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slávnostné odovzdanie 60-tisíceho osvedčenia o zápise
ochrannej známky do registra ÚPV SR

•

výstava detských výtvarných prác – Budúcnosť očami mladých
„inovátorov“
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expozícia falšovaného tovaru zadržaného colníkmi

•

informačná kampaň upozorňujúca na nebezpečenstvo falošných liekov
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Otvorenie konferencie zástupcom ÚPV SR
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PANEL č. 1 – Falšovanie výrobkov
diskusné témy:
• Spotrebiteľ na križovatke – cena alebo bezpečnosť
• Trendy vo falšovaní výrobkov
• Ako sa efektívne brániť proti porušovaniu práv
• Zvyšovanie povedomia verejnosti o význame ochrany
duševného vlastníctva
účastníci panelovej diskusie:
• Andrej Hanus – Finančné riaditeľstvo SR
• Bohumila Tauchmannová – Zväz obchodu a cestovného ruchu SR
• Martin Fritz – Advokátska kancelária Fritz & Partners
• Daniel Bursik – spoločnosť Nike
• Pavol Adamkov – spoločnosť Pfizer
• Derek Walmsley – spoločnosť Eli Lilly and Company
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PANEL č. 2 – Autorské pirátstvo
diskusné témy:
• Práva duševného vlastníctva v digitálnom prostredí
• Čo je povolené a čo nie v súvislosti s duševným vlastníctvom na internete
• Postupy a prostriedky na zlepšenie ochrany a vymožiteľnosti práv
duševného vlastníctva na národnej a európskej úrovni
účastníci panelovej diskusie:
• Ľuba Rehánková – Prezídium Policajného zboru SR
• Zuzana Adamová – Ústav práva duševného vlastníctva, Trnavská univerzita
• Zuzana Hečko – Allen & Overy, Bratislava
• Adriana Tomanová – Business Software Alliance
• Ján Lazur – e/n/w/c Natlacen Walderdorff Cancola, advokáti

14:30 – 14:45

prestávka na kávu
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PANEL Č. 1 – FALŠOVANIE VÝROBKOV

Pri falšovaní výrobkov sa podvodníci postupne preorientovávajú z luxusného tovaru na výrobky bežnej potreby. Vyplýva to z výročnej správy Európskej komisie o colnom presadzovaní
práv duševného vlastníctva v EÚ. V roku 2011 bolo v rámci Slovenskej republiky zistených 614
prípadov porušenia colných predpisov, čím vznikla škoda v hodnote viac ako 1,1 mil. eur, čo oproti
roku 2010 predstavuje nárast o 377 prípadov (a o hodnotu viac ako 930 tis. eur). Medzi zadržanými tovarmi boli najmä cigarety, oblečenie, značkový tovar – parfumy, kožená galantéria a lieky.
Panelová diskusia Falšovanie výrobkov bude zameraná na tieto témy:

Spotrebiteľ na križovatke – cena alebo bezpečnosť

Trendy vo falšovaní výrobkov

Ako sa efektívne brániť proti porušovaniu práv

Zvyšovanie povedomia verejnosti o význame ochrany duševného vlastníctva

PROFILY ÚČASTNÍKOV PANELA Č. 1:
•

JUDr. Andrej Hanus, PhD. – oddelenie medzinárodnej spolupráce colnej sekcie Finančného
riaditeľstva SR
•
•
•
•

•

•

absolvent Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
doktorandský titul získal na Akadémii Policajného zboru v Bratislave
v colnej správe pracuje od roku 1999, kde pôsobil na odbore pátrania,
inšpekcie generálneho riaditeľa a od roku 2006 je zaradený na oddelenie medzinárodných vzťahov
v súčasnosti sa zaoberá zabezpečovaním bilaterálnych dohôd o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach a tiež uzatváraním memoránd o spolupráci so súkromným sektorom v oblasti ochrany práv
duševného vlastníctva
dlhodobo sa venuje colným aspektom ochrany práv duševného vlastníctva aj z pohľadu EÚ

Ing. Bohumila Tauchmannová – členka predstavenstva Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR
•
•
•

•

absolventka Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, odbor riadenie
samostatne podniká od roku 1990
od roku 2000 riadi spoločnosť INCOMA Slovakia, s. r. o., a má na starosti aj odbornú časť jej vzdelávacích aktivít (medzinárodné konferencie Slovak Retail Summit, INTRACO Special, Hospitality & Tourism
Summit, Region Forum, Soft Drink Forum, Food Trends Forum, Financial Summit, CRM Forum)
je autorkou a spoluautorkou CSR projektov s národnou a medzinárodnou pôsobnosťou (Na veku záleží, Aj golfom sa dá pomáhať, Nakupujeme doma 2009, Kvalita z našich regiónov 2011)
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•

JUDr. Martin Fritz – advokát, Advokátska kancelária Fritz & Partners
•
•
•
•
•
•

•

•
•

v oblasti duševného vlastníctva sa začal aktívne pohybovať od roku 1998,
keď začal pracovať ako distribútor značky NIKE pre Českú republiku
od roku 2001pracuje pre spoločnosť NIKE EUROPEAN OPERATION
NETHERLAND v pozícii Brand Protection Manager pre Čechy, Slovensko a Maďarsko
jeho takmer 15-ročné skúsenosti s bojom proti falšovaniu ho presvedčili o tom, že dlhé roky práce spojené s vývojom značky a jej dobrej povesti možno stratiť doslova za jednu noc, pokiaľ spoločnosť nezvládne
boj s falšovateľmi

MUDr. Pavol Adamkov – Governmental Affairs Director, Pfizer Luxembourg SARL, o.z.
•
•
•
•

•

absolvent Právnickej fakulty Karlovej Univerzity v Prahe
bol členom legislatívnej komisie vlády ČSFR pre kodifikáciu Občianskeho zákonníka
má 17-ročnú prax v oblasti práva duševného vlastníctva, obchodného
práva, občianskeho práva a trestného práva
od roku 1997 sa intenzívne venuje ochrane práva duševného vlastníctva najmä falzifikátom tovarov
podieľal sa na príprave zákona 200/2004 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru
publikuje na tému ochrany duševného vlastníctva v Oxford University Press

Daniel Bursik – Brand Protection Manager pre CZ, SK a H, spoločnosť NIKE
•

•
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absolvent Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor
všeobecné lekárstvo
v rokoch 1996 – 2000 pracoval na Dermatovenerologickej klinike Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
od roku 2000 pracoval postupne v 3 nadnárodných farmaceutických
spoločnostiach (Servier, AstraZeneca, Pfizer) v riadiacich pozíciách na
oddelení marketingu, medicínskych informácií a vládnych záležitostí
v roku 2011 pôsobil ako predseda výboru Slovenskej asociácie farmaceutických spoločností zameraných na výskum a vývoj

Derek Walmsley – regionálny manažér pre Európu, Blízky východ a Afriku (EMEA) globálneho tímu ochrany a bezpečnosti produktov Eli Lilly and Company
•
•
•
•

úlohou jeho tímu je vyhľadávať, vyšetrovať a získavať dôkazy proti medzinárodným organizovaným skupinám s cieľom narušiť a rozložiť ich činnosť
tento tím pozostáva z deviatich členov, strategicky rozmiestnených po
celom svete a je tvorený penzionovanými alebo bývalými príslušníkmi
bezpečnostných zložiek
29 rokov slúžil v policajných zložkách vo Veľkej Británii ako detektív,
pričom vykonával a riadil vyšetrovanie závažných trestných činov a organizovaných zločineckých skupín
do spoločnosti Eli Lilly and Company nastúpil v roku 2001, po odchode
do dôchodku z Jednotky pre boj proti závažným zločinom a organizovanej kriminalite
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PANEL Č. 2 – AUTORSKÉ PIRÁTSTVO

Internetové pirátstvo spôsobuje aj na Slovensku veľké straty distribútorom i producentom tým,
že narúša autorské a vlastnícke práva predovšetkým nelegálnym kopírovaním zvukovej a filmovej
tvorby. Podľa Medzinárodnej federácie fonografického priemyslu všetky pirátske aktivity – rozširovanie, predávanie a šírenie záznamov vo verejnej produkcii na neoriginálnych nosičoch (vrátane
domáceho pirátstva) predstavujú na Slovensku 40 – 45 % z celkového podielu na hudobnom trhu.
Panelová diskusia Autorské pirátstvo bude zameraná na tieto témy:

Práva duševného vlastníctva v digitálnom prostredí

Čo je povolené a čo nie v súvislosti s duševným vlastníctvom na internete

Postupy a prostriedky na zlepšenie ochrany a vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva
na národnej a európskej úrovni

PROFILY ÚČASTNÍKOV PANELA Č. 2:
•

JUDr. Ľuba Rehánková – Prezídium Policajného zboru SR, úrad kriminálnej polície, oddelenie počítačovej kriminality a falšovania
•
•
•
•
•

•

absolventka Akadémie Policajného zboru v Bratislave
na odbore ekonomickej kriminality policajného prezídia pracuje od roku
2004
v rámci svojho pracovného zaradenia sa venuje aj problematike porušovania práv duševného vlastníctva, pričom úzko spolupracuje s organizáciami zaoberajúcimi sa ochranou práv duševného vlastníctva
podieľa sa na vzdelávaní príslušníkov Policajného zboru SR – oblasť
počítačovej kriminality a porušovania práv duševného vlastníctva
v Medzirezortnej komisii na koordináciu spolupráce v oblasti boja proti
falšovaniu a autorskému pirátstvu zastupuje Ministerstvo vnútra SR

JUDr. Zuzana Adamová, PhD. – riaditeľka Ústavu práva duševného vlastníctva Právnickej
fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
•
•
•
•
•
•

absolventka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
okrem svojich aktivít na akademickej pôde je i obchodnou partnerkou
v spoločnosti INGENIUM Slovakia
vedie projekt Creative Commons Slovensko a je spoluzakladateľkou
Národného centra práva duševného vlastníctva
absolvovala študijný pobyt na Inštitúte Maxa Plancka pre právo duševného vlastníctva, súťažné a daňové právo v Mníchove a zúčastnila sa aj na
ďalších vzdelávacích aktivitách (organizovaných napríklad WIPO a IViR)
je autorkou mnohých publikácií z oblasti autorského práva
podporuje hľadanie rovnováhy medzi ochranou duševného vlastníctva
a otvoreným prístupom k informáciám, vzdelávaniu a kultúre, vyzýva
na reformu autorského práva
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•

JUDr. Zuzana Hečko – Allen & Overy Bratislava, oddelenie práv duševného vlastníctva,
informačných technológií a ochrany osobných údajov
•
•
•
•

•
•

•

absolventka Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Mgr., JUDr.)
postgraduálny titul LL. M. získala v Írsku (Dublin) a právo duševného
vlastníctva študovala v Belgicku (LL. M. program, Leuven)
v kancelárii Allen & Overy Bratislava pôsobí od roku 2011
3 roky pôsobila ako právna poradkyňa v Európskej komisii, kde sa zaoberala vymožiteľnosťou práv duševného vlastníctva a podieľala sa
zároveň na príprave stanovísk k viacerým kľúčovým prejudiciálnym
otázkam na Súdnom Dvore EÚ ako napr. Scarlet vs SABAM, SABAM
vs Netlog, L‘Oréal vs eBay, Google vs Louis Vuitton, Nokia, Philips
a Bonnier Audio
zároveň krátkodobo pôsobila v advokátskej kancelárii Hogan Lovells
v Hong Kongu, kde sa venovala doménovým sporom, ochrane autorského práva na internete a ochrane osobných údajov
je členkou protifalšovateľskej pracovnej skupiny v rámci ECTA (European Community Trademark Association)

JUDr. Adriana Tomanová – právna zástupkyňa Business Software Alliance
•
•
•
•
•

•
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absolventka Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
v oblasti autorských práv pracuje od roku 1993
ako advokátka pôsobí v Bratislave od roku 2000
venuje sa hlavne autorskoprávnej problematike a poskytuje právne poradenstvo v oblasti filmu, hudby a reklamy
okrem toho, že je právnou zástupkyňou Business Software Alliance,
zastupuje aj iných popredných výrobcov komerčného softvéru (Adobe,
Autodesk, Microsoft, Symantec a pod.)

JUDr. Ján Lazur, LL.M. (Cantab) – advokátsky koncipient, e|n|w|c Natlacen Walderdorff
Cancola advokáti
•
•
•

•
•

absolvent Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú
ukončil s vyznamenaním
od roku 2008 pracuje pre advokátsku kanceláriu e/n/w/c Natlacen Walderdorff Cancola advokáti s. r. o.
v priebehu rokov 2010 a 2011 úspešne absolvoval postgraduálny študijný program „Master of Laws“ na University of Cambridge England so
špecializáciou obchodné právo, za čo mu bol udelený akademický titul
LL.M.
pod vedením profesora Lionela Bentlyho sa v rámci svojho štúdia osobitne venoval i problematike práva duševného vlastníctva a súvisiacim
obchodnoprávnym aspektom
je autorom viacerých odborných článkov zaoberajúcich sa právom duševného vlastníctva

