
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 
Medzirezortná komisia pre koordináciu spolupráce v oblasti boja  

proti falšovaniu a autorskému pirátstvu 
 
 

Z Á Z N A M 
 

z 2. pracovného stretnutia Medzirezortnej komisie pre koordináciu spolupráce 
v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu 

 

 
 
Dátum:    29. február 2012 
 
Miesto:    Finančné riaditeľstvo SR 
 
Účastníci rokovania:   Príloha č. 1 záznamu (kópia prezenčnej listiny) 
 
 
Program:    Príloha č. 2 záznamu 
 
 
Priebeh a výsledky rokovania: 
 
K bodu 1: 
 Rokovanie otvorila a viedla Ing. Darina Kyliánová, predsedníčka medzirezortnej 
komisie pre koordináciu spolupráce v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu 
(ďalej len MRK). 
 Ing. Kyliánová predstavila a privítala nových členov MRK, ktorými sú : JUDr. Kamila 
Haťapková (FR SR), Ing. Štefan Szeles (MPRV SR) a Ing. Jaroslav Auxt (MZV SR). 

 
 
K bodu 2: 
 Diskusia k návrhu Národnej stratégie boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu 
(ďalej len NS). Prerokovanie jednotlivých pripomienok zaslaných členmi MRK 
k východiskovému návrhu, ktorý bude po schválení MRK postúpený na schválenie na 
rokovanie vlády SR ako informačný materiál. 
 

Ing. Žatkuliak (ÚPV SR) spolu s ostatnými členmi MRK prerokovali jednotlivé časti 
východiskového návrhu NS spolu so zaslanými pripomienkami jednotlivých členov MRK 
nasledovne: 
 

a) JUDr. Hanus (FR SR) navrhol spresniť  názov grafu početností v tom zmysle, že ide 
o aktivity orgánov colných správ všetkých členských štátov EÚ, aby nedošlo pri 
čítaní grafu k záveru, že ide o výsledky dosiahnuté orgánmi slovenskej colnej 
správy. Takisto navrhol uviesť aj v súvisiacom texte dokumentu, že ide o zadržanie 
tovaru všeobecne, nie len na vonkajších hraniciach EÚ. 

b) Ing. Bittnerová (MF SR, Colný odbor) navrhla vyňať text predložený MF SR, 
prípadne ho doplniť o aktualizácie podľa schválených nariadení. 
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c) JUDr. Hanus (FR SR) odporučil doplniť v dokumente NS odkaz na Uznesenie 
k akčnému plánu EÚ v colnej oblasti zameranému na boj proti porušovaniu práv 
duševného vlastníctva na roky 2009 – 2012 ako na strategický dokument pre 
colné orgány EÚ.  

d) Ing. Žatkuliak (ÚPV SR) požiadal členov komisie o doplnenie informácie za každý 
dotknutý rezort v  časti 4.1 Existujúce legislatívne a inštitucionálne zabezpečenie 

vymožiteľnosti práv DV, (MV SR - PPZ SR, SOI, MF SR). 

e) JUDr. Rehánková (MV SR – PPZ) reagovala na ciele NS, bod B Redukcia miery 
porušovania práv DV, ktorý odporučila preformulovať, pričom vzala do úvahy  
dôležitosť prevencie pred samotným vymáhaním. 

f) Ing. Žatkuliak (ÚPV SR) informoval o úlohe Európskeho strediska (ďalej len „ES“), 
o. i. vypracovať jednotnú metodiku, ktorá sa bude uplatňovať v jednotlivých 
členských štátoch EÚ.  

g) JUDr. Hanus (FR SR) upozornil na možnosť zabezpečiť štatistické údaje za FR SR, 
ktorými je možno poukázať na rozsah porušovania práv DV v Slovenskej republike 
poskytnutím údajov o počte zaevidovaných prípadov podozrení z porušovania 
práv DV, ako aj množstva zaisteného tovaru v colnom konaní a na vnútornom 
trhu, vrátane hodnoty tohto zaisteného tovaru. V tejto súvislosti navrhol 
zhromaždiť informácie o prípadoch porušovania práv DV aj od ostatných 
dotknutých rezortov z dostupných evidencií PZ SR a GP SR, prípadne aj 
súkromného sektoru, a na základe týchto údajov prijať prostredníctvom MRK 
potrebné opatrenia v oblasti boja proti porušovaniu práv DV. 

h) JUDr. Rehánková (MV SR – PPZ) odporučila koncipovať metodiku vyšetrovania 
trestných činov (bod 5.1 (b)) viac do všeobecnej a informačnej roviny.  

i) JUDr. Lehotský (MS SR) informoval o zverejňovaní súdnych rozhodnutí na 
osobitnom portáli umiestnenom na webovom sídle MS SR. V tejto súvislosti MRK 
požiadala MS SR o posúdenie možnosti filtrovania tých rozhodnutí, ktoré sa týkajú 
DV, a ich zverejňovanie na portáli Duševné vlastníctvo. 

S cieľom aktualizácie portálu Duševné vlastníctvo požiadala Mgr. Magdaléna Miklošová 
(MK SR) členov MRK o aktívnu spoluprácu pri napĺňaní obsahu portálu vecne relevantnými 
údajmi za príslušné rezorty, ako aj o pravidelnú aktualizáciu existujúcich právnych predpisov 
v oblasti práva duševného vlastníctva, ktoré majú členovia MRK v gescii. 
  

V súvislosti s dopĺňaním obsahu portálu  Mgr. Magdaléna Miklošová tiež požiadala MS SR 
o zváženie možnosti dopĺňať portál o rozhodnutia súdov, ktoré sa týkajú oblasti duševného 
vlastníctva. JUDr. Lehotský (MS SR) uviedol, že v súčasnosti nie je možné vyselektovať 
z existujúcej databázy len rozsudky z tejto oblasti, ale pouvažujú nad možným riešením tejto 
situácie. 
 

Ing. Žatkuliak (ÚPV SR) uviedol, že akčný plán sa bude pripravovať na každý nasledujúci 
rok. Všetky dokumenty a súvisiace informácie sa budú zverejňovať na webovom sídle ÚPV SR 
a na portáli Duševné vlastníctvo. 
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K bodu 3: 
Ing. Kyliánová informovala o konferencii k dohode ACTA, ktorú organizovalo MH SR. 

Oboznámila prítomných o stanovisku ÚPV SR k tejto dohode. Právne predpisy SR sú podľa 
názoru odborných kruhov už dávno v súlade s ustanoveniami dohody ACTA. Zmluvnou 
stranou dohody by mala byť celá EÚ. Za MRK bude pripravené oficiálne vyjadrenie k dohode 
ACTA, ktoré bude postúpené na Stále zastúpenie SR pri EÚ a následne zástupcom EP. 
 

Ing. Nejezchlebová (MH SR) sa vyjadrila k dohode ACTA, ktorá sa uzatvára v mene EÚ 
a členských krajín. Dohoda musí prejsť ratifikačným a schvaľovacím procesom vo všetkých 
členských krajinách, čaká sa na vyjadrenie Európskeho súdneho dvora. ACTA pre SR nie je 
problémom, je v súlade s národnou legislatívou. 
 
K bodu 4: 

Ing. Kyliánová informovala o návrhu nariadenia  o poverení Úradu pre harmonizáciu 
vnútorného trhu (ďalej len OHIM) určitými úlohami súvisiacimi s ochranou práv duševného 
vlastníctva prostredníctvom Európskeho strediska pre sledovanie falšovania a autorského 
pirátstva. 
 

Ing. Žatkuliak (ÚPV SR) informoval o stave rokovaní k návrhu nariadenia  o poverení 
Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu úlohami súvisiacimi s ochranou práv duševného 
vlastníctva prostredníctvom Európskeho strediska. Návrh nariadenia bol predložený 
a schválený Európskym parlamentom. Ostáva ešte formálne schválenie v Rade pre 
konkurencieschopnosť, ktoré je plánované na máj 2012. Jednou zo zmien je  aj zmena názvu 
strediska na Európske stredisko pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva. 
Ďalej informoval o plenárnom zasadnutí ES vo Varšave. Činnosť ES bude zameraná na 
prípravu metodiky zberu a vyhodnocovania údajov o porušovaní práv DV, na vytvorenie 
informačnej siete medzi jednotlivými členskými krajinami EÚ, zber údajov podľa metodiky, 
ktorú momentálne pripravujú zamestnanci strediska spolu s privátnym sektorom. Jedným 
z cieľov sú aj informačné kampane a aktivity orientované na budovanie povedomia 
verejnosti o DV. Snahou ES je zozbierať existujúce propagačné materiály a dokumenty 
a vytvoriť databázu informácií, ktoré budú dostupné jednotlivým členským krajinám na 
informačné účely. Ďalej informoval o Kooperačnom fonde OHIM, v ktorom figurujú 2 
projekty na prípravu metodiky a projekt na informačný systém, ktorý prepojí jednotlivé 
členské krajiny EÚ. 

 
JUDr. Hanus (FR SR) položil otázku ohľadom dostupnosti prípadnej finančnej pomoci 

zo strany ES v snahe zefektívniť činnosť colnej správy pri odhaľovaní prípadov porušovania 
práv DV, ako aj v oblasti vedenia informačných kampaní vo vzťahu k verejnosti.. 
 

JUDr. Sepeši (GP SR) odporučil zorganizovať workshop pre prokurátorov v spolupráci 
s Justičnou akadémiou. Tematické zameranie workshopu zašle dodatočne. 
 

Na záver k bodu 4, sa členovia MRK dohodli na zapracovaní vznesených pripomienok 
a zaslaní prípadných ďalších pripomienok k príprave finálnej verzie dokumentu NS. 
 
 
K bodu 5: 
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Ing. Kyliánová informovala o pripravovanej konferencii Duševné vlastníctvo na 

Slovensku, ktorá sa bude konať 26. apríla 2012 pri príležitosti Svetového dňa DV v Úrade 
priemyselného vlastníctva SR. Jej súčasťou bude Deň otvorených dverí. Hlavnou témou 
konferencie bude falšovanie a autorské pirátstvo. Členom MRK budú zaslané pozvánky na 
podujatie. 
 

Ing. Kyliánová tiež uviedla, že najbližšieho stretnutia MRK sa zúčastnia aj zástupcovia 
spoločnosti DATALAN, aby predstavili portál Duševné vlastníctvo, a to z hľadiska jeho 
obsahu, funkcionalít a technického zabezpečenia jeho aktualizácie. 
 
 
K bodu 6: 
 
Úlohy: 
 
1. Zaslanie pripomienok k národnej stratégii 

T: do 9. marca 2012      Zodp: členovia MRK 
 
 
2. Príprava vyjadrenia MRK k dohode ACTA a jej zaslanie na SZ SR pri EÚ 

T: do 1. marca 2012 Zodp: predsedníčka MRK v spolupráci s MH SR, MK SR, MF SR. 
 
 
3. Finálne znenie národnej stratégie a akčného plánu predložiť ako informačný dokument na 
schválenie vláde SR. 

T: apríl-máj 2012      Zodp: predsedníčka MRK 
 
 
Záver 
 
 Predsedníčka MRK Ing. Kyliánová poďakovala prítomným za aktívnu účasť na 
rokovaní. Nasledujúce pracovné stretnutie MRK je predbežne plánované na mesiac jún 2012. 
 
 
 
 
 
V Bratislave, dňa 29. 2. 2012 
 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. Emil Žatkuliak    Schválila: Ing. Darina Kyliánová  


