INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
KOP/OPaPDV/14

Názov predmetu: Občianske právo a právo duševného vlastníctva

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
Stupeň štúdia: N
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Výsledky vzdelávania:
Výsledkom vzdelávania je poskytnutie základných teoretických vedomosti z oblasti občianskeho
práva a práva duševného vlastníctva.
Stručná osnova predmetu:
1) Pojem a predmet občianskeho práva. Postavenie občianskeho práva v systéme slovenského
práva. Systém občianskeho práva. Všeobecné zásady súkromného práva. Pramene občianskeho
práva. Občiansky zákonník - systematika, pôsobnosť. Občianskoprávne normy (kogentné,
dispozitívne). Právne úkony, náležitosti právnych úkonov. Obsah právnych úkonov. Typy a druhy
právnych úkonov. Zmluvy v občianskom práve (typy, vznik, obsah, platnosť, účinnosť).
2) Občianskoprávne vzťahy, ich prvky. Predmet občianskoprávnych vzťahov. Fyzická osoba
ako subjekt občianskoprávnych vzťahov. Ochrana osobnosti, predmet ochrany osobnosti.
Prostriedky ochrany. Právnická osoba. Ochrana dobrej povesti. Zastúpenie (zmluvné, zákonné).
Plnomocenstvo. Plynutie času. Premlčanie a preklúzia.
3) Vecné práva všeobecne. Pojem a obsah vlastníckeho práva. Podielové spoluvlastníctvo.
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Zodpovednosť za škodu a bezdôvodné obohatenie.
4) Civilný proces a civilné procesné právo. Pojem, predmet, členenie. Pramene občianskeho práva
procesného. Systematika. Princípy a zásady občianskeho súdneho konania.
5) Všeobecné súdy – sústava, právomoc a príslušnosť. Konanie na súde prvého stupňa. Začatie
konania. Procesné podmienky. Rozhodovanie a súdne rozhodnutia.
6) Opravné prostriedky. Riadne a mimoriadne opravné prostriedky. Exekúcia a výkon rozhodnutia.
7) Všeobecne o práve nehmotných statkov. Právo duševného vlastníctva. Systematika. Pramene
práva duševného vlastníctva. Vzťah autorskoprávnej a priemyselnoprávnej ochrany.
8) Autorské práva. Predmet ochrany - autorské dielo. Programy pre počítače ako autorské dielo.
Databázy. Subjekty autorského práva. Obsah autorského práva. Vznik, trvanie a zánik autorského
práva. Autorské záväzkové právo (zmluva o vytvorení diela, licenčná zmluva). Zamestnanecké
dielo. Školské dielo. Obmedzenia autorského práva (zákonné licencie).
9) Právo príbuzné autorskému právu a práva súvisiace s autorským právom. Právo výkonných
umelcov. Právo vysielateľov. Právo výrobcov zvukových záznamov a zvukovo-obrazových
záznamov.
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10) Právo priemyselného vlastníctva. Priemyselné práva na výsledky tvorivej duševnej činnosti.
Patentové právo. Právo úžitkových vzorov. Právo dizajnov Právo topografií polovodičových
výrobkov. Právo nových odrôd rastlín..
11) Priemyselné práva na označenie. Právo ochranných známok. Právo označení pôvodu výrobkov
a zemepisných označení výrobkov. Právo obchodných mien.
12) Práva obdobné priemyselným právam na výsledky tvorivej duševnej činnosti. Zlepšovacie
návrhy a ich ochrana. Výrobno-technické a iné poznatky (know-how). Práva obdobné
priemyselným právam na označenie. Logo. Doménové mená. Konanie pred Úradom priemyselného
vlastníctva SR. Súdna a mimosúdna ochrana priemyselných práv. Ochrana priemyselných práv ako
obchodné tajomstvo. Nekalá súťaž.
Odporúčaná literatúra:
Petr Prchal - Autorské právo. Praha, Linde, 2013
Ladislav Jakl - Nový občanský zákoník a deševní vlastnictví. Praha, Metropolitní univerzita
Praha, 2012
Petr Prchal - Osiřelá díla. Praha, Linde, 2013
Helena Chaloupková, Petr Holý - Autorský zákon. Komentář. 4. vydání. Praha, C.H.Beck, 2012
Jarmila Láziková - Autorský zákon. Komentár. Bratislava, Iura Edition, 2013
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
0.0

0.0

0.0

Vyučujúci: JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.
Dátum poslednej zmeny: 31.05.2014
Schválil:
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