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Vedecký seminár 
Licencie & verejné licencie Creative Commons 

 
19.-20. decembra 2019 

Budova Milton, Šoltésovej 14, Bratislava 
 
 

Program 
 

19. december 2019 
 
 
13.00 hod.  Registrácia 
 
 
Panel I (13.00 – 15.30 hod.) 
Zuzana Adamová (Trnavská univerzita, Právnická fakulta) 
Otvorenie a privítanie účastníkov. Predstavenie projektu. 
 
Richard Bednárik (Trnavská univerzita, Právnická fakulta) 
Správa o stave a využívaní Creative Commons vo svete 
 
Marianna Novotná (Trnavská univerzita, Právnická fakulta) 
Prijatie Akčného plánu pre otvorené vládnutie 
 
Anton Škreko (Trnavská univerzita, Právnická fakulta) 
Správa o transpozícii smernice o autorskom práve na jednotnom digitálnom trhu: výzvy na rok 
2020. 
 
 
Prestávka (15.30 – 15.45 hod.) 
 
 
Panel II (15.45 – 18.00 hod.) 
Veronika Paštéková (Creative Europe Desk Slovakia) 
Podpora kreativity v európskom kultúrnom priestore 
 
Lenka Topľanská (Ministerstvo kultúry SR) 
Výnimky a obmedzenia autorského práva a ich využitie vo vzdelávacom procese 
 

Koreferát: 
Zuzana Adamová (Trnavská univerzita, Právnická fakulta) 
Transpozícia smernice o kolektívnej správe práv. 

 
Diskusia (17.40 – 18.00 hod.) 
 
Večera (18.00 – 20.00 hod.) 
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20. december 2019 

 
Panel III (9.00-10.30 hod.) 
Branislav Hazucha (Hokkaido University) 
Vyhotovenie rozmnoženín diel pre súkromnú potrebu: Nový náhľad na tradičnú problematiku. 
 
Richard Bednárik (Trnavská univerzita, Právnická fakulta) 
Využitie otvorených vzdelávacích zdrojov v nadväznosti na odporúčanie UNESCO  
 
Veronika Trojčáková (Trnavská univerzita, Právnická fakulta) 
Vydanie bezdôvodného obohatenia pri porušení autorského práva.  
 
Prestávka (10.30 – 10.50 hod.) 
 
 
Panel IV (10.50 – 12.30 hod.) 
 
Lucie Straková (Masarykova univerzita, Právnická fakulta) 
Creative Commons a kolektivní správa 
 
Peter Varga (Trnavská univerzita, Právnická fakulta) 
Súťažné aspekty kolektívnej správy vo vzťahu k aplikácii verejných licencií 
 

Koreferát 
Michal Čerňanský (AK Petkov) 
Dohľad nad výkonom kolektívnej správy – skúsenosti zo súdnej praxe. 

 
 
Diskusia (12.30 – 13.00 hod.) 
 
Ukončenie vedeckého semináru 


