znenie); 

- Vyhláška č. 65/1975 Zb. ministra zahraničných vecí z 13. januára 1975 o Madridskej dohode o 

medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok zo 14. apríla 1891; 

- Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 267/1998 Z. z.; 

 

Odporúčané čítanie 

- knižné publikácie Úradu priemyselného vlastníctva na 

https://www.indprop.gov.sk/?publikacie; 

- rozhodnutia Úradu priemyselného vlastníctva a Európskeho úradu pre duševné vlastníctvo 

o ochranných známkach; 

- Metodika konania vo veciach predmetov priemyselného vlastníctva - ochranné známky na 

https://www.indprop.gov.sk/?ochranne-znamky-metodika-konania; 

 

https://www.indprop.gov.sk/?publikacie
https://www.indprop.gov.sk/?publikacie
https://www.indprop.gov.sk/?ochranne-znamky-metodika-konania
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11. ÚŽITKOVÉ VZORY 

a. PREDMET PRÁVNEJ OCHRANY 

b. PRÁVA A OBMEDZENIA NOSITEĽA PRÁV 

c. POUŽÍVANIE, PREVODITEĽNOSŤ PLATNOSŤ ÚŽITKOVÉHO VZORU 

Povinné čítanie:  

- Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí 

Slovenskej republiky č. 152/2000 Z. z.). 

- DOHOVOR O UDEĽOVANÍ EURÓPSKYCH PATENTOV (EURÓPSKY PATENTOVÝ DOHOVOR)z 5. 

októbra 1973 (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky zverejnené 

v Zbierke zákonov ako Oznámenie č. 47/2008 Z. z. ) 

- Parížsky dohovor na ochranu priemyslového vlastníctva z 20. marca 1883, revidovaný v Bruseli 

14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 

1934, v Lisabone 31. októbra 1958 a v Štokholme 14. júla 1967 (vyhláška ministra zahraničných vecí 

č. 64/1975 Zb. v znení vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 81/1985 Zb.). 

- SKORKOVÁ, V.: Repetitórium práva duševného vlastníctva (Druhé, prepracované a doplnené 

vydanie).  IURIS LIBRI, s.r.o., 2019 

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/44/ES zo 6. júla 1998 o právnej ochrane 

biotechnologických vynálezov  

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv 

duševného vlastníctva. 

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/27/ES z 31. marca 2004, ktorou sa mení a dopĺňa 

smernica 2001/83/ES o právnych predpisoch spoločenstva týkajúcich sa liekov na humánne 

použitie ; 

- VOJČÍK, P. a kol.: Právo duševného vlastníctva. 2. upravené vydanie. Aleš Čeněk, 2014 

- Zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

- Zmluva o patentovej spolupráci prijatá vo Washingtone 17. júna 1970 zmenená v roku 1979 a 

1984 (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 296/1991 Zb.). 

Odporúčané čítanie:  

- https://www.wipo.int/patents/en/topics/utility_models.html´ 

- https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/patents/utility-

models_en 

 

 

 

 

10. OZNAČENIE PÔVODU VÝROBKOV A ZEMEPISNÝCH OZNAČENÍ 

a. OZNAČENIA PÔVODU 

b. ZEMEPISNÉ OZNAČENIA  

https://www.wipo.int/patents/en/topics/utility_models.html´
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/patents/utility-models_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/patents/utility-models_en
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c. KONANIE PRED ÚRADOM 

d. MEDZINÁRODNÁ OCHRANA 

 

Povinné čítanie:  

 

- Lisabonská dohoda o ochrane označení pôvodu a ich medzinárodného zápisu z 31. októbra 

1958 revidovaná v Štokholme 14. júla 1967 uverejnená vo vyhláške ministra zahraničných 

vecí č. 67/1975 Zb. v znení vyhlášky č. 79/1985 Zb.; 

- Nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a 

označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín; 

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z  21. novembra 2012 o 

systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny 

- Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1753 z 23. októbra 2019 o činnosti 

Únie po jej pristúpení k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a 

zemepisných označeniach; 

- VOJČÍK, P. a kol.: Právo duševného vlastníctva. 2. upravené vydanie. Aleš Čeněk, 2014 

- Zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach 

výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

- Ženevský akt Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach 

Dostupné online: https://eur-lex.europa.eu/legal 

content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:22019A1024(01)&from=SK 

 

 

 

Odporúčané čítanie:  

 

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/787 zo 17. apríla 2019 o definovaní, 

popise, prezentácii a označovaní liehovín, používaní názvov liehovín pri prezentácii a 

označovaní iných potravín, ochrane zemepisných označení liehovín, používaní etylalkoholu a 

destilátov poľnohospodárskeho pôvodu v alkoholických nápojoch a o zrušení nariadenia (ES) 

č. 110/2008; 

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/33 zo 17. októbra 2018, ktorým sa dopĺňa 

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o žiadosti o ochranu 

označení pôvodu, zemepisných označení a tradičných pojmov v sektore vinohradníctva a 

vinárstva, námietkové konanie, obmedzenie používania, zmeny špecifikácií výrobkov, 

zrušenie ochrany a označovanie a obchodnú úpravu 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal%20content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:22019A1024(01)&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal%20content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:22019A1024(01)&from=SK

