
Fejk  je, všeobecne a ve mi jednoducho povedané, 
nepoc  vá napodobenina ohosi, o niekto vymyslel, 
zapla  l a realizoval. Fejkom môže by  aj potravina, detská 
hra ka, liek i nápoj. Ale pozor!  V týchto prípadoch môže 
by  ohrozený tvoj život. Ke  si napríklad kúpiš fejk okuliarov, 
riskuješ trvalé poškodenie zraku a ke  stavbár nosí na hlave 
fejkovanú helmu z nekvalitného materiálu, hazarduje s tým 
najcennejším - svojim životom!

        Nelegálne s ahovanie a šírenie 
        hudby nenazveme 
        fejkovaním, ale je to KRÁDEŽ!!!

Originálom  je aj to, o vyrobíš vlastnými rukami. 
Originálne výrobky sú sledované kontrolami, ktoré posúdia, 
i skuto ne nie sú zdraviu škodlivé, i reklama neklame, 
i splnili prísne parametre. Fejkové výrobky takouto kontrolou 

neprechádzajú.

Nefejkova  je slušné a normálne!
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OSTATNÉ PREDMETY

PRIEMYSELNÝCH PRÁV:

- dodatkové ochranné osved enia

- ozna enia pôvodu výrobkov a ze-

mepisné ozna enia výrobkov

- topogra  e polovodi ových výrob-

kov

o je to vlastne duševné vlastníctvo? 

1. Priemyselné práva

2. Autorské práva
Chránia výsledky tvorivej duševnej innos  , ako sú literatúra, umelecké diela, hudba, fotogra  e, 
architektúra, so  vér, po íta ové hry a pod. 

Ak chceš vedie  ešte viac klikni na www.patentovat.sk.Informa ná kampa  
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PATENT
je ochranný dokument na vynálezy 

zo všetkých oblas   techniky, kto-

rým dáva štát výlu né právo jeho 

majite ovi na využívanie po as ur-

itého asového obdobia a na ur i-

tom území.

ÚŽITKOVÝ VZOR
chráni technické riešenia, je to rov-nocenná ochrana ako ochrana pa-tentom, ale s kratšou dobou plat-nos  .

DIZAJN
chráni vonkajší vzh ad výrobku (lí-

nie, obrysy, farby, tvar, štruktúra, 

materiál, zdobenie).

Nefejkuješ - teda nekradneš, neriskuješ...jednoducho si fér!
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OCHRANNÁ ZNÁMKA

chráni akýko vek názov i symbol, 

ktorý odlišuje výrobok konkrétne-

ho výrobcu od konkurencie a iden-

  kuje ho pred zákazníkmi.



Crea  ve zone

Navrhni ikonu
Oceníme tvoju originalitu. Nakresli a navrhni ikonu pre an-
droid aplikáciu nefejkuj.sk pod a toho, o   kampa  pripo-
mína. 
Všetky návrhy budeme uverej ova  na webe a návštevníci 
môžu hlasova . Ten, kto nazbiera najviac hlasov, je ten pravý!
Ak to bude práve ten tvoj, gratulujeme. Si ví az a získaš 
cer   kát Najlepší dizajnér.

Komiks bez konca
Dokon i príbeh a vyhraj. 
V asti CREATIVE ZONE komiks bez konca – zapoj hlavu, 
použi fantáziu, využi svoje vedomos   a dokon i príbeh. 
Pre ví aza je pripravené prekvapenie.
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Fun zone - Zabav sa! Zahraj si online hry a príjemne preži as na nefejkuj.sk. 

Nefejkuješ
- teda  neriskuješ

Nefejkuješ

-

teda nekradneš
Nefejkuješ

- 
teda si fér

nefejkuj.sknefejkuj.sk



Podporili nás  
Nikto slušný nefejkuje, nikto slušný nekradne. Nekradne piesne, nekradne nápady, nekradne 
veci. Opýtali sme sa viacerých umelcov a osobnos  , ktoré sú známe v aka svojej originalite, 
o si myslia o podpore fejkov. Každý z našich hos   vám okrem svojho názoru a jedine nej skú-

senos   prináša aj svoje piesne, podpisové karty a fotky.

Svojich ob úbených umelcov 
nájdeš na nefejkuj.sk.

nefejkuj.sknefejkuj.sk

Informa ná kampa  
nefejkuj.sk 
s podporou 
Svetovej organizácie 
duševného vlastníctva

Nefejkuješ
- 

teda si fér

Nefejkuješ- teda neriskuješ

Nefejkuješ

- 

teda nekradneš


