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Marián Kropaj 
 

PRÍPAD „tanečného baru Cooliuris“ 
Spravodajská licencia a ochrany osobnosti 

 
SKUTKOVÝ STAV 
Novinár sa zúčastnil otvorenia nového tanečného baru Cooliuris. Pripravil o tom 
fotoreportáž, ktorú uverejnil v pravidelne vychádzajúcom týždenníku Aktuálne 
z mesta, kde pracuje v pracovnom pomere. Po dvoch týždňoch od uverejnenia 
fotoreportáže sa na novinára obrátil mladý účastník otvorenia tanečného baru Peter 
so žiadosťou o náhradu spôsobenej škody. V odôvodnení svojej žiadosti poukázal na 
skutočnosť, že sa zúčastnil otvorenia nového baru a bez jeho súhlasu bola okrem 
iných fotografií vyhotovená a vo fotoreportáži použitá aj fotografia na ktorej bol 
zachytený aj Peter. V čase otvorenia baru bol na PN-ke a keď si fotografiu vo 
fotoreportáži všimol jeho zamestnávateľ Advokátska kancelária JUDr. Imricha Vida, 
tak s ním ako svojím advokátskym koncipientom okamžite rozviazali pracovný 
pomer. 
 
 
ÚLOHY: 
Vypracujte faktický a právny rozbor veci. 
 
 
1. Pomenujte všetky predmety duševného vlastníctva, ktoré sa vyskytujú 

v danom prípade a zaraďte ich do systému duševného vlastníctva.  
  

 
Systém PDV  

(učebnica prof. J. Švidroňa: Právo duševného vlastníctva. In Lazar a kol., s. 
426-439): 1 

 
1. Povaha predmetu právnych vzťahov – ideálny objekt: prejavy osobnosti 

spôsobilé zachytenia na hmotnom nosiči, autorské dielo, umelecký výkon, 
(objav), vynález, úžitkový vzor, dizajn, topografia polovodičového výrobku, 
vyšľachtená odroda, databáza, zvukový záznam, „zvukovo-obrazový záznam“, 
rozhlasové a televízne vysielanie, obchodné meno, názov právnickej osoby, dobrá 
povesť právnickej osoby, ochranná známka, označenie pôvodu výrobkov, 
obchodné tajomstvo, zlepšovateľský návrh, know-how (ŠVIDROŇ, J. Právo 
duševného vlastníctva. In LAZAR a kol., s. 428) 

 
2. Povaha subjektívnych práv, ktoré sa na tieto predmety upínajú: 

a) Výlučné práva osobnej (resp. osobnostnej) povahy - § 11-16 OZ 
b) Výlučné práva zmiešanej osobnostnomajetkovej povahy – ťažiskovo 

v oblasti kultúry: 1. autorské právo, 2. právo výkonných umelcov, 

                                                 
1 Na s. 428 sa podľa objasnenia autora textu vyskytla vecná tlačová chyba (podstatne 
meniaca zmysel); text pred výpočtom jednotlivých predmetov má správne znieť takto: 
 
„...“... uvádzame ďalej výpočet ideálnych objektov podľa platného právneho stavu, ktorý však 
treba pokladať za otvorený ďalšiemu vývoju práva duševného vlastníctva: 
- prejavy osobnosti spôsobilé zachytenia na hmotnom nosiči, 
- autorské dielo,“ 
atď. 
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Výlučné práva osobnostno-majetkovej povahy - ťažiskovo v oblasti 
hospodárstva: 3. pôvodcovské práva na vynález, úžitkový vzor, dizajn, 
topografiu polovodičového výrobku, vyšľachtenú odrodu; 
- zlepšovateľský návrh a know-how sú spojené s tvorivou činnosťou, ale 

nepatria do tejto skupiny, pretože sa na ne neviažu zákonné výlučné 
práva pôsobiace erga omnes. Môžu byť predmetom iba záväzkových 
(relatívnych) vzťahov, práv a povinností. 

c) Výlučné práva majetkovej povahy – ťažiskovo v oblasti kultúry: 1. práva 
rozhlasových a televíznych vysielateľov, 2. právo výrobcov zvukových 
záznamov, 3. právo výrobcov zvukovo-obrazových záznamov, 4. právo 
zhotoviteľov databáz – novelou autorského zákona č. 234/2000 Z. z. bolo 
začlenené ako nové výlučné právo v rámci tzv. práv príbuzných autorskému 
právu (nie však právo tvorcov databáz, ktoré bolo ako ich výlučné právo 
výslovne zakotvené ako súčasť priamo autorského práva) (ŠVIDROŇ, J. Právo 
duševného vlastníctva. In Lazar a kol., s. 434),  
Výlučné práva majetkovej povahy – ťažiskovo v oblasti hospodárstva: právo 
majiteľov ekonomických práv na patentový vynález, úžitkový vzor (tzv. malý 
patent), dizajn, topografiu polovodičového výrobku, vyšľachtenú odrodu, 
právo ochranných známok, právo označení pôvodu výrobkov a zemepisných 
označení výrobkov, právo obchodných mien, právo obchodného tajomstva 

 
3. Tvorivosť ako právne kritérium: 

a) Veda – vedecký objav, vedecké autorské dielo (najmä vedecké literárne 
dielo) 

b) Technika – vynález, úžitkový vzor, topografia polovodičového výrobku 
c) Umenie – umelecké autorské dielo (vrátane umeleckého literárneho diela), 

umelecký výkon 
d) Hybridné – dizajn, odroda 

 
Systém PDV  

(učebnica prof. P. Vojčíka a JUDr. R. Miščíkovej-Bačárovej: Základy práva 
duševného vlastníctva, s. 21-23) 

Prof. Vojčík nepoužíva pojem ideálny objekt (ako prof. Švidroň, ktorý tento pojem 
vniesol do slovenskej právnej vedy), ale nehmotné statky. K používaniu pojmu 
ideálny objekt pozri najmä ŠVIDROŇ, J. Tvorba a právo, s. 36-38, s. 140-150.  
Právo nehmotných statkov:  
- právo ochrany osobnosti FO a ochrany názvu a dobrej povesti PO 
- právo duševného vlastníctva:  

1. autorské právo, právo výkonných umelcov (právo príbuzné autorskému 
právu) a práva súvisiace s autorským právom (právo výrobcov zvukových 
a zvukovoobrazových záznamov a právo vysielateľov),  
2. priemyselné práva a práva obdobné priemyselným právam (právo 
priemyselného vlastníctva) 

 
Priemyselné práva delí do dvoch základných skupín: 

A. Priemyselné práva na výsledky tvorivej duševnej činnosti, kde patrí: 
a) patentové právo (právo vynálezov) 
b) právo priemyselných dizajnov 
c) právo úžitkových vzorov 
d) právo topografií polovodičových výrobkov 
e) právo nových odrôd rastlín 
 
B. Priemyselné práva na označenia, ku ktorým zaraďujeme (tu na rozdiel od A. 

žiadna tvorivá duševná činnosť nie je): 
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a) známkové právo (právo ochranných známok) 
b) právo označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení výrobkov 
c) právo obchodných mien 

 
Medzi práva obdobné priemyselným právam patrí: 

a) zlepšovateľské právo (právo zlepšovacích návrhov) 
b) právo nových spôsobov prevencie, diagnostiky a liečenia ľudí a zvierat 

a ochrany rastlín proti škodcom a chorobám, 
c) právo know how 
d) právo loga 
e) právo doménových mien 
f) právo na ochranu názvu a dobrej povesti právnickej osoby 

 
Medzi práva súvisiace s právom duševného vlastníctva patrí: 

a) právo obchodného tajomstva 
b) právo nekalej súťaže 
c) mediálne právo 

 
Uvažovanie v kontexte predloženého prípadu: 
 
1. Názov tanečného baru Cooliuris  

 
V prípade baru Cooliuris ide o prevádzku podnikateľa, ktorý môže, ale aj 

nemusí mať obchodné meno Cooliuris. Z textu nie je zrejmé, aký podnikateľský 
subjekt otvoril prevádzku a aké je jeho obchodné meno. Názov prevádzky sa 
nezapisuje do živnostenského, ani obchodného registra. 
Literatúra: ŠVIDROŇ, J. Právo duševného vlastníctva. In LAZAR, J. a kol., s. 530-
532, VOJČÍK, P, MIŠČÍKOVÁ, R. Základy práva duševného vlastníctva, s. 233-240, 
§§ 8-12 OBZ. 
Obchodné meno sa vzťahuje na podnikateľské subjekty (podľa OBZ, 
Živnostenského zákona) – je názov pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony 
vo svojej podnikateľskej činnosti. 
V prípade, že by si niekto otvoril tanečný bar s rovnakým názvom, tak sa pôvodný 
prevádzkovateľ tanečného baru môže domáhať ochrany za využitia ustanovení 
o nekalej súťaži (§§ 44 – 55 OBZ). 
Obchodné meno môže byť chránené tiež súčasne ako ochranná známka. Obchodné 
meno sa často stáva slovnou ochrannou známkou. Obchodné meno je vždy spojené 
s právnou subjektivitou subjektu, vzniká a zaniká spolu so subjektom. Názov baru 
možno zaregistrovať ako ochrannú známku na Úrade priemyselného vlastníctva, 
ktorý vedie register ochranných známok.  
Pozri http://registre.indprop.gov.sk/registre/list.do?register=oz&kindof=zapisane 
 

Ochranná známka slúži na odlíšenie výrobkov a služieb jedného podnikateľa 
od výrobkov a služieb iných podnikateľov. Funkcie, subjekty, predmet práva, obsah 
práva, zmluvné vzťahy a zodpovednostné vzťahy pri ochranných známkach pozri 
podrobne ŠVIDROŇ, Právo duševného vlastníctva. In LAZAR, J. a kol., s. 533-542. 
Novšie pozri ŠKREKO, A. Priemyselné práva v informačnej a poznatkovo 
orientovanej spoločnosti. In. ŠVIDROŇ, J., ADAMOVÁ, Z., NÁVRAT, M., ŠKREKO, A. 
Právo duševného vlastníctva v informačnej spoločnosti a v systéme práva. J. Švidroň 
(Ed.) Bratislava: VEDA, 2009, s. 570-584. Súčasne pozri tiež nový zákon č. 
506/2009 Z. z. o ochranných známkach. 
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2. Názov týždenníka Aktuálne z mesta – obdobne platí to, čo bolo uvedené pri názve 
tanečného baru Cooliuris. Periodickú tlač registruje Ministerstvo kultúry SR – pozri 
http://www.mksr.gov.sk/pertlac/modul/tlac 
Ministerstvo zaregistruje aj názov časopisu, ktorý je už registrovaný. Ministerstvo 
skúma, či žiadosť o zápis obsahuje všetky informácie, ktoré vyžaduje § 11 ods. 4. Z. 
č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon). V prípade, že by si niekto registroval 
názov periodickej tlače, ktorá už v minulosti bola registrovaná, tak sa môže 
vydavateľ skôr zaregistrovaného titulu domáhať ochrany za využitia ustanovení 
o nekalej súťaži (§§ 44 – 55 OBZ). Titul možno tiež zaregistrovať ako ochrannú 
známku na Úrade priemyselného vlastníctva. 
Týždenník Aktuálne z mesta je súborné dielo (§ 7 ods. 2 AZ). Pozri kolektívne formy 
autorstva (ŠVIDROŇ, J. Právo duševného vlastníctva. In Lazar a kol., s. 460-466, 
VOJČÍK, P., MIŠČÍKOVÁ, R. Základy práva duševného vlastníctva, s. 76-79) 
 
3. Fotografia – fotografické dielo (§ 5 ods. 5 AZ, § 7 ods. 1 písm. g) a súčasne 
zamestnanecké dielo (§ 5 ods. 22 AZ, § 50 AZ) 
 
4. Fotoreportáž – (§ 7 ods. 1 AZ, najmä..., slovesné dielo a fotografické dielo), 
alternatívne by mohlo ísť o súborné dielo (§ 7 ods. 2 AZ) a súčasne zamestnanecké 
dielo (§ 50 AZ) 
 
5. Advokátska kancelária JUDr. Imricha Vida – Obchodné meno; názov advokátskej 
kancelárie môže byť registrovaný ako ochranná známka – register ochranných 
známok pozri: 
http://registre.indprop.gov.sk/registre/list.do?register=oz&kindof=zapisane 
 
Z hľadiska povahy právnych vzťahov možno v texte vnímať: 
Obchodné meno, resp. ochranná známka – Advokátska kancelária JUDr. Imricha 
Vida 
Ochranná známka – Týždenník Aktuálne z mesta, Cooliuris, 
Autorské dielo – fotografické dielo, fotoreportáž, časopis Aktuálne z mesta,   
 
Podľa povahy subjektívnych práv: 

A) Výlučné práva osobnej (osobnostnej) povahy – Ochrana osobnosti Petra § 
11 – 16 OZ 

B) Výlučné práva zmiešanej osobnostnomajetkovej povahy – ťažiskovo 
v oblasti kultúry: autorské právo – fotografické dielo, fotoreportáž, časopis 
Aktuálne z mesta 

C) Výlučné majetkovej povahy – ťažiskovo v oblasti hospodárstva: právo 
ochranných známok – Týždenník Aktuálne z mesta, Cooliuris, Advokátska 
kancelária JUDr. Imricha Vida, právo obchodných mien – Advokátska 
kancelária JUDr. Imricha Vida 
(Priemyselné práva na označenia: známkové právo – označenie prof. Vojčíka) 

 
2. Aký je režim (mechanizmus) vzniku absolútnych subjektívnych práv 

upínajúcich sa na jednotlivé predmety duševného vlastníctva uvedené 
v prípade? 

 
Autorské právo (fotka, fotoreportáž, časopis)- § 15 AZ, obchodné meno - §§ 8 – 12 
OBZ, ochranná známka - § 26 a § 33 Z. č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. 
 
3. O aký predmet duševného vlastníctva ide v prípade označenia tanečného 

baru Cooliuris? Kde by ste hľadali právnu úpravu k tomuto predmetu? 
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V prípade baru Cooliuris ide o prevádzku podnikateľa, ktorý môže, ale aj 

nemusí mať obchodné meno Cooliuris. Z textu nie je zrejmé, aký podnikateľský 
subjekt otvoril prevádzku a aké je jeho obchodné meno. Názov prevádzky sa 
nezapisuje do živnostenského, ani obchodného registra. Názov baru možno 
zaregistrovať ako ochrannú známku na Úrade priemyselného vlastníctva po 
splnení (Z. č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach) 
 
4. Určte, o ktoré konkrétne predmety autorského práva ide v prípade 

fotografie, fotoreportáže a časopisu, v ktorom je fotoreportáž uverejnená? 
 
Fotografia – fotografické dielo, Fotoreportáž – súborné dielo, zamestnanecké dielo, 
časopis – súborné dielo 
 
5. Kedy vznikajú k jednotlivým predmetom autorské práva a ako dlho 

autorské právo trvá? 
 

§ 15 AZ – Autorské právo vzniká okamihom, keď je dielo vyjadrené v podobe 
vnímateľnej zmyslami bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel alebo formu 
jeho vyjadrenia. Autorské osobnostné právo trvá počas života autora a zaniká 
smrťou autora (§ 17 ods. 2 AZ) a autorské majetkové právo trvajú počas života 
autora a zanikajú 70 rokov po autorovej smrti (§ 21 AZ). 
 
6. Je v danom prípade relevantný vzťah autora fotoreportáže a autora 

fotografie? 
 

Autorom fotoreportáže a autorom fotografie je tá istá osoba – novinár. 
Novinár sa zúčastnil otvorenia nového tanečného baru s cieľom, aby vyhotovil 
fotografické diela a na základe vnímania atmosféry pri otvorení tanečného baru 
vytvoril vlastnou duševnou tvorivou činnosťou fotoreportáž, ktorú uverejnil ako 
zamestnanecké dielo v časopise Aktuálne z mesta. 
 
7. Je v danom prípade relevantný vzťah autora fotografie a Petra, ktorý sa na 

fotografii náhodne ocitol? Je v danom prípade potrebný súhlas Petra na 
vyhotovenie fotografie? Svoje tvrdenie zdôvodnite. 
 

Autor - § 6 ods. 1 AZ, Fotografické dielo - § 7 ods. 1 písm. g) AZ. 
Každá fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, 
občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov 
osobnej povahy (§ 11 OZ).  

Podľa § 12 OZ sa písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky 
a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej 
povahy smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením. Na obranu novinára možno 
argumentovať tým, že nemal záujem výslovne zviditeľniť na fotografii Petra. 
Pravdepodobne nemal ani potuchy o tom, že Peter je na PN-ke, náhodne vyhotovil 
fotografické dielo na ktorom chcel zachytiť v prvom rade atmosféru samotného 
otvorenia baru a v tej súvislosti aj zábavu návštevníkov baru. Novinár nemal záujem 
pôsobiť v neprospech Petra, ktorého pravdepodobne ani vôbec nepoznal. Podľa § 12 
ods. 3 OZ podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy sa môžu bez 
privolenia fyzickej osoby vyhotoviť alebo použiť primeraným spôsobom tiež na 
vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne 
spravodajstvo. Ani také použitie však nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami 
fyzickej osoby. Porušovanie liečebného režimu nemožno považovať za oprávnený 
záujem kohokoľvek, pretože predstavuje porušenie právnej normy ustanovujúcej 
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povinnosť dodržiavať liečebný režim. Pokiaľ došlo k vzniku škody, tak dôvodom bolo 
porušenie liečebného režimu a nie vyhotovenie náhodnej fotografie a jej použitie vo 
fotoreportáži. 
 
8. Čo je obsahom autorského práva? O aké použitie diela ide v prípade 

uverejnenia fotoreportáže v časopise? 
 

Obsahom autorského práva sú autorské osobnostné práva (§ 17 AZ) 
a autorské majetkové práva (§ 18 AZ). V prípade uverejnenia fotoreportáže 
v časopise ide o zaradenie diela do súborného diela (§ 18 ods. 1 písm. e) AZ). 
 
9. Aké sú kolektívne formy autorstva a kde sa nachádza ich právna úprava? 
 
Súborné dielo - § 7 ods. 2 AZ, dielo spoluautorov - § 8 AZ, spojené diela - 9 AZ, 
spoločné dielo - § 10 AZ 
 
10. Aký je základný rozdiel medzi autorskoprávnou a patentovou ochranou? 
Autorskoprávna ochrana – sa viaže na okamih vyjadrenia diela v podobe 
vnímateľnej zmyslami... (§ 15 AZ), neprebieha žiadne správne konanie o registrácii. 
 
Patentová ochrana – sa viaže na registráciu v príslušnom registri Úradu 
priemyselného vlastníctva. Právo prednosti prihlasovateľa. K tomu, aby Úrad 
priemyselného vlastníctva patentoval napr. vynález je potrebné, aby bol vynález 
priemyselne využiteľný, nový z hľadiska stavu techniky, vynálezcovská činnosť, 
technické riešenie + zaplatenie správneho poplatku. 
  
11. Charakterizujte tvorivosť ako všeobecný a právny pojem. 
 
ŠVIDROŇ, J. Právo duševného vlastníctva. In LAZAR, J. a kol., s. 434-439 – 
upozorňuje na interdisciplinárne aspekty tvorivosti, resp. na potrebu vnímania 
tvorivosti v širších právnych i mimoprávnych súvislostiach. „Aj po novšom pokuse 
o hlbšiu analýzu významu tohto pojmu v interdisciplinárnych právnych 
i mimoprávnych súvislostiach sa autori z oblasti právnych vied neraz uspokojujú iba 
s jeho voľnejším chápaním: „tvorivé“ je to, čo je prekonaním rutinného, remeselného, 
schematického, mechanického, algoritmizovaného, šablónovitého, stereotypného, 
zastaraného, ustáleného, skostnateného atď.“ Vyzdvihuje význam dôvodových správ 
a súdnych znalcov. Možno odporučiť tiež: ŠVIDROŇ, J. Tvorba a právo, 1991. 
 
12. Aké právne a mimoprávne súvislosti práva duševného vlastníctva možno 

vnímať v tomto prípade? 
 
Právne: 
Verejnoprávne:  a) Ústavnoprávne súvislosti PDV – čl. 43 ods. 1 Ústavy SR – 
zaručenie slobody vedeckého bádania a umenia s tým, že práva na výsledky tvorivej 
duševnej činnosti chráni zákon. Napr. pri novinárovi a jeho diele (fotografia, 
fotoreportáž) možno vnímať predovšetkým bytostnú spätosť s osobnosťou tvorcu, 
ktorá má aj svoj majetkový aspekt. 
 
Súkromnoprávne:  a) Občianskoprávne súvislosti PDV – ochrana osobnosti - § 11-
16 OZ, tiež z hľadiska uvažovania o zodpovednosti za prípadnú škodu - § 420 
a nasl. OZ 
   b) Obchodnoprávne súvislosti PDV - problematika obchodného 
mena – jednak je upravená v Obchodnom zákonníku a jednak môže mať aj svoje 
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súťažno-právne aspekty – Nekalá súťaž v Obchodnom zákonníku – vyvolávanie 
nebezpečenstva zámeny, parazitovanie na povesti, klamlivá reklama,... 

c) Pracovnoprávne súvislosti PDV – tvorba v pracovnom pomere 
- zamestnanecké dielo  

Mimoprávne: 
Prípad má samozrejme významné filozofické súvislosti, keď v ňom ide aj 
o „hľadanie pravdy a nachádzanie spravodlivých riešení spoločenských problémov 
prostredníctvom práva“ (ŠVIDROŇ, Právo duševného vlastníctva. In LAZAR, J. a 
kol., s. 421). V našom prípade sme posudzovali na vážkach ochranu osobnosti Petra 
a možnosť využitia zákonnej spravodajskej licencie (§ 12 ods. 1 a 3 OZ). Bolo treba 
zohľadniť viacero skutočností: porušenie liečebného režimu, náhodné vyhotovenie 
fotografie Petra, posúdiť či vznikla škoda a v dôsledku čoho vznikla,... Usilovali sme 
sa komplexne (v celosti) vnímať všetky súvislosti prípadu a podľa toho spravodlivo 
a správne posúdiť prípad. Celostne vnímať svet okolo nás nie je možné bez účasti 
filozofie (ŠVIDROŇ, Právo duševného vlastníctva. In LAZAR, J. a kol., s. 421). 
 

K právnofilozofickým východiskám práva duševného vlastníctva pozri: 
KROPAJ, Marián: Právnofilozofické východiská všeobecnej teórie práva duševného 
vlastníctva [Dizertačná práca] / JUDr. et Mgr. Marián Kropaj. – Trnavská univerzita 
v Trnave. Právnická fakulta. Katedra pracovného práva a práva sociálneho 
zabezpečenia. – Školiteľ: Prof. JUDr. Ján Švidroň, CSc. – Stupeň odbornej 
kvalifikácie: Philosophiae doctor (PhD.) – Trnava: PF TU, 2011, 285 s., k dispozícii 
v knižnici PF TU, autoreferát uverejnený na: 
http://iuridica.truni.sk/index.php/sk/katedry/struktura/ustav-pdv 
 

Zo psychologického hľadiska nás pri tvorbe ideálnych objektov (v našom 
prípade fotografické dielo, fotoreportáž, časopis) nepochybne zaujíma hľadisko 
tvorivosti, ktoré je zásadné pri uvažovaní v oblasti vedy, umenia a techniky. Napr. 
pri obchodných menách a ochranných známkach sa kritérium tvorivosti neskúma. 
Rozlíšenie divergentného a konvergentné myslenia. (ŠVIDROŇ, Právo duševného 
vlastníctva. In LAZAR, J. a kol., s. 421-422) K otázkam tvorby a práva možno 
odporučiť priekopnícku prácu prof. J. Švidroňa Tvorba a právo, 1991. 
 

Zo sociologického hľadiska nás zaujíma prostredie v ktorom človek žije, 
vzťahy  medzi ľuďmi a skupinami ľudí. Napr. v našom prípade samotná skutočnosť 
otvorenia nového tanečného baru poskytla novinárovi spoločenský podnet, aby 
mohol rozvíjať svoje duševné tvorivé schopnosti a vyhotoviť najprv fotografické dielo 
a neskôr na základe vnímania celkovej atmosféry otvorenia baru vytvoriť 
fotoreportáž, ktorú uverejnil v časopise. Novinár ako kreatívny jedinec zase 
výsledkami svojej tvorivej činnosti vplýva na svoje spoločenské prostredie a môže 
pôsobiť tiež na všeobecnú komunikáciu medzi ľuďmi. V našom prípade je tiež 
zreteľná súvislosť PDV s otázkami mediálneho práva (konkrétne tlačového práva – 
uverejnenie fotoreportáže v časopise) a súťažného práva (vyššie naznačené otázky 
súvisiace s obchodným menom a ochrannou známkou...).  
 

Z antropologického hľadiska možno prostredníctvom tvorby významne 
prispievať ku kultivácií človeka a spoločnosti. Napr. v našom prípade kvalitne 
spracovaná fotoreportáž môže mať svoje pozitívne dôsledky pre čitateľov časopisu, 
ktorý sa môžu nielen dozvedieť zaujímavé informácie o otvorení tanečného baru, ale 
azda ich môže kvalitne vytvorená fotoreportáž aj inšpirovať k rozvíjaniu vlastnej 
duševnej tvorivej činnosti a prispievaniu k ďalšiemu kultivovaniu človeka 
a spoločnosti.  
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Fotografické dielo je nepochybne významne spojené s umenovedným 
hľadiskom. „Umenie, s dôrazom na emocionalitu ľudskej bytosti, sa podieľa na 
kultivovaní človeka tým, že obohacuje jeho život o estetický rozmer rozvíjaním 
rozmanitých foriem emocionálno-estetického pôsobenia na zmysly a vedomie 
vyjadrovacími prostriedkami rôznych druhov umení, ktoré sú predmetom špeciálnych, 
tzv. „kunsthistorických“ vied.“ (ŠVIDROŇ, Právo duševného vlastníctva. In LAZAR, J. 
a kol., s. 423) 

Vytvorenie fotografického diela ako výsledku duševnej tvorivej činnosti je 
nepochybne významne spojené aj s technickým hľadiskom, nakoľko „...na základe 
využívania (aplikácie) nových vedeckých poznatkov o prírodných silách zväčšuje 
fyzické a duševné možnosti človeka vynaliezaním nových látok, zariadení a postupov, 
ktorých praktickým používaním sa znásobuje inak veľmi obmedzené prírodné danosti 
človeka“ (ŠVIDROŇ, Právo duševného vlastníctva. In LAZAR, J. a kol., s. 423). 
Možno to vnímať najmä na nástupe neustále nových a nových technológií - napr. 
v našom prípade fotoaparátov.  

 
Ekonomické súvislosti PDV – sú očividné aj z nášho prípadu. Všetky 

výsledky duševnej tvorivej činnosti môžu mať v trhovom hospodárstve mimoriadny 
význam. Napr. v časopisoch sa publikujú najnovšie výsledky z oblasti výskumu, 
vývoja, ktoré podnecujú ďalší vedecký a technický rozvoj. Ten je dôležitý pre rozvoj 
hospodárstva, pretože schopnosť využívať najnovšie vedecko-technické výdobytky 
podmieňujú úspešnosť súťažiteľa na trhu. S tým súvisia tiež všeobecnovedné 
a pedagogické súvislosti. 
Najmä v čase krízy je osobitne potrebné sa nad týmito súvislosťami aktívne 
zamyslieť. 
 J. Švidroň novšie pripomenul, že právo duševného vlastníctva „predstavuje 
oblasť práva, v ktorej sa premietajú najuniverzálnejšie aj najšpecializovanejšie 
medziodborové súvislosti právne aj mimoprávne: ekonomické, technické, 
spoločenskovedné, prírodovedné, humanitné, ba dokonca aj teologické“. ŠVIDROŇ, 
J., ADAMOVÁ, Z., NÁVRAT, M., ŠKREKO, A. Právo duševného vlastníctva v 
informačnej spoločnosti a v systéme práva. J. Švidroň (Ed.) Bratislava: VEDA, 2009, 
s. 16. K bohatej dlhoročnej vedeckej a pedagogickej činnosti prof. JUDr. J. 
Švidroňa, CSc. zakladateľa a prvého riaditeľa Ústavu práva duševného vlastníctva 
Trnavskej univerzity v Trnave a súčasného riaditeľa Ústavu štátu a práva SAV 
pozri: http://www.usap.sav.sk/index.php?id=svidron 
 
 
13. Posúďte možnosť úspechu Petra v prípadnom spore o náhradu škody.  
 

Novinár sa môže v prípadnom spore o náhradu škody brániť zákonnou 
spravodajskou licenciou upravenou v § 12 ods. 3 OZ a tvrdiť, že škodu si Peter 
spôsobil sám tým, že porušil liečebný režim.  
 
 

A. PRÁVNICKÁ LITERATÚRA K PRÍPADU: 
 
ZÁKLADNÁ LITERATÚRA: 
ADAMOVÁ, Z., NÁVRAT, M., ŠKREKO, A., ZÁMOŽÍK, J. Praktické prípady z práva 

duševného vlastníctva. Druhé, prepracované a doplnené vydanie. Bratislava: Iura 
edition, 2009, 87 s. 

ŠVIDROŇ, J., ADAMOVÁ, Z., NÁVRAT, M., ŠKREKO, A. Právo duševného vlastníctva 
v informačnej spoločnosti a v systéme práva. J. Švidroň (Ed.) Bratislava: VEDA, 
2009, 508-519 s. 
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ŠVIDROŇ, J. Právo duševného vlastníctva. In LAZAR, J. a kol. Občianske právo 
hmotné 2. 3. podstatne prepracované a aktualizované vyd. Bratislava: Iura 
Edition, 2006, s. 426-439. 

ŠVIDROŇ, J. Tvorba a právo. Bratislava: VEDA, 1991, 306 s. 
ŠVIDROŇ, J. Základy práva duševného vlastníctva. Bratislava: Juga, 2000, 252 s. 
VOJČÍK, P, MIŠČÍKOVÁ, R. Základy práva duševného vlastníctva. 1. vyd. Košice: 

TYPOPRESS Košice, 2004, s. 21-23. 
 
 
ODPORÚČANÁ LITERATÚRA: 
BARANCOVÁ, H. Pracovná zmluva a autorská zmluva. In Ekonomický a právny 

poradca podnikateľa, 2002, č. 15, s. 92-96. 
BÁRÁNY, E. Pojmy dobrého práva. Bratislava: Eurokódex, 2007, 176 s. 
BRÖSTL, A. Dejiny politického a právneho myslenia. Bratislava: IURA EDITION, 

1999, 315 s. 
CIRÁK, J. Ochrana osobnosti v slovenskom občianskom práve. Bratislava: Právnická 

fakulta Univerzity Komenského, 1994, 105 s. 
DIETZ, A. Pět pilířů evropského kontinentálního práva autorského. In Právní 

rozhledy, 2004, č. 20 s. 742-748. 
DOLEŽÍLEK, J. (Zost.) Přehled judikatury ve věcech ochrany osobnosti. Praha: ASPI, 

2002, 59 s. 
Duševné vlastníctvo. 2011 [Cit. 2011-11-11]. Dostupné na internete:  

<http://www.indprop.gov.sk/?dusevne-vlastnictvo>. 
ELIÁŠ, K., BEJČEK, J., HAJN, P., JEŽEK, J. a kol. Kurs obchodního práva. Obecná 

část. Soutěžní právo. 4 vyd. Praha: C.H.Beck, 2004. 
Fotoreportáž z interdisciplinárneho vedeckého seminára, [2011] [Cit. 2011-11-11], s. 

10. Dostupné na internete: 
<http://iuridica.truni.sk/images/fotoreportaz_pravo_dusevneho_vlastnictva_v_inf
ormacnej_spolocnosti.pdf>. 

HAJN, P. Soutěžní chování a právo proti nekalé souteži. Brno: Masarykova 
univerzita, 2000. 

HAJN, P., HORÁČEK, R., ČADA, K. Práva k průmyslovému vlastnictví. 1 vyd. Praha: 
C.H.Beck, 2005 

HRDINA, A. I., MASOPUST, Z. Chrestomatie ke studiu filosofie práva. Praha: Leges, 
2011, 432 s. 
JURČOVÁ, M., NOVOTNÁ, M., DOBROVODSKÝ, R., ĎURECHOVÁ, J., JANČO, M., 
KLORUSOVÁ, I., KROPAJ, M., MÉSZÁROS, P., PAVELKOVÁ, B., ŠTEFANKO, J., 
UHLIAROVÁ, M., ZÁMOŽÍK, J.: Pracovné listy a prípadové štúdie z občianskeho 
práva hmotného. 2. Vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, 249 s.   
KNAP, K. a kol. Práva k nehmotným statkům. 1 vyd. Praha: Codex, 1994. 
KNAP, K. Autorské právo. 1. vyd. Praha: Orbis, 1960. 
KNAP, K., ŠVESTKA, J., JEHLIČKA, O., PAVLÍK, P., PLECITÝ, V. Ochrana osobnosti 

podle občanského práva. 4. Prepracované a doplnené vydanie. Praha: Linde, 2004 
KRÁLIČKOVÁ, B., KROPAJ, M., KROPAJOVÁ, M. Študijné dni – ALAI 2010: Dĺžka 

trvania autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom. In Duševné 
vlastníctvo, 2010 [Cit. 2011-11-11], roč. 14, č. 4, s. 24-28. Dostupné na internete: 
<http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/casopis_dusevne_vlastnictvo
/DV_1004.pdf>. 

KROPAJ, M. Ešte raz aj o našom práve a tvorbe - o generáciu mladším pohľadom. 
In Kultúra, 2011 [Cit. 2011-11-11], roč. 14, č. 9, s. 10-11. Dostupné na internete: 
<http://www.kultura-fb.sk/new/old/archive/pdf/kult0911.pdf>. 

KROPAJ, M. Hľadanie harmónie vo vzájomných vzťahoch pri vytváraní a používaní 
výsledkov tvorivej duševnej činnosti. In Zborník z medzinárodnej konferencie Dies 
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Iuris Tyrnaviensis - Trnavské právnické dni I. konanej dňa 23. a 24. septembra 
v Trnave. V tlači. 

KROPAJ, M., KROPAJOVÁ, M. II. česko-slovenský vedecký seminár k autorskému 
právu. Vyváženie záujmov v autorskom práve. In Duševné vlastníctvo, 2010 [2011-
11-11], roč. 14, č. 3, s. 27-29. Dostupné na internete: 
<http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/casopis_dusevne_vlastnictvo
/DV_3_2010.pdf>. 

KROPAJ, M., KROPAJOVÁ, M. Interdisciplinárny pohľad na dve zdanlivo 
nesúvisiace vedecké podujatia. Alebo: najnovšie ekonomické výzvy pre oblasť 
práva? In Právny obzor, 2011, roč. 94, č. 3.  

KROPAJ, M., MARTIŠOVÁ, M. Interdisciplinárny pohľad na autorské právo, význam 
vedeckej práce a vyvažovanie záujmov v slovenskom autorskom práve. In Právny 
obzor, 2010, roč. 93, č. 4, s. 410-422. 

KROPAJ, M., MARTIŠOVÁ, M. Interdisciplinárny vedecký seminár Právo duševného 
vlastníctva v informačnej spoločnosti a v systéme práva. In Duševné vlastníctvo, 
2010 [Cit. 2011-11-11], č. 2, s. 21-26. Dostupné na internete: 
<http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/casopis_dusevne_vlastnictvo
/DV_2_2010.pdf>. 

KROPAJ, Marián: Právnofilozofické východiská všeobecnej teórie práva duševného 
vlastníctva [Dizertačná práca] / JUDr. et Mgr. Marián Kropaj. – Trnavská 
univerzita v Trnave. Právnická fakulta. Katedra pracovného práva a práva 
sociálneho zabezpečenia. – Školiteľ: Prof. JUDr. Ján Švidroň, CSc. – Stupeň 
odbornej kvalifikácie: Philosophiae doctor (PhD.) – Trnava: PF TU, 2011, 285 s. 

KŘÍŽ, J., HOLCOVÁ, I., KORDÁČ, J., KŘESŤANOVÁ, V. Autorský zákon a předpisy 
souvisící. Komentář. 1. vyd. 1. dotlač. Praha: Linde, 2002. 

LOCHMANOVÁ, L. Práva na označení – obchodní jméno, ochranné známky, označení 
původu výrobků. Praha: Orac, 1997. 

LUBY, Š. Autorské právo. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie 
vied, 1962 

LUBY, Š. Občianskoprávna ochrana osobnosti. In Právny obzor, 1968, s. 174 a nasl. 
LUBY, Š. Práva na diela vytvorené v pracovnom pomere. In Právnické štúdie, 1966, 

č. 1. 
MUNKOVÁ, J. Ochranné známky, další práva na označení a hospodářska soutěž. 

Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2000. 
MUNKOVÁ, J. Právo proti nekalé soutěži. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 

2001. 
MURÍŇ, P. Štruktúra osobnomajetkových a osobnostnomajetkových práv. In 

Obchodné právo, 2005, č. 6 – 7, s. 80-84. 
Právny obzor, 2005, č. 2 – 3. 
Právny obzor, 2010, č. 4. 
RYBÁRIK, K. Autorské právo k dielam vytvoreným v pracovnom pomere. In Právny 

obzor, 1981, roč. 64, č. 1. 
ŠKREKO, A. Právo proti nekalej súťaži na Slovensku a súčasný stav harmonizácie. 

In Justičná revue, 2006, č. 6-7. 
ŠKREKO, A. Rekodifikácia nemeckého práva proti nekalej súťaži – možná inšpirácia 

pre slovenskú právnu úpravu. In Justičná revue, 2006, č. 12. 
ŠKREKO, A. Systém práva duševného vlastníctva v kontexte rekodifikácie 

súkromného práva. In Právny obzor, 2010, roč. 93, č. 3, s. 230. 
ŠKREKO, A. Význam „generálnej klauzuly“ v práve proti nekalej súťaži. In Justičná 

revue, 2006, č. 8-9. 
ŠKREKO, A. Zamestnanecké dielo a zamestnanecký vynález - právny režim a 

význam (s exkurzom do českého autorského práva). In Súkromné a verejné právo 
súčasnosti: Zborník z vedeckej konferencie doktorandov PF TU. Trnava: Trnavská 
univerzita, 2005, s. 464-473. 
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ŠVIDROŇ, J. História práva duševného vlastníctva na území Slovenska. In Právny 
obzor, 2007, č. 6. s. 437-497. 

ŠVIDROŇ, J. Konštituovanie vedy práva duševného vlastníctva v podmienkach 
Slovenskej republiky [inauguračná prednáška]. Bratislava: VEDA, 2001, 31 s. 

ŠVIDROŇ, J. Osobnostné aspekty práv na duševné vlastníctvo. In Duševné 
vlastníctvo, 2004, roč. 8, č. 1, s. 38-42. 

ŠVIDROŇ, J. Tvorba vedeckého systému práva duševného vlastníctva. I. časť: 
Obdobie pred rokom 1989. In Právny obzor, 2008, roč. 91, č. 5, s. 416-426. 

ŠVIDROŇ, J. Tvorba vedeckého systému práva duševného vlastníctva. II. časť: 
Obdobie po roku 1989. In Právny obzor, 2008, roč. 91, č. 6, s. 490-507. 

ŠVIDROŇ, J. Veda a prax pri ochrane osobnosti. In Právny obzor,  2003, roč. 86, č. 
6, s. 626-635. 

TELEC, I. TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2007. 
TELEC, I. Tvůrčí práva duševního vlastníctví. 1. vyd., Brno: Masarykova univerzita 

v Brně, 1994 
VLADÁR, V. Právo na spravodlivú mzdu v sociálnych encyklikách Katolíckej cirkvi. 

In OLŠOVSKÁ, A. (Ed.) Europeizácia a transnacionalizácia pracovných vzťahov. 
Praha: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, s. 177 a nasl. 

VOJČÍK, P. Právo priemyselného vlastníctva. 1. vyd., Bratislava: IURA EDITION, 
1998. 

VOJČÍK, P. Tvorba autorských diel v pracovnom pomere. In Právny obzor, 2005, 
roč. 88, č. 2-3, s. 150-158. 

VOJČÍK, P. Tvorba nehmotných statkov v pracovnom pomere. In Duševné 
vlastníctvo, 1997, roč. 1, č.2, s. 22-24. 

VYPARINA, S. Práva na označenia. Obchodné právo č. 12/2004, s. 33-40. 
 
 

B. ZÁKLADNÁ MIMOPRÁVNICKÁ LITERATÚRA K ROZVINUTIU 
INTERDISCIPLINÁRNEHO UVAŽOVANIA K PRÍPADU: 

 
Acta Philosophica Tyrnaviensia 13. Poslanie filozofie na univerzite v súčasnej dobe. 

Letz, J., Slavkovský, R. A., Gálik, S. (Ed.) Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej 
univerzity v Trnave, 2007, 152 s. 

Acta Philosophica Tyrnaviensia 15. Významné koncepty slobody v dejinách 
a v súčasnej dobe. Letz, J., Slavkovský, R. A. (Eds.) Trnava: Katedra filozofie 
Fakulty humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave, 2010, 134 s. 

Acta Philosophica Tyrnaviensia 17. Porozumenie slobody. Letz, J., Slavkovský, R. A. 
(Eds.) Trnava: Katedra filozofie Fakulty humanistiky Trnavskej univerzity 
v Trnave, 2010, 172 s. 

ANZENBACHER, A. Úvod do filosofie. 2. preprac. vyd. Prel. K. Šprunk. Praha: 
Portál, 2004, 384 s. 

ARISTOTELES. Politika. Prel. J. Špaňár. Bratislava: KALLIGRAM, 2006, 302 s. 
BILASOVÁ, V., GEREMEŠOVÁ, G. Malý slovník filozofie. Košice: PEZOLT PVD, 

2000, s. 232. 
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