Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Medzirezortná komisia pre koordináciu spolupráce v oblasti boja
proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

ZÁZNAM
z 6. pracovného stretnutia Medzirezortnej komisie pre koordináciu spolupráce
v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Dátum:

19. júna 2014

Miesto:

Ministerstvo kultúry SR

Účastníci rokovania:

Príloha č. 1 záznamu (kópia prezenčnej listiny)

Program:

Príloha č. 2 záznamu

Priebeh a výsledky rokovania
Bod 1 a 2:

Otvorenie/ Kontrola plnenia úloh

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“). Členov informoval o splnení úloh z predošlého zasadania.
Bod 3:
Pilotný projekt mediálnej infokampane „Duševné vlastníctvo: vzdelávanie,
povedomie, vymožiteľnosť“ (portál www.nefejkuj.sk)
Prezentácia projektu na pôde Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO)
O účasti na zasadnutí Poradný výbor pre vymožiteľnosť WIPO v dňoch 2.-5.3 2014 v Ženeve
informoval predseda MRK. Jeden z hlavných bodov zasadnutia bol venovaný oblasti
budovania povedomia verejnosti o duševnom vlastníctve. V rámci tejto sekcie členské štáty
prezentovali uskutočnené, prebiehajúce alebo plánované aktivity a ich skúsenosti.
Slovenská republika prostredníctvom Úradu priemyselného vlastníctva SR prezentovala na
tomto fóre aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia verejnosti o duševnom vlastníctve
vrátane negatív a rizík spojených s používaním falšovaného a pirátskeho tovaru. Kampaň
nefejkuj.sk ÚPV SR, za aktívnej asistencie WIPO, spustil v máji minulého roka a jej cieľovou
skupinou je školská mládež vo veku od 10 do 15 rokov.
Veľmi pozitívny ohlas zaznamenalo najmä posolstvo kampane, ktorej hlavným motívom je
vdýchnuť mladej generácii pocit a zmysel morálnosti, férovosti, úcty a ocenenia výsledkov
tvorivej činnosti človeka ako aj poskytnutie informácií pre rozhodovanie sa človeka
v konkrétnej situácii. O kampaň, resp. záujem o všetky aktivity úradu prejavili delegácie
Japonska, Srí Lanky, Kostariky, Poľska, Ligy arabských krajín, Filipín a USA.
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Prezentácia projektu na pôde Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM)
Pracovné stretnutie Európskeho strediska pre sledovanie porušovania práv duševného
vlastníctva sa uskutočnilo v dňoch 2. a 3. apríla 2014 v Aténach. Účastníkmi rokovania boli
zástupcovia verejného sektora - najmä z národných úradov priemyselného vlastníctva,
združení/asociácií, Európskej komisie, colných a daňových správ, ministerstiev spravodlivosti
a OHIM-u.
Rokovanie obsahovalo niekoľko tematických blokov venovaných najmä prezentácii aktivít
OHIMU, prezentácií vybraných aktivít zástupcov súkromného sektora, aktivít EK a pod.
V bloku prezentácií národného prístupu k vzdelávaniu mládeže prezentovala Slovenská
republika prostredníctvom Úradu priemyselného vlastníctva SR aktivity zamerané na
zvyšovanie povedomia verejnosti o duševnom vlastníctve vrátane negatív a rizík spojených
s používaním falšovaného a pirátskeho tovaru. Prezentácia SR veľmi pozitívne zapôsobila na
účastníkov stretnutia a OHIM vyjadril presvedčenie, že sa mu podarí v priebehu
nasledujúcich rokov podporiť kampaň úradu a možno ju povýšiť aj na kampaň, ktorá by sa
dala využiť aj v celoeurópskom meradle.
Všetky získané informácie budú slúžiť na ďalší rozvoj aktivít úradu v smerovaní spolupráce
úradu so zainteresovanými rezortmi - Finančnou správou, Ministerstvom spravodlivosti
a Medzirezortnou komisiou pre koordináciu spolupráce v oblasti boja proti falšovaniu
a autorskému pirátstvu.
Plánované projektové aktivity 2. fázy projektu
Druhá fáza projektu, naplánovaná na 2. polrok 2014, bude zameraná na spotrebiteľskú
verejnosť. Svetová organizácia duševného vlastníctva sľúbila aj v tejto druhej fáze aktívnu
asistenciu. Vzhľadom na charakter cieľovej skupiny bude nosnou aktivitou uskutočnenie
mobilnej výstavy prezentujúcej duševné vlastníctvo v našom bezprostrednom okolí (doma,
v práci). Pri implementácii projektu budú oslovení aj členovia komisie a jednotlivé
spotrebiteľské asociácie.
Bod 4:

Portál Duševné vlastníctvo – informácia o aktuálnom vývoji

Zástupca Ministerstva kultúry SR informoval stave prác na aktualizácii portálu
www.dusevnevlastnictvo.gov.sk. Prebieha migrácia obsahu, sú pripravené grafické návrhy
portálu, v spolupráci s ÚPV SR bol vypracovaná nová obsahová náplň (súčasťou je aj
databáza otázok a odpovedí). Administrátorské práva budú mať kontaktné osoby na MK SR
a ÚPV SR. Portál bude k dispozícii na pripomienkovanie do konca augusta. V prípade záujmu
by mohlo byť zvolané osobitné stretnutie komisie k portálu.
V súčasnosti je v legislatívnom procese novela Autorského zákona. Cieľom predloženého
návrhu zákona je predovšetkým transpozícia smernice o určitých povolených spôsoboch
použitia osirelých diel a zavedenie právnej úpravy týkajúcej sa tzv. obchodne nedostupných
diel . Návrh prešiel 1. čítaním v NR SR. Zároveň na MK SR prebiehajú práce na rekodifikácii
autorského práva, výsledkom ktorých má byť nový Autorský zákon.
Dňa 22.5.2014 Slovenská republika pristúpila k Pekinskej zmluve o audiovizuálnych
umeleckých výkonoch, ktorá bola prijatá 24. júna 2012 v Pekingu Svetovou organizáciou
duševného vlastníctva (WIPO). Zmluvu doposiaľ podpísalo 72 štátov a 3 štáty vrátane
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Slovenskej republiky k zmluve pristúpili, resp. ju ratifikovali. V zmysle čl. 26 zmluva
nadobudne platnosť tri mesiace po tom, ako 30 oprávnených strán uloží svoje ratifikačné
alebo prístupové listiny u generálneho riaditeľa WIPO. Pekinská zmluva stanovuje súbor
nových medzinárodných pravidiel, ktorých cieľom je zaistiť primeranú ochranu a
odmeňovanie audiovizuálnych výkonných umelcov ako sú napr. herci, hudobníci alebo
tanečníci, ktorých umelecké výkony sú zahrnuté do audiovizuálneho diela (napr. do filmu
alebo televízneho programu). Prijatie pekinskej zmluvy predstavuje významný posun
v oblasti medzinárodnej ochrany práv súvisiacich s autorským právom. Prvýkrát sa na
medzinárodnej úrovni výkonným umelcom garantuje výrazná právna ochrana ich práv aj
v digitálnom prostredí
Bod 5: Informácia o záveroch 1. zasadania skupiny Anti-Fraud Network Európskeho
strediska pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva OHIM
Zasielanie klamlivých faktúr prihlasovateľom a majiteľom práv DV začína nadobúdať globálny
charakter. Problému čelia nielen jednotlivci, ale aj medzinárodné a regionálne organizácie WIPO, EPO, OHIM. V dôsledku uvedeného vývoja navrhol prezident Úradu pre harmonizáciu
vnútorného trhu zriadiť pracovnú skupinu zloženú zo zástupcov verejného a súkromného
sektora členských štátov EÚ (patentové úrady, združenia/asociácie), ktorá bude diskusnou
platformou na prijatie efektívneho a jednotného postupu proti šíriacim sa praktikám.
Cieľom prvého stretnutia 16. júna 2014 v Alicante (Španielsko) bolo vzájomne sa informovať
o prijatých opatreniach na národnej úrovni, postupoch a prediskutovať návrhy na riešenie
predložené OHIM-om.
Vo všeobecnosti je situácia v členských štátoch EÚ podobná. Existujúce právne prostredie,
nedostatočné kompetencie inštitúcií a charakter samotného konania balansujúci na hrane
zákonnosti, nedovoľuje prijať jednotné efektívne riešenie problému. Faktúry sú zasielané
najmä v dvoch obdobiach, po zaslaní prihlášky a v období pred obnovou zápisu. Zástupcovia
združení používateľov poukázali na skutočnosť, že množstvo faktúr, o ktorých vieme, je len
špička ľadovca. Koľko takých už bolo uhradených, nevie nikto. Laxný postoj štátnych orgánov
je dôsledok absencie celkového obrazu o probléme. Preto navrhujú, aby sa všetky faktúry
zasielali na jedno miesto (napr. OHIM). V súvislosti s dostupnosťou údajov o prihlasovateľoch
v databázach zaznela úvaha o technických opatreniach na obmedzenie kvantity a rozsahu
dostupných informácii. UK v tejto súvislosti používa software CAPTCHA, ktorý obmedzuje
hromadné sťahovanie údajov z databáz a upozorňuje na IP adresy takýchto sťahovateľov.
Zástupca EUROPOL-u informoval o podobných prípadoch z minulosti - prípad zasielania
scamov na registráciu do telefónnych zoznamov. Hoci obsahovo odlišné, no principiálne
totožné praktiky boli v priebehu krátkeho času eliminované. Keďže EUROPOL podpísal s
OHIM-om dohodu o spolupráci, budú tento prípad riešiť spoločne.
Delegácie zhodne informovali o zverejnení mien firiem zasielajúcich faktúry na svojich web
portáloch.
OHIM navrhol definovať spoločný postup, úroveň spolupráce, informovanosti a záväzkov
formou stanov (charty). Návrh textu bude predložený na diskusiu v priebehu leta.
Na záver zástupcovia užívateľov (AIM, MARQUES) navrhli kontaktovať prvoprihlasovateľov
(zo strany OHIMU/národných autorít), ktorí sú v 7.-8. roku platnosti ochrannej známky a
informovať ich o aktuálnej situácii a potenciálnych hrozbách.
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Bod 6:

Pripravované podujatia v 2014

V priebehu roka 2014 sa ešte uskutočnia nasledujúce aktivity:
•

Mobilná výstava „Doma s duševným vlastníctvom“ ako druhá fáza projektu mediálnej
infokampane Duševné vlastníctvo: vzdelávanie, povedomie, vymožiteľnosť

•

Regionálna konferencia „Aktuálne výzvy v oblasti ochrany práv duševného
vlastníctva“ – Október 2014, Banská Bystrica

•

Konferencia „Duševné vlastníctvo pre Univerzity“ – November 2014, Univerzita v
Trnave

Podujatia budú určené pre odbornú verejnosť a uskutočnené s podporou členov MRK.
Bod 7:

Iné

Zástupca Finančného riaditeľstva SR informoval o prijatom Akčnom pláne EÚ v oblasti
colníctva na boj proti porušovaniu práv duševného vlastníctva na roky 2013 až 2017 a v tejto
súvislosti bolo navrhnuté implementovať niektoré jeho prvky a úlohy do Národnej stratégie
boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu.
V rámci uskutočneného medzirezortného pripomienkovania Národného programu reforiem
SR 2014, v ktorom figuroval aj zámer o zefektívnenie súdov, vyjadril ÚPV SR návrh na ďalšiu
špecializáciu súdov s priemyselnoprávnou agendou. V tejto súvislosti bol vyjadrený súhlas
členov MRK zaslať podporné stanovisko MRK v tejto veci na MF SR.

Úlohy:
1. Zaslať podklady na aktualizáciu Národnej stratégie boja proti falšovaniu a autorskému
pirátstvu tajomníkovi MRK.
T: do 15. októbra 2014

Zodp.: členovia MRK

2. Pripraviť podporné stanovisko MRK k ďalšej špecializácii súdov v oblasti ochrany
duševného vlastníctva pre MF SR.
T: do 30. septembra 2014

Zodp.: predseda MRK

Záver
Predseda MRK Mgr. Knoth poďakoval prítomným za aktívnu účasť na rokovaní. Nasledujúce
pracovné stretnutie MRK je predbežne plánované na november 2014.
V Bratislave, dňa 19. júna 2014

Zapísal: Ing. Emil Žatkuliak

Schválil: Mgr. Ľuboš Knoth

