
Medzinárodné a európske autorské právo 

témy seminárov (sylaby) 
 

 

1. Pojem a predmet medzinárodného a európskeho autorského práva 

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

b) Historický vývoj autorského práva 

c) Europeizácia autorského práva 

d) Základné princípy autorskoprávnej ochrany 

e) Pramene 

f) Rozdiely medzi angloamerickým a kontinentálnym vnímaním autorského práva 

 

2. Medzinárodné autorské právo 

a) Medzinárodné autorskoprávne zmluvy 

b) Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel 

c) Internetová WIPO zmluva (WCT) 

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

e) Predmet a subjekt autorského práva  z pohľadu medzinárodného práva 

f) Obsah autorského práva z pohľadu medzinárodného práva (osobnostné a majetkové 

práva) 

 

3. Európske autorské právo 

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

b) Predmet a subjekt autorského práva z pohľadu európskeho práva  

c) Obsah autorského práva z pohľadu európskeho práva (osobnostné a majetkové práva) 

d) Judikatúra Súdneho dvora EÚ 

 

4. Počítačový program a jeho ochrana  

a) Počítačový program ako predmet autorskoprávnej ochrany 

b) Smernica o právnej ochrane počítačových programov 

c) Modelové WIPO ustanovenia 

d) Ochrana grafického užívateľského rozhrania 

e) Ochrana videohier, návodov a manuálov 

f) Judikatúra Súdneho dvora EÚ 

 

5. Databáza a jej ochrana 

a) Databáza ako predmet autorskoprávnej ochrany 

b) Databáza ako predmet ochrany sui generis 

c) Smernica o právnej ochrane databáz 

d) Výnimky a obmedzenia z databázového práva 

e) Trvalý a dočasný transfer, podstatný vklad 

f) Judikatúra Súdneho dvora EÚ 

 

6. Použitie autorských diel na internete 

a) Terminologické aspekty 

b) Verejný prenos, sprístupňovanie verejnosti a pojem nová verejnosť 

c) Hypertextové odkazy z pohľadu autorského práva 

d) Judikatúra Súdneho dvora EÚ 

 

7. Obmedzenia práv duševného vlastníctva 

a) Výnimky a obmedzenia autorského práva 

b) Princíp vyčerpania práv 

c) Fair use / Fair dealing vs. trojkrokový test 

d) Judikatúra Súdneho dvora EÚ 



 

8. Práva súvisiace s autorským právom 

a) Rímsky dohovor o ochrane práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov 

b) Internetová WIPO zmluva (WPPT) 

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

d) Ďalšie medzinárodné pramene 

e) Európska právna úprava 

f) Judikatúra Súdneho dvora EÚ 

 

9. Zodpovednosť sa porušovanie autorských práv na internete 

a) Zodpovednosť za vlastný obsah a zodpovednosť za cudzí obsah 

b) Online platformy 

c) Vylúčenie zodpovednosti 

d) Aktuálny vývoj na európskej úrovni 

e) Judikatúra Súdneho dvora EÚ 

 

10. Kolektívna správa práv 

a) Vzťahy medzi autormi a organizáciami kolektívnej správy 

b) Vzťahy medzi používateľmi a organizáciami kolektívnej správy 

c) Vzťahy medzi organizáciami kolektívnej správy navzájom 

d) Aplikácia súťažného práva 

e) Smernica o kolektívnej správe práv 

 

11. Autorské právo a medzinárodné právo súkromné 

a) Princíp teritoriality vs. použitie autorských diel na internete 

b) Jurisdikcia 

c) Rozhodné právo 

 

12. Verejné licencie, otvorený prístup a využitie otvorených zdrojov 

a) Pojem verejná licencia a jej typy 

b) Význam a využitie otvoreného prístupu 

c) Otvorené dáta 

d) Otvorený prístup vo vede, vzdelávaní, kultúre a štátnej správe 

 

 


