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Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
(1) Tento štatút upravuje postavenie a úlohy Medzirezortnej komisie pre koordináciu spolupráce v oblasti 

boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu (ďalej len „komisia”) a jej zloženie. 
 

Normatívna časť: 
Článok 2 

Postavenie komisie 
 

(1) Komisia je medzirezortný, koordinačný a odborný orgán zriadený na účely uplatňovania opatrení za-
meraných na znižovanie miery porušovania práv duševného vlastníctva. 

 
(2) Gestorom komisie je Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorý je národným kon-

taktným bodom pre Európske stredisko pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva (ďalej 
len „európske stredisko“) zriadené pri Európskej komisii. Gestor komisie koordinuje inštitucionálnu 
spoluprácu a implementáciu opatrení prijatých európskym strediskom. 

 
(3) Gestor komisie zodpovedá za zriadenie a činnosť komisie a vedie príslušnú agendu. 

 
Článok 3 

Úlohy a činnosť komisie 
 

(1) Základným cieľom činnosti komisie je prispievať k zvyšovaniu úrovne ochrany a dodržiavania práv 
duševného vlastníctva v Slovenskej republike. 

 
Komisia najmä: 
a) zabezpečuje monitorovanie postupu riešenia otázok súvisiacich s ochranou a porušovaním práv 

duševného vlastníctva na území Slovenskej republiky, 
b) prerokováva problematické otázky z oblasti ochrany práv duševného vlastníctva súvisiace s pri-

pravovanými krokmi príslušného ministerstva, štátneho orgánu alebo inštitúcie, 
c) sleduje, posudzuje, zabezpečuje a koordinuje riešenie záležitostí medzirezortného charakteru tý-

kajúcich sa problematiky ochrany a porušovania práv duševného vlastníctva, ktoré presahujú rá-
mec pôsobnosti jedného rezortu, 

d) monitoruje vývoj sekundárnej legislatívy Európskej únie a relevantnú národnú legislatívu, 
e) zabezpečuje vzájomnú výmenu informácií a podkladov v rámci komisie a ďalších dotknutých 

ministerstiev, štátnych orgánov a inštitúcií, 
f) vypracúva národnú stratégiu boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu a súvisiaci akčný plán; 

komisia koordinuje ich implementáciu, 
g) koordinuje výmenu požadovaných informácií s európskym strediskom týkajúcich sa falšovania a 

autorského pirátstva na území Slovenskej republiky, 
h) iniciuje a koordinuje informačné kampane a programy na zvyšovanie povedomia verejnosti o 

ochrane duševného vlastníctva a o možnostiach využívania a zdieľania výsledkov duševnej čin-
nosti bez porušovania práv duševného vlastníctva,  

i) sprostredkováva vzdelávanie pre dotknuté inštitúcie v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému 
pirátstvu a v oblasti možností využívania a zdieľania výsledkov duševnej činnosti bez porušova-
nia práv duševného vlastníctva, 

j) poskytuje odbornú podporu správe Informačného portálu o duševnom vlastníctve  
(http://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk), 

http://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/
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k) predkladá návrhy príslušným ústredným orgánom štátnej správy na prijímanie opatrení podporu-
júcich účinné vymáhanie a ochranu práv duševného vlastníctva, sleduje aktuálny stav prerokúva-
ných legislatívnych návrhov a podľa potreby sa k nim vyjadruje, 

l) zaoberá sa aktuálnymi otázkami súvisiacimi s ochranou a porušovaním práv duševného vlastníc-
tva a vyplývajúcimi z činnosti medzinárodných organizácií (Svetová obchodná organizácia, Sve-
tová colná organizácia, Svetová zdravotnícka organizácia, Organizácia pre hospodársku spoluprá-
cu a rozvoj, Svetová organizácia duševného vlastníctva). 

 
(2) Komisia o svojej činnosti informuje verejnosť na webovom sídle Úradu priemyselného vlastníctva 

Slovenskej republiky. 
 
(3) Činnosťou komisie nie je dotknutá pôsobnosť a zodpovednosť ministerstiev, ostatných ústredných or-

gánov štátnej správy a ďalších štátnych orgánov pri plnení úloh súvisiacich s ochranou a vymáhaním 
práv duševného vlastníctva.  

 
(4) Predmetom rokovania komisie môže byť aj každá iná záležitosť súvisiaca s problematikou ochrany a 

dodržiavania práv duševného vlastníctva. 
 
(5) Komisia môže predkladať vláde Slovenskej republiky a ústredným orgánom štátnej správy, ako aj 

ďalším orgánom, organizáciám a inštitúciám podnety, návrhy a odporúčania v otázkach týkajúcich sa 
ochrany a dodržiavania práv duševného vlastníctva.  

 
Článok 4 

Zloženie komisie 
 

(1) Komisia má 12 členov, z ktorých každý má jeden hlas. Komisiu tvoria predseda, podpredseda a ďalší 
členovia.  

 
(2) Predsedom komisie je predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Podpredse-

dom komisie je zástupca Colného odboru Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky. 
 
(3) Ďalšími členmi komisie sú: 

a) zástupca Ministerstva financií Slovenskej republiky,  
b) zástupca Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky,  
c) zástupca Ministerstva kultúry Slovenskej republiky,  
d) zástupca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, 
e) zástupca Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, 
f) zástupca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, 
g) zástupca Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, 
h) zástupca Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,  
i) zástupca Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, 
j) zástupca Slovenskej obchodnej inšpekcie.  
 

(4) Členov komisie a ich zástupcov vymenúva a odvoláva predseda komisie na návrh príslušného ministra 
alebo vedúceho štátneho orgánu alebo inštitúcie.  

 
(5) Na rokovania komisie možno v prípade potreby prizývať aj zástupcov iných ministerstiev, orgánov 

štátnej správy alebo odborníkov z praxe. Prizvaní zástupcovia nemajú hlasovacie právo. 
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(6) Činnosť komisie riadi a za jej činnosť zodpovedá predseda komisie. Predsedu komisie počas jeho ne-
prítomnosti zastupuje podpredseda komisie. 

 
Článok 5 

Spolupráca s ostatnými subjektmi  
 

(1) Komisia využíva pri plnení svojich úloh odborné poznatky a skúsenosti vedeckých inštitúcií a subjek-
tov verejného a súkromného sektora pôsobiacich v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva ako aj 
v iných oblastiach. 

 
Článok 6 

Rokovania komisie 
 
(1) Rokovanie komisie zvoláva a vedie jej predseda. Ak tak predseda nemôže urobiť, rokovanie komisie 

zvoláva a vedie jej podpredseda. Riadne rokovanie komisie zvoláva predseda dvakrát do roka. Mimo-
riadne rokovanie zvoláva predseda z vlastnej iniciatívy alebo na základe odôvodnenej žiadosti člena 
komisie. 

 
(2) Pozvánku s dátumom, časom a miestom rokovania, návrh programu rokovania a príslušnú dokumentá-

ciu elektronicky zasiela členom komisie tajomník komisie najmenej 10 dní pred termínom rokovania. 
 
(3) Program rokovania a zoznam zástupcov prizvaných podľa čl. 4 ods. 5 pripraví tajomník komisie na 

základe návrhov členov komisie. 
 
(4) Rokovania komisie sú neverejné, ak komisia nerozhodne inak. 
 
(5) Člena komisie zastupuje na rokovaniach v čase jeho neprítomnosti jeho zástupca. 
 
(6) Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. 
 
(7) Komisia prijíma rozhodnutie uznesením. 
 
(8) Uznesenie komisie je prijaté, ak za toto uznesenie hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov 

komisie. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu, prípadne podpredsedu, ak vedie rokovanie ko-
misie.  

 
(9) Záznam z rokovania komisie, ktorého prílohou je prezenčná listina, vypracúva a zasiela tajomník ko-

misie elektronicky všetkým členom komisie ako aj zástupcom prizvaným podľa čl. 4 ods. 5 do 10 dní 
od rokovania komisie. 

 
Článok 7 

Sekretariát komisie a tajomník komisie 
 

(1) Úlohy spojené s organizačným a technickým zabezpečovaním činnosti komisie plní sekretariát komi-
sie. Funkciu sekretariátu komisie vykonáva oddelenie medzinárodných vzťahov Úradu priemyselného 
vlastníctva Slovenskej republiky. 

 
(2) Činnosť komisie po administratívnej stránke, komunikáciu a riešenie operatívnych úloh medzi jednot-

livými ministerstvami, štátnymi orgánmi a inštitúciami zabezpečuje tajomník komisie. Funkciu tajom-
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níka komisie vykonáva zástupca oddelenia medzinárodných vzťahov Úradu priemyselného vlastníctva 
Slovenskej republiky. 

 
(3) Výdavky spojené s činnosťou komisie sa uhrádzajú z rozpočtovej kapitoly Úradu priemyselného 

vlastníctva Slovenskej republiky. 
 

 
Článok 8 

Prechodné a záverečné ustanovenia 
 

(1) Štatút, ktorým bola zriadená Medzirezortná komisia pre koordináciu spolupráce v oblasti boja proti 
falšovaniu a autorskému pirátstvu nadobudol účinnosť dňom jeho schválenia vládou Slovenskej repub-
liky dňa 16.03.2011.  

 
 

Podpis oprávnenej osoby: 
 
 
 

 
JUDr. Richard Messinger 

predseda ÚPV SR 
 
 

Prílohy: bez príloh 
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