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Podujatie je organizované v rámci implementácie národného projektu 
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufi nancovaný zo zdrojov EÚ



  9:30 – 10:00  Registrácia + ranná káva a občerstvenie

10:00 – 10:30 Otvorenie
 príhovor:  Mgr. Ľuboš Knoth – predseda ÚPV SR
   Ing. Emil Žatkuliak – zástupca ÚPV SR v Medzirezortnej komisii 
   na koordináciu spolupráce v oblasti boja proti falšovaniu 
   a autorskému pirátstvu

10:30 – 12:00 Téma č. 1: Autorské pirátstvo

10:30 – 11:00 Porušovanie práv k počítačovým programom
 JUDr. Adriana Tomanová – právna zástupkyňa Business Software Alliance

11:00 – 11:30 Referenčné použitie ochranných známok 
 JUDr. Zuzana Hečko – Allen & Overy Bratislava, odd. práv duševného 
 vlastníctva, informačných technológií a ochrany osobných údajov

11:30 – 12:00 Slobodné používanie autorských diel... alebo ako sa nestať pirátom
 JUDr. Zuzana Adamová – Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 
 riaditeľka Ústavu práva duševného vlastníctva

12:00 – 12:30 Diskusia

12:30 – 13:30 obed

13:30 – 14:30 Téma č. 2: Falšovanie výrobkov

13:30 – 14:00 Trendy vo falšovaní výrobkov a ako sa efektívne brániť 
 Daniel Bursík – spoločnosť Nike, Brand Protection Manager pre CZ, SK a H

14:00 – 14:30 Problematika falšovania liekov
 MUDr. Pavol Adamkov – Pfi zer Luxemburg SARL, Governmental Affairs Director

14:30 – 15:00 Diskusia

15:00 – 15:30 Slávnostné ukončenie s odovzdaním certifi kátov o absolvovaní seminára
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PROFILY PREDNÁŠATEĽOV

JUDr. Adriana Tomanová –  právna zástupkyňa Business Software Alliance
• 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 

fi lmu, 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. Zuzana Hečko –  Allen & Overy Bratislava, oddelenie  práv duševného vlastníctva, informačných tech-
  nológií 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 vymožiteľnos-

ťou 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 Hongkongu, kde sa veno-
vala doménovým sporom, ochrane autorského práva na internete a ochrane osobných údajov

• je členkou protifalšovateľskej pracovnej skupiny v rámci ECTA (European Community 
Trademark Association)

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 

Daniel Bursik – Brand Protection Manager pre CZ, SK a H, spoločnosť NIKE
• v oblasti duševného vlastníctva sa začal aktívne pohybovať od roku 1998, keď začal praco-

vať 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, Pfi zer Luxembourg SARL, o.z.
• absolvent Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor všeobecné lekárstvo
• v rokoch 1996 – 2000 pracoval na Dermatovenerologickej klinike Slovenskej zdravotníc-

kej univerzity v Bratislave
• od roku 2000 pracoval postupne v 3 nadnárodných farmaceutických spoločnostiach 

(Servier, AstraZeneca, Pfi zer) v riadiacich pozíciách na oddelení marketingu, medicín-
skych informácií a vládnych záležitostí

• v roku 2011 pôsobil ako predseda výboru Slovenskej asociácie farmaceutických spoloč-
ností zameraných na výskum a vývoj



ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva. Vykonáva štátnu správu v oblasti 
ochrany vynálezov (patentov), úžitkových vzorov, topografi í polovodičových výrobkov, dizajnov, ochranných 
známok, označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení;

 vedie ústredný fond patentovej a známkovej dokumentácie, sprístupňuje ho verejnosti a pôsobí ako špecia-
lizované stredisko patentových informácií v Slovenskej republike;

 je gestorom medzinárodných zmlúv na ochranu priemyselného vlastníctva, ktorými je Slovenská republika 
viazaná;

 podporuje rozvoj technickej tvorivosti a ochranu jej výsledkov, vzdelávanie a popularizáciu v oblasti dušev-
ného vlastníctva.

OBLASTI OCHRANY:

 Patenty
Patent je ochranný dokument, ktorým dáva štát výlučné právo jeho majiteľovi na využívanie vynálezu počas 
určitého časového obdobia. Podmienkou patentovateľnosti je, aby bol vynález realizovateľný. Predmet zalo-
žený na vynáleze musí byť možné kedykoľvek použiť alebo vyrobiť, reprodukovať teoreticky v neobmedzenom 
rozsahu.

 Úžitkové vzory
Úžitkový vzor je forma právnej ochrany nových priemyselne využiteľných technických riešení, ktoré sú výsled-
kom vynálezcovskej činnosti z akejkoľvek oblasti techniky. Táto forma ochrany je vhodná pre nové, jednoduché 
výrobky a technológie technickej povahy, ktoré majú nižšiu hodnotu a kratšiu dobu ekonomického zhodnotenia.

 Ochranné známky
Ochranná známka je označenie, ktoré tvoria slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar výrob-
ku alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ako aj farebné kombinácie spôsobilé rozlíšiť tovary alebo 
služby pochádzajúce od rôznych podnikateľov. 

 Dizajny
Za dizajn sa považuje vonkajšia úprava výrobku, teda plošná alebo priestorová úprava spočívajúca najmä 
v tvare, obryse, kresbe alebo v usporiadaní farieb, alebo v kombinácii týchto znakov, ktorá je nová, a teda takýto 
dizajn nebol pred dobou, od ktorej prislúcha prihlasovateľovi právo prednosti, známy v Slovenskej republike 
alebo v zahraničí z verejne dostupných prameňov, a je priemyselne využiteľná, čiže sa môžu podľa neho opa-
kovane vyhotovovať výrobky.

 Označenia pôvodu a zemepisné označenia výrobkov
Označením pôvodu alebo zemepisným označením je možné chrániť poľnohospodárske výrobky a potraviny, 
víno, liehoviny, minerálne vody, remeselné výrobky a iné výrobky, na ktorých výslednú kvalitu alebo vlastnosti 
vplývajú prírodné podmienky alebo sú spojené s vymedzeným zemepisným územím tradíciou, povesťou, majú 
dobré meno, ktoré je možné prisúdiť práve zemepisnému pôvodu.

 Topografi e polovodičových výrobkov
Topografi a polovodičových výrobkov (ďalej len topografi a) je séria akokoľvek zafi xovaných alebo zakódovaných 
vzájomne súvisiacich zobrazení, znázorňujúca trojrozmerné usporiadanie vrstiev, z ktorých sa polovodičový 
výrobok skladá, pričom každé zobrazenie znázorňuje vzor alebo časť vzoru povrchu polovodičového výrobku 
v ktoromkoľvek stupni jeho výroby.

Kontakt:
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Jána Švermu 43
974 04  Banská Bystrica

Tel.: 048/4300 131 (121)
Fax: 048/4300 402
E-mail: infocentrum@indprop.gov.sk
Web: www.upv.sk, www.patentovat.sk


