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ZADANIE  
Predmetom tohto odborného stanoviska je posúdenie návrhu smernice o ochrane duševného 
vlastníctva na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len UPJŠ) zo dňa 9.4.2013 
(ďalej len návrh smernice).  

 

VYPRACOVANIE  
Predložený návrh smernice má za cieľ regulovať pravidlá ochrany a výkon práv k predmetom 
duševného vlastníctva vytvoreným v prostredí UPJŠ. Predložený návrh smernice možno 
považovať za štandardný interný predpis, ktorý upravuje výkon práv k predmetom duševného 
vlastníctva vytvoreným v akademickom prostredí a ich prenos do praxe. Návrh smernice 
nevykazuje žiadne neštandardné alebo problematické ustanovenia. Návrh smernice vhodne 
zohľadňuje špecifické pracovnoprávne prostredie, ktoré existuje v akademickom prostredí 
a priznáva zamestnancom viac práv, ako predpokladá zákonný režim (viď najmä čl. II ods. 2 
návrhu smernice). 

 

V dokumente navrhujeme vykonať niekoľko menších úprav, ktoré nebudú mať za následok 
zásadnú zmenu obsahu smernice. 

Č. I ods. 3 návrhu smernice - navrhujem doplniť do výpočtu predmetov duševného 
vlastníctva „databázy“ 

Čl. I ods. 4 návrhu smernice - navrhujem vypustiť slovné spojenie „alebo iného 
obdobného vzťahu“ 

Čl. I ods. 4 návrhu smernice -  navrhujem v poslednej vete nahradiť spojenie „viacerých 
osôb“ spojením „viacerých zamestnancov“ 

Čl. III ods. 1 návrhu smernice - navrhujem zaviesť označenie „Upovedomenie pôvodcu 
o vytvorení predmetu priemyselného vlastníctva“ už v ods. 
1 a nie až v ods. 3 tohto článku. 

Čl. III ods. 2 návrhu smernice - navrhujem zaviesť časové rozmedzie, nakoľko v zmysle 
predloženého návrhu bude povinnosť mlčanlivosti trvať 
navždy, teda aj po získaní ochrany  

Čl. III ods. 2 návrhu smernice - navrhujem nevzťahovať povinnosť mlčanlivosti na 
univerzitu (pripomienka má len odporúčací charakter) 

Čl. III ods. 2 návrhu smernice -  navrhujem zosúladiť s čl. III ods. 3 návrhu smernice, 
predposledná veta 

Čl. V ods. 3 návrhu smernice - navrhujem vzťahovať aj na ďalšie predmety duševného 
vlastníctva, najmä na zamestnanecký dizajn. 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 


