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V poslednom období významne rapídne rastie dôležitosť nehmotných aktív. Dnešný svet 
kladie silný dôraz na výsledky kreatívneho myslenia, ako aj na výsledky výskumu a vývoja. 
To prináša nové technológie, procesy či zlepšenia, čo sa prejavuje v neustále vzrastajúcom 
význame duševného vlastníctva, jeho ochrany, ohodnocovania či transferu. Rovnako ako 
spoločnosti zvyšujú svoju celkovú hodnotu práve cez duševné vlastníctvo, ochrana, transfer 
a ohodnocovanie týchto aktív rastie. Vo vzťahu k samotnému transferu je nevyhnutné do-
kázať vybranú položku nehmotného aktíva (duševného vlastníctva) detailne ohodnotiť. Du-
ševné vlastníctvo tvorí veľmi dôležitú časť hodnoty mnohých spoločností a taktiež je mimo-
riadne dôležité pre ekonomickú a finančnú prosperitu. Cieľom článku je skúmať problema-
tiku primeranej výšky licenčných poplatkov pri transfere a ohodnocovaní duševného vlast-
níctva. Transfer vybranej zložky duševného vlastníctva úzko súvisí s jej ohodnotením. Kľú-
čovým parametrom valuácie metódou licenčnej analógie je výška licenčných poplatkov. 
Hlavným cieľom článku je skúmať primeranú výšku licenčných poplatkov v národných, ako 
aj medzinárodných zdrojoch.   
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Predmetom uvedeného článku je predstavenie možností fungovania Jednotného patento-
vého súdu a jeho osobitostí vo vzťahu k existujúcemu patentovému systému. Systém jed-
notného patentu predstavuje nadstavbu a doplnok k existujúcim možnostiam ochrany práv 
vyplývajúcich z patentovej ochrany a je cielený predovšetkým na tých majiteľov patentov, 
ktorých cieľom je ochrana vlastného patentu vo viacerých krajinách Európskej únie.  Som 
presvedčená o tom, že jednotný patent predstavuje nevyhnutný krok k úplnosti patentovej 
ochrany a v budúcnosti bude úspešne implementovaný medzi existujúce systémy.  
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Počínajúc rokom 2001 je 26. apríl vo svete Svetovým dňom duševného vlastníctva. Vyhla-
suje ho Svetová organizácia duševnéhovlastníctva (WIPO) a počas dňa sa organizujú pod-
ujatia, kampane a konferencie na podporu ochrany výsledkov tvorivosti.Cieľom je zvyšovať 
povedomie o úlohe duševného vlastníctva v každodennom živote a podporovať tvorivosť a 
prínos inovátorov k rozvoju spoločnosti a ekonomiky na celom svete. Pri tejto príležitosti 
organizoval Úrad priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici 19. ročník konferencie 
Duševné vlastníctvo na Slovensku. 
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Cieľom článku je nájsť a vysvetliť prepojenie medzi autorským právom a športom, najmä s 
ohľadom na použitie rôznych autorskoprávne chránených diel a iných predmetov ochrany 
v športovej oblasti. Článok sa sústreďuje aj na vysielanie športových prenosov a s tým sú-
visiacu autorskoprávnu úpravu. Problematika autorského práva a športu je súčasne zasa-
dená do medzinárodného kontextu a posudzovaná je aj vo svetle nových legislatívnych 
opatrení prijatých na úrovni Európskej únie. 

 
Ochranné známky v športe a o športe 
(Hajnalová, Z.) ........................................................................................................................ 27 

Na konferencii k Svetovému dňu duševného vlastníctva boli prezentované skúsenosti 
Úradu priemyselného vlastníctva SR z prieskumu vybratých prihlášok ochranných známok, 
ktoré sa dotýkajú športovej činnosti alebo subjektov pôsobiacich v športe. 

 
Aktuálne z autorského práva 
(Bednárik, R.; Slovák, J.) ........................................................................................................ 29 
 
Z galérie tvorcov: Ing. Viktor Devečka 
(Spišiaková, L.)   ..................................................................................................................... 31 

Nielen o športe, ale aj o podnikaní v športovom priemysle, tvorbe, dizajne či plánoch do 
budúcnosti sme sa rozprávali s Ing. Viktorom Devečkom, výhercom Národnej ceny za pro-
duktový dizajn a úspešným podnikateľom, ktorý si plní svoj sen z detstva a expanduje so 
svojou tvorbou za hranicami Slovenska. 
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