
Pracovné stretnutie  
Medzirezortnej komisie pre koordináciu spolupráce v  oblasti boja proti falšovaniu  

a autorskému pirátstvu 

1. júl 2011  

Colné riadite ľstv SR, Bratislava 
 

P r o g r a m 
 

1. Privítanie 

2. Predstavenie prítomných 

3. Pozadie vzniku medzirezortnej komisie a jej ciele (zástupca ÚPV SR ) 

4. Informácia o aktuálnom vývoji na pôde Európskej komisie v oblasti boja proti falšovaniu 
a autorskému pirátstvu (zástupca ÚPV SR ) 

- Memorandum o technickej spolupráci  a podpore zo strany OHIM-u Európskej 
komisii pri zabezpečovaní plnenia úloh Európskeho strediska vo vzťahu k ochrane práv 
z ochranných známok  a dizajnov; 

- Návrh nariadenia  Európskeho parlamentu a Rady o poverení Úradu pre 
harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a dizajny) určitými úlohami 
súvisiacimi s ochranou práv duševného vlastníctva, prostredníctvom Európskeho 
strediska pre sledovanie falšovania a autorského pirátstva. 

5. Dohoda ACTA (Obchodná dohoda o boji proti falšovaniu) – aktuálna situácia (zástupca MH SR ) 

6. Analýza existujúcich a potenciálnych aktivít: 

a) Informačný portál „Duševné vlastníctvo “ /www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/ - (zástupca MK 
SR) 

b) Zverejňovanie súdnych rozhodnutí týkajúcich sa duševného vlastníctva na informačnom 
portáli – aké sú možnosti (zástupca MS SR ) 

c) Zverejňovanie výsledkov kontrol SOI týkajúcich sa duševného vlastníctva na informačnom 
portáli – aké sú možnosti (zástupca SOI ) 

d) Zverejňovanie informácií o nebezpečných liekoch  – aké sú možnosti (zástupca MZ SR ) 
/www.nebezpecneleky.cz/ 

e) Zverejňovanie informácií o falšovaných potravinách  – aké sú možnosti (zástupca MPaRV  
SR) 

7. Činnosť Policajného zboru SR v oblasti ochrany duševného vlastníctva -  aktuálny stav, identifikácia 
potrieb (zástupca MV SR ) 

8. Činnosť Colnej správy v oblasti ochrany duševného vlastníctva - aktuálny stav, identifikácia potrieb 
(zástupca CR SR ) 

9. Identifikácia možných aktivít v oblasti ochrany autorských práv (zástupca MK SR ) 

10.  Diskusia k príprave a obsahu Národnej stratégie boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu a jej 
implementácii (Akčný plán) 

11.  Iné  

12.  Závery 


