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Z Á Z N A M 
 

z 3. pracovného stretnutia Medzirezortnej komisie pre koordináciu spolupráce 
v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu 

 

 
 
Dátum:    3. december 2012 
 
Miesto:    Finančné riaditeľstvo SR 
 
Účastníci rokovania:   Príloha č. 1 záznamu (kópia prezenčnej listiny) 
 
 
Program:    Príloha č. 2 záznamu 
 
 
Priebeh a výsledky rokovania: 
 
Bod 1:  
 
Rokovanie otvoril a viedol Mgr. Ľuboš Knoth (ÚPV SR), predseda Medzirezortnej komisie pre 
koordináciu spolupráce v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu (ďalej len 
MRK). 
 
Bod 2: 
 
Informácia o zmenách členov komisie 
 
Mgr. Knoth (ÚPV SR)  predstavil a privítal nových členov MRK, ktorými sú: JUDr. Iveta 
Hricová, PhD. (MZV SR), Mgr. Peter Beňo (MZV SR), Mgr. Anton Stredák (MPRV SR), PhDr. 
Ildikó Maggioni Brázová (MPRV SR), Mgr. Lenka Bronerská (MS SR).  

 
 
Bod 3:  
 
Schválenie zmien v štatúte MRK  
 
Komisia schválila nasledujúce zmeny v štatúte MRK:  
V článku 2 ods. 2 - zohľadnenie zmeny názvu Európske stredisko pre sledovanie falšovania 
a autorského pirátstva na Európske stredisko pre sledovanie porušovania práv duševného 
vlastníctva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 386/20121. 

                                                           
1
 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 386/2012 z 19. apríla 2012 o poverení Úradu pre harmonizáciu 

vnútorného trhu (ochranné známky a dizajny) úlohami súvisiacimi s vymožiteľnosťou práv duševného vlastníctva, vrátane 
zhromažďovania zástupcov verejného a súkromného sektora ako Európskeho strediska pre sledovanie porušovania práv 
duševného vlastníctva 
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V článku 4 ods. 2 a v článku 7 ods. 1 a 2  -  zohľadnenie organizačných zmien na Úrade 
priemyselného vlastníctva SR a vznik Finančného riaditeľstva SR. 
V článku 4 ods. 3 písm. h) – aktualizácia názvu Ministerstva zahraničných vecí SR.  
 
Bod 4: 
 
Návrh na zlepšenie špecializácie súdov v oblasti práv duševného vlastníctva (Návrh EISI 
(European Information Society Institute, o. z.))  
   
Mgr. Bronerská (MS SR) sa vyjadrila k tomuto návrhu pozitívne, ale zatiaľ tento návrh nie je 
zahrnutý v legislatívnom pláne MS SR. MS SR bude hľadať cestu na realizáciu tohto návrhu, 
problémom by mohli byť ľudské zdroje, keďže pri zúžení počtu súdov s agendou práv 
duševného vlastníctva (PDV) by pribudlo množstvo prípadov už aj tak príliš zaťaženým 
sudcom. 
JUDr. Sepeši (GP SR) sa vyjadril, že kým sa zrealizuje tento návrh, bolo by potrebné podať 
návrh na najvyšší súd o zjednotení súdnej praxe pri rozhodnutiach týkajúcich sa PDV.  
Na základe všeobecnej podpory predmetného návrhu EISI, členovia MRK súhlasili 
s vyjadrením podpory formou listu adresovanému ministrovi spravodlivosti SR. 
 
Bod 5:  
 
Neoprávnené vyberanie poplatkov za úkony spojené s prihlasovaním medzinárodných 
prihlášok vynálezov vo WIPO  
 
JUDr. Rehánková (MV SR) informovala, že prípadom neoprávneného vyberania poplatkov sa 
zaoberajú príslušné útvary Policajného zboru, ktorým boli informácie zaslané SM v Ženeve 
odstúpené na priame vybavenie. V súčasnosti prebieha preverovanie týchto informácií, 
preto nie je možné sa bližšie k predmetnej veci vyjadriť. 
Predseda MRK uviedol, že ÚPV SR zašle partnerským úradom v Európe list s upozornením 
a dostupnými údajmi (údaje z faktúr) o slovenských firmách, ktoré sa týmito aktivitami 
zaoberajú.  
 
Bod  6: 
 
Pracovný program Európskeho strediska pre sledovanie porušovania práv duševného 
vlastníctva na r. 2013  
 
Zástupcovia ÚPV SR stručne informovali o obsahu pracovného programe strediska na r. 
2013.  
JUDr. Sepeši (GP SR) požiadal o možnosť dopĺňania informácií do databázy, aby sa mohli 
zdieľať a vymieňať všetky vedomosti a skúsenosti z praxe.  
JUDr. Henželová (FR SR) informovala o problémoch pri colných kontrolách tovarov s 
chráneným dizajnom spôsobených absenciou prieskumu novosti pri registrácií dizajnu 
spoločenstva v Úrade pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM). V dôsledku toho vznikajú 
pri kontrolách problémy s jednoznačným určením vlastníctva dizajnu.   Mgr. Knoth (ÚPV SR) 
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uviedol, že  v krátkodobom horizonte nie je nemožné očakávať zmeny v konaní uvedenej 
inštitúcie. Ďalej JUDr. Henželová (FR SR) informovala o zmene rozhodovacích právomocí.  
 
Bod 7:  
 
Novela autorského zákona  
 
JUDr. Oravcová (MK SR) podala informáciu o zmenách v autorskom zákone, od 1. 12. 2012 je 
účinná novela, týkajúca sa nahlasovania verejných kultúrnych podujatí. Pripravuje sa zmena 
ustanovení týkajúcich sa licenčných zmlúv, najmä s ohľadom na ich povinnú písomnú formu 
a transpozícia smernice o predĺžení doby ochrany. Kompletný nový autorský zákon by mal 
byť účinný od roku 2015. Bude v ňom zahrnutá aj smernica o kolektívnej správe práv, 
terminologické aspekty, výnimky a obmedzenia, a  riešenie vzťahov súvisiacich s internetom.  
 
Bod 8:  
 
Portál Duševné vlastníctvo 
 
JUDr. Oravcová (MK SR) poskytla informáciu o aktuálnom vývoji portálu 
(www.dusevnevlastnictvo.gov.sk) aj o príprave Memoranda o spolupráci medzi ÚPV SR a MK 
SR, ktorým by sa stanovili pravidlá spolupráce pri aktualizácii portálu. MK SR bude aj naďalej  
aktualizovať okrem častí týkajúcich sa autorského práva aj obsah týkajúci sa ostatných 
oblastí, ÚPV SR by malo aktualizovať časti spadajúce do jeho vecnej pôsobnosti. JUDr. 
Oravcová (MK SR) informovala o plánovanom rozvoji portálu, ktorý sa dotkne viacerých 
stránok (vizuálnej aj technickej), a zvýšení kvality portálu. 
Ing. Bittnerová (MF SR) uviedla, že zmeny čaká aj stránka MF SR s tým, že na ňu zaradia aj 
informácie o PDV.  
Členovia komisie hovorili aj o bilaterálnych dohodách, o prístupe k stránke 
www.patentovat.sk. JUDr. Hricová (MZV) požiadala o prelinkovanie stránky so zahraničnými 
inštitúciami.  
 
 
Bod 9: 
 
Návrh pilotného projektu infokampane Duševné vlastníctvo: vzdelávanie, povedomie, 
vymožiteľnosť  v spolupráci so Svetovou organizáciou duševného vlastníctva 
 
Mgr. Knoth (ÚPV SR) a Ing. Žatkuliak (ÚPV SR) podali stručnú informáciu o návrhu projektu 
spolu s krátkou prezentáciou. Cieľom predkladaného návrhu je praktická implementácia 
mandátu Poradného výboru pre vymožiteľnosť Svetovej organizácie duševného vlastníctva 
(WIPO) prostredníctvom návrhu komplexného balíka aktivít určených na budovanie 
povedomia verejnosti o duševnom vlastníctve a negatívnych dopadoch falšovania a 
autorského pirátstva formou národného pilotného projektu s možnosťou jeho prispôsobenia 
rôznym podmienkam a požiadavkami ostaných členských štátov WIPO.   
V diskusii JUDr. Sepeši (GP SR) a Mgr. Bronerská (MS SR) navrhli, aby sa v rámci prípravnej 
fázy projektu ako aj po jeho ukončení uskutočnila anketa/verejný prieskum o PDV, optimálne 
v spolupráci so sociológom. Otázky sa ďalej týkali financovania kampane. JUDr. Sepeši (GP 

http://www.patentovat.sk/
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SR) navrhol, aby sa do kampane zapojili všetci veľkí „hráči“ – internetoví poskytovatelia, 
ďalej vytvorenie špecializovanej web stránky a s čo najširšou šírkou kampane. Predseda MRK 
uviedol, že kampaň by mala byť financovaná výlučne zo štátnych zdrojov bez spoluúčasti 
súkromného sektora. Kampaň by sa mala odohrávať vo viacerých cykloch a na úrovni štátu.  
Mgr. Bronerská (MS SR) uviedla, že kampaň by mala slúžiť aj na prevenciu kriminality. JUDr. 
Rehánková (MV SR) kampaň podporila a navrhla, že v záujme získania finančných 
prostriedkov, je potrebné pozrieť výzvy na projekty EÚ. Ďalej uviedla, že je potrebné 
dohodnúť konkrétne formy spolupráce s ÚPV SR.  
Mgr. Vincejová (SOI) navrhla presunúť kampaň najmä do ekonomicky slabších regiónov, 
pretože tam ľudia z finančných dôvodov prednostne kupujú falšované tovary.  
JUDr. Rehánková (MV SR) navrhla problematiku porušovania práv duševného vlastníctva 
zaradiť do učebných osnov.  
Členovia komisie sa dohodli, že sa konkrétne formy spolupráce ešte upravia, čím sa 
poskytuje priestor pre ich nadriadených, aby tieto formy spresnili a dohodli.  
 
Bod 10: 
 
Rôzne 
 
Predseda MRK informoval členov komisie o stretnutí s primátorom Banskej Bystrice, Mgr. 
Petrom Gogolom, na ktorom sa dohodli o rozbehnutí infokampane na školách v Banskej 
Bystrici, pričom je potrebné dohodnúť spoluprácu aj s MŠ SR. Informoval ďalej o zlepšovaní 
vzťahov s verejnosťou, inováciou web stránok, kampaňou na školách a o rozbehnutí 
pilotných projektov na školách.  
Ing. Dóczy (MPRV SR) uviedol, že financovanie projektov bude z ich strany problematické.  
Ing. Žatkuliak (ÚPV SR) informoval o komunikácii so zástupcom Spoločnosti pre trestné právo 
a kriminológiu ohľadne termínu stretnutia a prediskutovania možností spolupráce. Termín  
zatiaľ nebol stanovený.   
JUDr. Hricová (MZV SR) ocenila aktivity MRK, pričom upozornila a zdôraznila aktuálnosť tejto 
problematiky z hľadiska špecifikácie nosných tém pre pripravované predsedníctvo SR 
v Európskej únii.  
 
 
Úlohy: 
 
1. Vypracovať a zaslať na MS SR podporné stanovisko MRK k návrhu EISI na zlepšenie 
špecializácie súdov v oblasti práv duševného vlastníctva  

T: do 31.1.2013    Zodp: predseda MRK 
 
 
2. Zaslať finálne znenie pilotného projektu Infokampane „Duševné vlastníctvo: vzdelávanie, 
povedomie, vymožiteľnosť“ po jeho schválení Sekretariátom WIPO, členom MRK . 

T: do 28.2.2013    Zodp: predseda MRK 
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Záver 
 
 Predseda MRK Mgr. Knoth poďakoval prítomným za aktívnu účasť na rokovaní. 
Nasledujúce pracovné stretnutie MRK je predbežne plánované na marec 2013. 
 
 
 
 
 
V Bratislave, dňa 3.12. 2012 
 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Jaroslava Mišková   Schválil: Mgr. Ľuboš Knoth 
 


