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Nové technológie, duševné vlastníctvo a internet. Tri témy, desiatky 
tematických prienikov a množstvo názorov. Zvolené témy však vníma-
me najmä ako jednu výzvu sprostredkovať čitateľom názory sloven-
ských a  českých odborníkov a  podporiť tak diskusiu o  vývoji a  per-
spektíve vo vybraných oblastiach práva. Internet a  nové technológie 
do veľkej miery dramaticky zmenili pohľad na viaceré právne otázky, 
ktoré primárne súvisia s  právom duševného vlastníctva a  informač-
ných a komunikačných technológií, a preto sa stali stredobodom náš-
ho vedeckého záujmu.

V predmetnej publikácii sme sa rozhodli predstaviť najmä názory 
na nové a rozvíjajúce sa technológie a stále masívnejšie využívanie in-
ternetu, a vplyv týchto zmien na vybrané právne aspekty. Zahrnuli sme 
viaceré technológie a technologické procesy, pričom menovať možno 
verejný prenos a sprístupňovanie verejnosti na internete, vyhotovova-
nie digitálnych rozmnoženín (download), online televízne vysielanie 
a ďalšie. Tieto témy sú doplnené všeobecnou úvahou o potrebe práv-
nej ochrany, založenou na historickom výskume, ktorej závery sú však 
aplikovateľné aj na digitálne prostredie. Osobitne je spracovaná aj téma 
podpory kultúry, vzdelania, vedy a priemyslu prostredníctvom (vyvá-
ženého) autorského práva. Všeobecnejšie bola predstavená tiež proble-
matika neutrality internetu, ktorá sa často otriasa v základoch, hoci ide 
o princíp, ktorý je základným kameňom fungovania internetu.

Treba zdôrazniť, že táto publikácia by nevznikla bez podpory Mi-
nisterstva školstva SR, ktoré ju podporilo v  rámci projektu VEGA 
Duševné vlastníctvo a  podpora kultúry, vzdelania, vedy a  priemyslu 
v poznatkovo orientovanej spoločnosti. Veľmi si ceníme túto podporu, 
lebo je to okrem iného aj dôkaz toho, že aj štát si uvedomuje, že vý-
znam týchto tém sa zvyšuje. V  rámci spomínaného projektu vychá-
dzame z predpokladu, že vhodnou právnou reguláciou je možné zá-
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sadne podporiť kultúru, vzdelanie, vedu a priemysel na Slovensku, ale 
i v celej EÚ, resp. vo svete. Veľmi vítame, že aj na Slovensku už nastal 
čas, keď priamo od štátu počuť výzvy na podporu inovácií, využívanie 
otvorených zdrojov vzdelávania, podporu digitalizačných procesov 
či posilnenie opakovaného používania informácií verejného sektora. 
Na druhej strane však často počuť hlasy plné obavy, či súčasná úprava 
ochrany osobných údajov, transferu technológií či autorského práva 
nie je skôr prekážkou vymedzených cieľov. Cieľom preto bude hľada-
nie právnej rovnováhy, o ktorú sa riešitelia vyššie uvedeného projektu 
v rámci základného vedeckého výskumu usilujú.

Veríme, že táto vedecká publikácia môže byť zaujímaným zdrojom 
informácií aj pre ďalších odborníkov v tejto oblasti, prípadne pre le-
gislatívu. Zároveň môžeme prezradiť, že na uvedené dielo nadviažu 
v roku 2015 ďalšie dve publikácie, ktoré sa budú nastolenej problema-
tike ďalej venovať.
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