
 * - externí účastníci vzdelávacieho programu  
 
Autor: Babiaková Barbora, Ing., PhD. *  
Rok: 2011  
Záverečná práca: Ochrana duševného vlastníctva na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici  
Vedúci práce: Hajnalová Zdena, Ing. 
 
Anotácia:  
Cieľom záverečnej práce je zhodnotiť ochranu duševného vlastníctva na Univerzite Mateja Bela v 
Banskej Bystrici (ďalej len UMB). Predmetom skúmania záverečnej práce je ochrana duševného 
vlastníctva na UMB. Objektom skúmania sú riadiaci pracovníci jednotlivých fakúlt UMB a študenti 
UMB. Primárny prieskum bol uskutočnený metódou opytovania použitím dotazníka a 
štruktúrovaného rozhovoru. Prieskum bol rozdelený na dve časti: prvá časť bola zameraná na názory 
riadiacich pracovníkov UMB (v zastúpení prodekanov pre vedu a výskum, ktorí sú považovaní za 
kľúčových z hľadiska riešenia problematiky ochrany duševného vlastníctva) a druhá časť na názory 
študentov UMB  
(v zastúpení študentov Ekonomickej fakulty UMB).  
 
 
Autor:   Baková Henrieta, Mgr., Bc. *                                                                                                                  
Rok:      2015                                                                                                                                                   
Záverečná práca: Žiadosť o prijatie opatrenia colnými orgánmi proti porušovaniu práv duševného 
vlastníctva (OZ).                                                                                                                                                          
Vedúci práce: Hajnalová Zdena, Ing.                                                                                                               
Anotácia: 

Význam a hodnota ochrannej známky  ako duševného vlastníctva sa stávajú  základným prejavom účelu 
korporácie. Práve preto sú dôležité nielen pre zákazníkov, ale aj pre zamestnancov spoločností, pre ich 
partnerov a investorov. Dnešná spoločnosť kladie dôraz na vzdelávanie a informovanosť človeka, na jeho 
predpoklady tvoriť, využívať dosiahnuté poznatky. Celoživotné vzdelávanie je významnou zložkou 
zvyšovania odbornej úrovne zamestnancov a tým aj zvyšovanie kvality ich práce. 

V záverečnej práci sme sa zamerali na ochranu práva duševného vlastníctva v podmienkach Slovenskej 
republiky. Práca vznikla so snahou vytvoriť základný text pre colníkov pri prijímaní a schvaľovaní žiadosti 
oprávnenej osoby o prijatie opatrenia na tovar podliehajúci colnému dohľadu a žiadosti oprávnenej osoby 
o prijatie opatrenia na tovar umiestnený na domácom trhu, v odbore  svojej činnosti na zlepšenie 
a efektívnejšie využívanie ochrany duševného vlastníctva. 

 

 
Autor: Čorejová Andrea, Ing.*  
Rok: 2012  
Záverečná práca: Vybrané metodické a koncepčné postupy znaleckej činnosti v odvetví  
duševné vlastníctvo  
Vedúci práce: Mrázová Margita, Ing.  
 
Anotácia:  
Táto práca sa zaoberá metodikou práce znalca pri ohodnocovaní predmetov duševného vlastníctva. 
Práca je rozdelená na dve časti – duševné vlastníctvo podniku a duševné vlastníctvo ako predmet v 
konaní súdov alebo iných orgánov verejnej moci. Sú tu uvedené základné kroky ohodnocovacieho 
procesu; opísané špecifiká predmetov duševného vlastníctva, ktoré sa najčastejšie vyskytujú; 
základné podklady potrebné na ich ohodnotenie; účely ich ohodnotenia a úskalia formulácie záverov 
znaleckého posudku.  
 
 



Autor: Farkašová Elena, Mgr.*  
Rok: 2014  
Záverečná práca: Tvorivý proces v dizajne  
Vedúci práce: Knoth Ľuboš, Mgr.  
 
Anotácia:  
Predmetom práce je tvorivý proces v priemyselnom dizajne a vo vzdelávaní dizajnérov, jeho etapy 
do momentu zrodu riešenia, stimulácia kreativity, črty kreatívnej osobnosti, osobnostné faktory 
tvorivosti a motivácia ako hnacia sila tvorivého procesu. Práca je zameraná na oblasť produktového 
dizajnu – najmä na tvorbou nábytku a tiež na niektoré aspekty pedagogického procesu vzdelávania 
dizajnérov, ktoré rozvíjajú tvorivosť študentov.  
 
 
Autor: Girmanová Zuzana, Ing. *  
Rok: 2011  
Záverečná práca: Využitie tvorivosti v marketingu malej a strednej firmy  
Ako budovať značku, keď na to nemáte čas, ľudí ani peniaze. 
Vedúci práce: prof. PhDr. Ing. Miroslav Tuma, DrSc. 
 
Anotácia:  
Práca sa zameriava na analýzu súčasného stavu marketingu v MSP a na návrh vhodných 
marketingových nástrojov a postupov, s pomocou ktorých sa dá postaviť firmu na princípoch 
strategického marketingu. Našou snahou bolo ďalej preskúmať, aké sú možnosti využitia tvorivých 
metód v MSP a ako postupovať pri ich aplikácii v podnikateľskej praxi. V práci zároveň mapujeme 
meniace sa spotrebiteľské správanie, vývoj trhu a nové trendy v oblasti marketingu, ktoré odrážajú 
globálny vývoj v postindustriálnej spoločnosti a ktoré predstavujú nové možnosti budovania značky 
pre pokrokové a inovatívne firmy, bez ohľadu na ich veľkosť.  
 
 
Autor: Gbelcová Helena, Ing., PhD.*  
Rok: 2013  
Záverečná práca: Citovanie a iné použitie diel vo vede a výskume z pohľadu autorského práva  
Vedúci práce: Szattler Eduard, JUDr., PhD.  
 
Anotácia:  
Zamestnanci vedeckovýskumných zariadení, univerzít a študenti pri svojej práci a štúdiu denne 
používajú obrázky a grafické diela iných autorov. S týmito obrázkami ďalej rôzne narábajú. Práca 
opisuje spôsoby manipulácie s obrázkami a inými grafickými dielami vo vede a výskume a následne 
poukazuje na nejasnosti pri ich citovaní z pohľadu autorského práva. Súčasťou práce je malý 
empirický výskum týkajúci sa použitia obrázkov a ich citovania, ktorého sa zúčastnili zamestnanci 
vybraných univerzít a vysokých škôl na Slovensku a v Čechách.  
 
 
Autor:   Gróf Martin,  Ing., PhD. *                                                                                                                   
Rok:      2015                                                                                                                                                   
Záverečná práca:  Voľba stratégie komercializácie vynálezov v podmienkach Slovenskej akadémie 
vied.                                                                                                                                                                  
Vedúci práce: Girmanová Zuzana, Ing.                                                                                                               
Anotácia: 

Realizácia ochrany predmetov priemyselného vlastníctva a ich následná komercializácia, t. j. dve 
neoddeliteľné a navzájom prepojené fázy procesu transferu technológií do praxe, je predovšetkým 
obchodné rozhodnutie, ktoré by malo byť založené najmä na kvalitnom zhodnotení všetkých finančných 
prínosov, ako aj nefinančných prínosov, ktoré sú spravidla priamo zviazané s ich perspektívnou úžitkovou 
hodnotou. Záverečná práca predstavuje na tento účel vytvorenú komerčnú evaluáciu vynálezov v prostredí 
Slovenskej akadémie vied (SAV), ako aj z nej priamo vyplývajúcu voľbu najvhodnejšieho spôsobu 



komercializácie. Komerčná evaluácia vynálezov vypracovaná zamestnancami Kancelárie pre transfer 
technológií SAV predstavuje komplexnú, na univerzitách a vedeckých pracoviskách v SR mimo SAV 
neexistujúcu službu, ktorá na základe analýzy desiatich kľúčových hodnotiacich kritérií umožňuje od 
úplného začiatku konať zrozumiteľne a efektívne a vyhnúť sa prípadným chaotickým krokom v celom 
procese prenosu  výsledkov výskumu do praktického života. 

 

 
Autor:   Haršány Marián,  Mgr. *                                                                                                                     
Rok:      2015                                                                                                                                                   
Záverečná práca:  Postup colných orgánov pri zaistení tovaru, pri ktorom je podozrenie z porušovania 
práv duševného vlastníctva (OZ).                                                                                                                                                                  
Vedúci práce: Hajnalová Zdena, Ing.                                                                                                               
Anotácia: 

V súčasnej dobe patrí k najdynamickejšie  sa rozvíjajúcim oblastiam oblasť duševného 
vlastníctva a obchodovanie s nehmotnými  statkami. Duševné vlastníctvo tvorí čoraz väčšiu časť 
majetku firiem, preto na rozdiel od minulosti, keď sa úspešnosť podnikania spájala 
predovšetkým s optimálnym využívaním materiálnych prostriedkov, sa v súčasnosti dostáva  do 
centra pozornosti nehmotný majetok, ktorý začína predstavovať stále významnejšou položku 
v podnikateľskej bilancii rôznych firiem.                                                                                                                                                                              
V záverečnej práci sme sa zamerali na ochranu práva duševného vlastníctva v podmienkach 
Slovenskej republiky.                                                                                    
 
 
Autor: Heger Pavol, Mgr. *  
Rok: 2013  
Záverečná práca: Používanie ochranných známok na internete  
Vedúci práce: Fajnorová Mária, Ing.  
 
Anotácia:  
Práca sa venuje problematike používania ochranných známok na internete z pohľadu práva. V prvej 
kapitole práca vymedzuje čo to ochranná známka je a aké je jej miesto v právnom poriadku. Druhá 
kapitola rozoberá práva majiteľa ochrannej známky, najmä právo na používanie ochrannej známky, s 
akcentom na jej skutočné používanie. V poslednej kapitole je poskytnutý pohľad na internet ako 
priestor uskutočňovania právnych vzťahov, používanie ochrannej známky nevynímajúc. Posledná 
časť rozoberá aj aplikačné problémy pri používaní ochrannej známky v priestore internetu a otázku 
domén a doménových mien.  
 
Autor:     Hudák Martin, JUDr.  *                                                                                                                     
Rok:         2015                                                                                                                                                   
Záverečná práca:  Konflikt pri vyhľadávaní na internetovom vyhľadávači podľa kľúčových slov 
a ochrannej známky.                                                                                                                                                                  
Vedúci práce: Szattler Eduard, JUDr., PhD.                                                                                                                
 
Anotácia: 
Táto záverečná práca sa zaoberá problematikou právnej zodpovednosti v súvislosti s používaním 
ochranných známok ako kľúčových slov v rámci internetového vyhľadávania. Jej konkrétnym cieľom je 
poskytnúť stručný prehľad a charakteristiku možných sporov a konfliktov, ku ktorým môže v súvislosti 
s danou témou dochádzať. Jednotlivé kapitoly tejto práce preto rozoberajú jednotlivé aspekty používania 
ochranných známok ako kľúčových slov v rámci internetového vyhľadávania, osobitne právne aspekty. 
Táto práca uvádza aj odôvodnenia niektorých významných súdnych rozhodnutí, pričom ide najmä 
o rozhodnutia zahraničných súdov ( prípadne súdov Európskych spoločenstiev), vzhľadom  na 
nedostatok domácich ( slovenských) súdnych rozhodnutí. 



Autor:     Jasenák Peter,  Mgr.                                                                                                                          
Rok:         2015                                                                                                                                                   
Záverečná práca:  Nové elektronické služby Úradu priemyselného vlastníctva SR.                                                                                                                                                                 
Vedúci práce: Dropčo Vladimír, Ing.                                                                                                               
Anotácia: 

Cieľom práce je poskytnúť používateľom základné informácie o nových elektronických službách Úradu 
priemyselného vlastníctva SR v podmienkach slovenského e-Governmentu. Práca je rozdelená na štyri 
časti. Prvá časť je venovaná základným informáciám o vyvíjaných nových elektronických službách Úradu 
priemyselného vlastníctva SR, druhá kapitola približuje používateľovi Ústredný portál verejnej správy, 
tretia, z obsahového hľadiska najobšírnejšia kapitola, je venovaná modulu elektronických formulárov. 
Štvrtá kapitola sa venuje webregistrom Úradu priemyselného vlastníctva SR. Práca je vytvorená ako 
podklad na vypracovanie príručky na používanie elektronických služieb Úradu priemyselného vlastníctva 
SR od prihlásenia sa až po podpísanie a odoslanie podania do elektronickej schránky Úradu priemyselného 
vlastníctva SR na Ústrednom portáli verejnej správy, po spustení nových elektronických služieb Úradu 
priemyselného vlastníctva SR. 

 

 
Autor: Klinka Tomáš, JUDr.  
Rok: 2013  
Záverečná práca: Patentová litigácia (ako viesť patentový spor)  
Vedúci práce: Adamová Zuzana, JUDr.  
 
Anotácia:  
Patentová litigácia predstavuje komplexný postup v patentovom spore, ktorý zahŕňa technické aj 
právne posúdenie a úkony. Dôležité je správne načasovanie a plánovanie jednotlivých úkonov, ako 
aj úzka spolupráca viacerých odborníkov. Majiteľ patentu by mal najskôr prekonať informačný 
deficit a až následne pristúpiť ku komunikácii s porušovateľom alebo k podaniu žaloby na súd. 
Majiteľ patentu môže uplatniť proti porušovateľovi viacero právnych nárokov vrátane zdržovacieho 
a odstraňovacieho, ako aj nárokov na náhradu škody, vydania bezdôvodného obohatenia a primerané 
zadosťučinenie. Efektívnosť patentovej litigácie je významne ovplyvnená kvalitou legislatívneho 
nastavenia procesov vymáhania práv duševného vlastníctva. Tu boli identifikované viaceré 
nedostatky a medzery tak v oblasti procesnej (napr. príslušnosť súdov), ako aj hmotnoprávnej (napr. 
premlčanie, aplikácia Obchodného zákonníka, rozsah kompenzácií).  
 
 
Autor: Klučiarová Eva, Ing.  
Rok: 2012  
Záverečná práca: Tvorba marketingovej stratégie Úradu priemyselného vlastníctva SR  
Vedúci práce: Kyliánová Darina, Ing.  
 
Anotácia:  
Predmetom tejto záverečnej práce je snaha o zadefinovanie pojmu „marketing štátnej správy“ zo 
všeobecných charakteristík pojmov „marketing“ a „štátna správa“ a následná aplikácia 
vyselektovanej teoretickej roviny na praktický postup vytvorenia marketingovej stratégie Úradu 
priemyselného vlastníctva. Práca sa z dôvodu obmedzenia subjektívneho pohľadu na problematiku 
sústreďuje na stanovenie základných krokov a smerov, ktorými by sa úrad mal pri tvorbe vlastnej 
stratégie uberať. Metodicky môžu byť poznatky a postupy zahrnuté v práci využité aj inými 
inštitúciami patriacimi do štátnej alebo verejnej správy.  
 
 
 
 
 



Autor: Klučiarová Simona, Mgr. *  
Rok: 2013  
Záverečná práca: Porušovanie a ochrana autorských práv  
Vedúci práce: Bačárová Renáta, JUDr., PhD., LL.M.  
 
Anotácia:  
Záverečná práca sa venuje samotnému pojmu autorské právo, jeho stručnému historickému vývoju, z 
ktorého vychádza súčasná právna úprava tejto problematiky, ako aj situáciám, keď dochádza k 
porušovaniu zákonom priznaných práv autorom. Rovnako je venovaná pozornosť aj súčasnému 
stavu ochrany autorského práva. Cieľom práce je ozrejmiť spôsob, akým autorské právo vzniká, čo 
tomuto vzniku predchádza a aké sú právne následky jeho narušenia. Zároveň sú v práci analyzované 
jednotlivé druhy diel, s ktorými sa vznik autorského práva spája. Práca chce taktiež poukázať na 
význam ochrany autorského práva v súčasnej spoločnosti.  
 
 
Autor:     Kmeťová (Bieliková) Dajana, Ing. *                                                                                                                          
Rok:         2015                                                                                                                                                   
Záverečná práca:   Procesy spracovania agendy k transferu vynálezu vytvoreného v SAV.                           
Vedúci práce : Litváková Edita, Ing.   

Anotácia:Účelom práce je priblížiť prostredie Slovenskej akadémie vied a služby poskytované KTT 
SAV. Proces transferu technológií od ochrany až po zavedenie do praxe je veľmi zdĺhavý a náročný. 
V tomto procese vzniká veľa administratívnych úkonov, ktoré sa každé transferové centrum musí snažiť 
čo najviac zefektívniť s dôrazom na informačnú bezpečnosť. V kapitole 3 je v stručnosti opísaná 
problematika spracúvania vynálezu v prostredí SAV. Služby podpory transferu vynálezu poskytovaných 
KTT SAV sú opísané v kapitole 4. V kapitole 5 som sa venovala spracúvaniu transferu vynálezu 
v prostredí KTT SAV spolu s problematikou komercializácie vynálezu. Kapitola 6 opisuje životný cyklus 
a spracúvanie dokumentácie súvisiacej s vynálezom. Posledná kapitola sa venuje bezpečnostným 
aspektom vyplývajúcim zo spracúvania citlivých informácií súvisiacich s vynálezom.                                                                    
 

 
Autor: Kriššák Peter, Ing., PhD. *  
Rok: 2011  
Záverečná práca: Ochrana predmetov priemyselných práv v strojárskom podniku  
Vedúci práce: Litváková Edita, Ing.  
 
Anotácia:  
Záverečná práca informuje o niektorých aspektoch duševného vlastníctva na príklade pomerne 
významného strojárskeho podniku. Má pomôcť správnej aplikácii právnych predpisov Slovenskej 
republiky a usmerniť najmä interné procesy podniku týkajúce sa ochrany vybraných predmetov 
priemyselných práv pri zachovaní všetkých právnych predpisov. Dôležitým výsledkom záverečnej 
práce je platný interný predpis o vynálezoch, úžitkových vzoroch a dizajnoch. V jednotlivých 
kapitolách predkladaná záverečná práca vysvetľuje, komentuje a dopĺňa informácie, z ktorých 
značná časť nie je uvedená v internom predpise. Zároveň záverečná práca pomáha zaviesť v 
konkrétnom podniku vo vzťahu zamestnanca a zamestnávateľa právnu istotu v prospech rozvoja 
tvorivej duševnej činnosti.  
 
 
Autor: Lalíková Lucia, Ing., PhD.  
Rok: 2011  
Záverečná práca: Stanovenie výšky licenčného poplatku v SR a v zahraničí. 
Vedúci práce: Kardoš Peter, Ing., PhD.  
 
 
 



Anotácia:  
V záverečnej práci som sa zamerala na problematiku stanovenie výšky licenčného poplatku v 
Slovenskej republike a v zahraničí, pretože licenčný poplatok je ako koeficient súčasťou výpočtu 
hodnoty predmetov priemyselného vlastníctva s využitím metódy licenčnej analógie. Aj napriek 
tomu, že problematika ohodnocovania predmetov priemyselného vlastníctva je stále aktuálnejšia, 
metódy ohodnotenia tohto nehmotného statku a rovnako stanovenie výšky primeraného licenčného 
poplatku nie sú v Slovenskej republike dostatočne upravené. V práci uvádzam niekoľko príkladov.  
 
 
Autor: Lecká Daniela, Ing. *  
Rok: 2013  
Záverečná práca: Stanovenie hodnoty nehmotného majetku know-how  
Vedúci práce: Mrázová Margita, Ing.  
 
Anotácia:  
Táto práca sa zaoberá stanovením hodnoty nehmotného majetku so zameraním na stanovenie  
hodnoty know-how. Práca je rozdelená do niekoľkých častí. V úvodných častiach sa nachádza  
základná charakteristika duševného vlastníctva. Nasleduje vymedzenie nehmotného majetku  
z rôznych zdrojov a prístupov. V ďalšej časti sú uvedené najpoužívanejšie metódy stanovenia  
hodnoty nehmotného majetku a časť, ktorá sa venuje samotnému know-how a s tým súvisiacimi 
otázkami. V závere je uvedený konkrétny príklad na stanovenie hodnoty nehmotného majetku – 
know-how.  
 
 
Autor: Lovásová Petra, Mgr. *  
Rok: 2013  
Záverečná práca: Zmluvné typy v oblasti práva priemyselného vlastníctva  
Vedúci práce: Maruniaková Ingrid, JUDr.  
 
Anotácia:  
Záverečná práca analyzuje zmluvné typy aplikované v oblasti práva priemyselného  
vlastníctva. Analyzuje kontraktuálne právo vo vzťahu k právu priemyselného vlastníctva a uvádza 
teoretické členenie práva priemyselného vlastníctva. Práca sa zaoberá najmä problematikou licenčnej 
zmluvy na predmety priemyselného vlastníctva, ktorá je upravená ako samostatný zmluvný typ v 
Obchodnom zákonníku. Stručne analyzuje i franchisingovú zmluvu, zmluvu o prevode predmetov 
priemyselného vlastníctva a záložnú zmluvu zriaďovanú na predmety priemyselného vlastníctva.  
 
 
Autor: Marcišová Oľga, PhDr.*  
Rok: 2012  
Záverečná práca: Ochrana predmetov duševného vlastníctva v spoločnosti so zahraničnou  
účasťou v SR  
Vedúci práce: Litváková Edita, Ing.  
 
Anotácia:  
Záverečná práca informuje o právach duševného vlastníctva vo všeobecnosti a o návrhu 
metodického pokynu (smernice) týkajúceho sa práv priemyselného vlastníctva v spoločnosti so 
zahraničnou účasťou. Má pomôcť správnej aplikácii právnych predpisov Slovenskej republiky a 
usmerniť najmä interné procesy spoločnosti týkajúce sa ochrany vybraných predmetov 
priemyselných práv. Výsledkom práce je platný interný predpis o vynálezoch, úžitkových vzoroch, 
dizajnoch a zlepšovacích návrhoch.  
 
 
Autor: Martincová Izabela, Mgr.* 
Rok: 2012  
Záverečná práca: Autorské právo v podmienkach slovenskej republiky de lege lata, de lege  
ferenda  



Vedúci práce: Adamová Zuzana, JUDr., PhD.  
 
Anotácia:  
Záverečná práca sa venuje autorskému právu v podmienkach Slovenskej republiky, pričom 
nadväzuje aj na európsku a medzinárodnú právnu úpravu tejto oblasti s dôrazom na medzinárodné 
zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná. Okrem toho hodnotí negatíva slovenskej právnej 
úpravy, jej nedostatky a navrhuje možnosti a alternatívne riešenia prípadných úprav dotknutej 
problematiky de lege ferenda v kontexte de lege lata. Cieľom záverečnej práce bolo skompletizovať 
problematiku slovenského autorského práva do jednotného logického celku nadväzujúceho na 
sekundárne predpisy Európskej únie a českú autorskoprávnu úpravu, ktoré sú využiteľné najmä pri 
komparácii a pozitívnoprávnom hodnotení súčasného právneho stavu a východiskom pre vyvodenie 
záverov.  
 
 
Autor: Medveďová Tatiana, Ing.  
Rok: 2011  
Záverečná práca: Úžitkové vzory – zmeny v konaní podľa zákona č. 517 Z. z. oproti pôvodnému 
zákonu č. 478/1992 Z. z.  
Vedúci práce: Marčoková Lukrécia, Ing.  
 
Anotácia:  
V úvodnej časti práce sú citované základné zákonné ustanovenia nového zákona č. 517/2007 Z. z. o 
úžitkových vzoroch. Práca dáva do pozornosti najmä zmeny v základných ustanoveniach týkajúcich 
sa samotného konania o úžitkových vzoroch a porovnáva ho s ustanoveniami pôvodného zákona č. 
478/1992 Zb. Podstatná časť je venovaná najdôležitejším zmenám, ako je vykonávanie rešerší na 
predmet úžitkového vzoru, jeho zverejnenie s rešeršou a konanie o námietkach. Na ozrejmenie praxe 
úradu podľa nového zákona je práca ilustrovaná konkrétnymi príkladmi.  
 
 
Autor: Miklošová Magdaléna, Mgr. *  
Rok: 2011  
Záverečná práca: Pracovnoprávne aspekty duševného vlastníctva  
Vedúci práce: Maruniaková Ingrid, JUDr. 
 
Anotácia:  
Práca prezentuje právnu úpravu problematiky pracovnoprávnych aspektov duševného vlastníctva a 
jej premietnutie v praxi. Zameriava sa na vybrané režimy zákonnej úpravy predmetov duševného 
vlastníctva vytvorených v rámci pracovnoprávnych a obdobných vzťahov. Systematicky je práca 
rozčlenená do piatich kapitol. Prvá kapitola opisuje základné princípy a pojmy duševného vlastníctva 
vo všeobecnosti. Druhá kapitola sa zaoberá subjektmi, predmetom a obsahom práv duševného 
vlastníctva, ako základnými prvkami občianskoprávnych vzťahov, ktoré vznikajú v súvislosti s 
vytváraním predmetov duševného vlastníctva v pracovnoprávnych vzťahoch. V tretej a štvrtej 
kapitole je detailnejšie rozobratá právna úprava zamestnaneckých diel, zamestnaneckých vynálezov 
vytvorených v pracovnoprávnom vzťahu a najčastejšie problémy, ktoré sa v súvislosti s týmito 
predmetmi vyskytujú v praxi. Piata kapitola je venovaná ostatným predmetom priemyselných práv 
vytvorených v pracovnom pomere.  
 
 
Autor: Minčev Vladimír, Ing.  
Rok: 2013  
Záverečná práca: Triedenie tovarov a služieb pre ochranné známky s ohľadom na posledný vývoj v 
EÚ  
Vedúci práce: Hajnalová Zdena, Ing.  
 
Anotácia:  
Cieľom práce je priblížiť problematiku triedenia tovarov a služieb pre ochranné známky v rámci 
konania Úradu priemyselného vlastníctva SR, ale aj iných úradov a inštitúcií v rámci EÚ (najmä vo 



vzťahu k prijatému rozhodnutiu Súdneho dvora EÚ vo veci C-307/10 „IP Translator“ z 19. júna 
2012).  
Prvá časť stručne opisuje historický vývoj označovania výrobkov a služieb, definuje ochrannú 
známku, jej funkciu a význam, ako aj rozsah ochrany vo vzťahu k chráneným tovarom a službám.  
Druhá časť podáva informácie o právnom rámci a o predchádzajúcom posudzovaní triedenia tovarov 
a služieb pre ochranné známky v praxi Úradu priemyselného vlastníctva SR, iných národných 
úradov v rámci EÚ a Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM).  
Podstata práce je spracovaná v tretej a štvrtej časti, ktoré sa zaoberajú samotným rozsudkom vo veci 
„IP Translator“ a následnými vplyvmi tohto rozhodnutia na prieskum prihlášok ochranných známok, 
konkrétne posudzovanie triedenia tovarov a služieb v praxi Úradu priemyselného vlastníctva SR, 
iných národných úradov v rámci EÚ a Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM).  
 
 
Autor: Mišáková Jana, Ing.*  
Rok: 2014  
Záverečná práca: Stanovenie hodnoty ochrannej známky pri použití viacerých metód  
Vedúci práce: doc. Ing. Kardoš Peter, PhD.  
 
Anotácia:  
Témou mojej záverečnej práce je ohodnotenie ochrannej známky. V súčasnosti sa táto  
téma stáva zaujímavejšou, keďže veľakrát predstavuje nehmotný majetok podstatnú časť majetku 
podniku. Vo svojej práci som sa zamerala na dôvody ohodnotenia a rôzne metódy, ktoré je možné 
pri ohodnotení ochrannej známky použiť. Na ohodnotenie ochrannej známky vplýva množstvo 
faktorov, v neposlednom rade i výber správnej metódy, ktoré môžu výrazne ovplyvniť výsledok 
ohodnotenia.  
 
 
Autor: Mišková Jaroslava, Mgr.  
Rok: 2011  
Záverečná práca: Spolupráca Úradu priemyselného vlastníctva SR s medzinárodnými inštitúciami  
Vedúci práce: Marčok Rastislav, Ing. 
 
Anotácia:  
Cieľom záverečnej práce Spolupráca Úradu priemyselného vlastníctva s medzinárodnými 
inštitúciami je priblížiť a rozanalyzovať rozsah aj obsah spolupráce úradu s medzinárodnými 
inštitúciami, ktoré sú významnými partnermi úradu, aj spolupráce s ostatnými úradmi priemyselného 
vlastníctva, ktorá prináša výmenu dôležitých informácií potrebných na zlepšovanie fungovania úradu 
a jeho služieb poskytovaných používateľom.  
 
 
Autor: Müllerová Katarína, Ing. *  
Rok: 2011  
Záverečná práca: Súčinnosť ochrany duševného vlastníctva a transferu technológií v prostredí 
výskumnej organizácie.  
Vedúci práce: Litváková Edita, Ing.  
 
Anotácia:  
Zlepšovanie kvality života v modernej spoločnosti je spojené s rozvojom priemyselnej výroby 
založenej na nových poznatkoch vznikajúcich vo vedeckovýskumných organizáciách. Táto práca 
rozoberá možnosti rozvoja spolupráce medzi výskumnými inštitúciami a súkromnými podnikmi s 
cieľom zlepšiť využitie verejných zdrojov na ochranu duševného vlastníctva a jeho prenos do praxe 
v podmienkach Slovenskej akadémie vied (SAV). Práca vymedzuje pojmy ako nehmotný statok, 
duševné vlastníctvo, priemyselné vlastníctvo, transfer technológií a vzťahy medzi nimi. Porovnáva 
mechanizmus vzniku predmetov priemyselného vlastníctva v súkromných firmách a vo výskumných 
organizáciách. Opisuje rozdiely v identifikácii predmetov priemyselného vlastníctva a v prístupe ku 
komercializácii vyplývajúcom z podstaty porovnávaných organizácií. Analyzuje nakladanie s 
priemyselným vlastníctvom vo výskumných organizáciách, porovnáva aktuálny stav v zahraničí so 



stavom na Slovensku a v organizáciách SAV. Navrhuje konkrétne riešenie na zlepšenie súčasného 
stavu, špecificky zriadenie Centra pre transfer technológií a zavedenie jednotných pravidiel 
nakladania s priemyselným vlastníctvom v organizáciách SAV.  
 
 
Autor: Nemček Jozef, Ing. *  
Rok: 2013  
Záverečná práca: Falzifikáty v súvislosti s registrovanými právami priemyselného vlastníctva  
Vedúci práce: Hajnalová Zdena, Ing.  
 
Anotácia:  
Rastúca hodnota priemyselného vlastníctva je ukazovateľom úspechu. Vďaka nemu sa však zároveň 
stáva mimoriadne atraktívnym pre výrobcov falšovaného a pirátskeho tovaru. Negatívny trend rastu 
počtu falzifikátov za posledné desaťročia je v centre pozornosti súkromného sektora a všetkých 
medzinárodných a regionálnych inštitúcií, ktorých sa problematika priemyselného vlastníctva a 
inovácie bytostne týkajú. Predstavuje vysoko aktuálny problém, ktorý priamo ovplyvňuje celé 
spektrum hospodárskych a sociálnych vzťahov a ktorý má negatívny vplyv na hospodárske výsledky 
národných ekonomík. Výroba  
falzifikátov spôsobuje zároveň deformáciu trhového prostredia, najmä ohrozovaním konkurencie 
zaplavením trhu lacným tovarom a poškodzovaním domácich výrobcov. Ďalšou  
stránkou tohto problému je aj neutíchajúci dopyt po týchto cenovo dostupnejších výrobkoch.  
Cieľom práce je poukázať na praktické dôsledky vyplývajúce zo šírenia dopytu a ponuky 
falzifikátov, použiteľné nástroje v boji na ochranu práv priemyselného vlastníctva a rovnako aj na 
úlohu jednotlivca/spoločnosti ako celku na zlepšenie súčasnej situácie.  
 
 
Autor: Neumann Róbert, Mgr.  
Rok: 2011  
Záverečná práca: Digitalizácia patentového fondu ÚPV SR  
Vedúci práce: Marčok Rastislav, Ing. 
 
Anotácia:  
Digitalizácia je nová, revolučná metóda efektívneho a širokého demokratického sprístupnenia  
poznatkov a informácií občanom. Cieľom digitalizácie v rámci informatizácie v poznatkovej  
spoločnosti sa stáva uchovávanie, sprístupňovanie a najmä využívanie digitálneho obsahu v  
oblasti ekonomiky, vedy, inovácií, vzdelania, kultúry a pod. Práca charakterizuje  
spôsoby a prináša odporúčania pre optimálny spôsob digitalizácie dokumentov. Svojím obsahom sa  
hlbšie zameriava na digitalizáciu patentového fondu Úradu priemyselného vlastníctva SR a  
charakterizuje technicko-informačné nastavenia použitého programového a hardvérového  
vybavenia. 
 
 
Autor: Oborčoková Alena, Mgr.  
Rok: 2011  
Záverečná práca: Vybraté rozhodnutia – právne vety – všeobecného súdu a európskeho súdneho 
dvora týkajúce sa absolútnych výluk zápisu ochranných známok  
Vedúci práce: Maruniaková Ingrid, JUDr.  
 
Anotácia:  
Cieľom práce je priblížiť problematiku absolútnych výluk zápisu ochranných známok v nadväznosti 
na vybrané rozhodnutia Všeobecného súdu a Súdneho dvora. Práca je systematicky rozdelená do 
troch častí, pričom prvá časť vymedzuje pojem a vo všeobecnosti zápisnú spôsobilosť ochrannej 
známky, druhá časť obsahuje základné informácie o absolútnych výlukách zápisu ochranných 
známok a poukazuje na význam judikatúry Všeobecného súdu a Súdneho dvora. Tretia časť sa 
venuje jednotlivým absolútnym výlukám zápisu ochranných známok a súvisiacej judikatúre 
Všeobecného súdu a Súdneho dvora.  
 



Autor: Pankevič Michal. PaedDr., PhD. *  
Rok: 2011  
Záverečná práca: Zemepisné označenia liehovín na Slovensku v kontexte požiadaviek na technickú 
dokumentáciu  
Vedúci práce: Oravcová Janka, Mgr.  
 
Anotácia:  
Záverečná práca sa zaoberá problematikou zemepisného označenia liehovín na Slovensku v 
súvislosti s požiadavkami na technickú dokumentáciu. Systémový obsah práce tvoria tri parciálne 
kapitoly. Prvá kapitola je venovaná koncepčným východiskám predmetnej problematiky, kde sa 
zaoberáme nielen historickým kontextom liehovín, ale tiež ich kategorickou determináciou. V druhej 
kapitole analyzujeme aspekty registračného konania na platforme nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 110/2008 o definovaní, popise, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín 
a zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89. Konkretizujeme tiež technickú dokumentáciu ako 
nevyhnutnú súčasť konania o zápise. Záverečná, tretia kapitola práce predstavuje jej nosnú časť. 
Prezentujeme v nej súčasnú situáciu v oblasti konania o zápise vybraných slovenských liehovín do 
registra chránených zemepisných označení, s naznačením možných objektívnych východísk. 
Súčasťou práce sú i prílohy obsahujúce zoznam kategórií liehovín, dokumentačný materiál súvisiaci 
s registračným konaním (žiadosť o zápis, technická dokumentácia, špecifikácia), ako aj vyobrazenie 
symbolu Spoločenstva.  
 
 
Autor: Pargáčová Lenka, JUDr.*  
Rok: 2012  
Záverečná práca: Ochranné známky vs. doménové mená  
Vedúci práce: Bachratý Ján, Ing.  
 
Anotácia: Práca je venovaná porovnaniu inštitútu ochrannej známky ako predmetu priemyselných 
práv na označenie a inštitútu doménového mena, ktoré je predmetom práv príbuzných k právam na 
označenie, a to tak z pohľadu ich pojmového vymedzenia, právnej úpravy, ako aj domáhania sa 
právnej ochrany pri ich porušení. Cieľom práce bolo poukázať na možnosť vzniku konfliktu v praxi 
pri strete vzájomných práv majiteľa ochrannej známky a držiteľa doménového mena, ako aj priblížiť 
rozhodovaciu činnosť súdov a príslušných orgánov v tejto otázke.  
 
 
Autor: Poláčková Lenka, Mgr. *  
Rok: 2011 
Záverečná práca: Dizajn a jeho právna ochrana  
Vedúci práce: Bachratý Ján, Ing.  
 
Anotácia: Práca sa zaoberá problematikou inštitútu dizajnu ako predmetu práv priemyselného 
vlastníctva, a to najmä z jeho procesnej stránky. Cieľom práce je podať systematický pohľad na 
vznik právnej ochrany dizajnov a účinkov spájajúcich sa s touto ochranou. V jednotlivých častiach 
práce poukazujem na základné princípy, právny rámec a systém prihlasovania tohto predmetu 
priemyselného vlastníctva na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Zaoberám sa aj 
problematikou systému medzinárodného zápisu dizajnov a dizajnov Spoločenstva a pravidlami 
týkajúcich sa týchto konaní. V samostatnej časti práce poukazujem na vhodnosť ochrany dizajnov 
alternatívnymi spôsobmi, t. j. prostredníctvom iných inštitútov duševného vlastníctva.  
 
 
Autor práce: Poljovka Ján, Mgr.  
Rok: 2011  
Názov práce: Komplementarita a koexistencia známkových systémov v Európe  
Vedúci práce: Ľubomír Dibdiak, Ing.  
 
Anotácia:  
Cieľom práce je priblížiť problematiku aplikácie a vývoja komplementarity a koexistencie  



známkových systémov v Európe z pohľadu zástupcu Slovenskej republiky na zasadnutia  
Správnej rady a Rozpočtového výboru Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (známky a  
dizajny) v Alicante, ako aj prerod týchto základných pilierov známkovej ochrany v Európe  
na pilier spolupráce.  
 
 
Autor: Stašová Miroslava, Mgr.*  
Rok: 2014  
Záverečná práca: Ochranná známka ako marketingový nástroj v konkurenčnej stratégii  
Vedúci práce: Girmanová Zuzana, Ing.  
 
Anotácia:  
Záverečná práca sa venuje ochrannej známke ako marketingovému nástroju v konkurenčnej stratégii. 
S prichádzajúcimi novými trendmi v marketingu je potrebné prispôsobovať aj marketingovú 
stratégiu a riadiť firmu spôsobom založeným na princípoch strategického marketingu. Poukazujeme 
na vzrastajúci význam duševného vlastníctva, pretože prispieva k rozvoju a prosperite firmy, a 
taktiež na význam ochrannej známky ako dôležitého marketingového nástroja firmy v 
konkurenčnom prostredí. Práca je rozdelená na dve časti. Teoretická časť sa zaoberá konkurenčnými 
stratégiami, brandom a ochrannou známkou. V praktickej časti poukazujeme na skutočnosť, že ak 
má spoločnosť silný brand a vybudované známkové portfólio ako súčasť strategického marketingu, 
umožňuje jej to zvýšenie konkurencieschopnosti a zlepšenie pozície na trhu. Taktiež poukazujeme 
na skutočnosť, že v Slovenskej republike je stále nízke povedomie o ochranných známkach.  
 
 
Autor práce: Šaškievičová Andrea, Ing.  
Rok: 2011  
Názov práce: Úrad priemyselného vlastníctva ako prijímací úrad pre regionálne prihlášky 
priemyselných práv  
Vedúci práce: Milan Oravec, Ing.  
 
Anotácia:  
V záverečnej práci sú opísané predmety priemyselných práv v súvislosti s ich regionálnou ochranou. 
Opisuje sa ochranná známka Spoločenstva (CTM), dizajn Spoločenstva (RCD) a európska patentová 
prihláška, ktorých spoločnou vlastnosťou je unitárny charakter, ktorý má byť zjednodušenou cestou 
na získanie ochrany priemyselných práv pre záujemcov zo Slovenskej republiky.  
 
 
Autor: Štelclová Svetlana, Mgr.  
Rok: 2014  
Záverečná práca: Možnosti rozvoja poskytovania služieb v informačnom centre ÚPV SR  
Vedúci práce: Martin Zeleňák, Ing.  
 
Anotácia:  
Záverečná práca je zameraná na priblíženie činnosti informačného centra v Úrade priemyselného 
vlastníctva Slovenskej republiky so štatistickým prehľadom počtu poskytnutých služieb. Autorka v 
práci uvádza jeho štruktúru, rozsah poskytovaných informácií o jednotlivých druhoch 
priemyselnoprávnej ochrany, podklady na budovanie  
znalostnej databázy pre potreby pracovníkov informačného centra a možnosti jeho rozvoja.  
 
 
Autor: Štoffová Darina, JUDr.*  
Rok: 2012  
Záverečná práca: Súdny prieskum rozhodnutí úradu priemyselného vlastníctva  
Slovenskej republiky  
Vedúci práce: Maruniaková Ingrid, JUDr.  
 
 



Anotácia:  
Záverečná práca sa venuje problematike súdneho prieskumu rozhodnutí Úradu priemyselného 
vlastníctva Slovenskej republiky. Rozhodnutia úradu podliehajú súdnemu preskúmaniu v rámci 
ustanovení Občianskeho súdneho poriadku o správnom súdnictve, ktoré predstavuje špecifickú 
formu kontroly orgánov verejnej správy. Každý, kto tvrdí, že bol ukrátený na svojich právach 
rozhodnutím úradu, sa môže obrátiť na súd, aby preskúmal zákonnosť takéhoto rozhodnutia. Práca 
sa venuje jednak zákonným podmienkam na podanie návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia 
úradu a jednak vybraným rozhodnutiam súdov, ktoré boli vydané v konaní o preskúmanie 
rozhodnutí a postupov úradu.  
 
 
Autor: Tešlárová Adriána, Mgr.  
Rok: 2011  
Záverečná práca: Konanie o návrhoch na zrušenie ochrannej známky a vyhlásenie ochrannej 
známky za neplatnú v porovnaní s výmazovým konaním podľa predchádzajúcej právnej úpravy  
Vedúci práce: Maruniaková Ingrid, JUDr.  
 
Anotácia:  
V súčasnosti nie sú výnimkou spory ohľadne duševného vlastníctva na Úrade priemyselného 
vlastníctva (ďalej len úrad), ktoré končia veľakrát až na súde. Na úrade ide hlavne o námietkové 
konanie a o konanie o návrhoch na zrušenie ochrannej známky, alebo o návrhoch na vyhlásenie 
ochrannej známky za neplatnú. V mojej práci sa venujem inštitútu zrušenia ochrannej známky a 
inštitútu vyhlásenia ochrannej známky za neplatnú.  
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Anotácia:  
Práca opisuje postup Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky pri zápisoch zmien 
údajov v registroch jednotlivých predmetov priemyselného vlastníctva. Ide o zápisy zmien 
identifikačných údajov vlastníkov práv, zápisy zmien zástupcov a zápisy zmien  
vlastníckych práv predmetov priemyselného vlastníctva. Práca poukazuje aj na najčastejšie 
nedostatky podaní žiadostí o zápisy jednotlivých zmien. 

 


