Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Medzirezort ná komisia pre koordináciu spolupráce v oblasti boja
proti fa lšovaniu a autorskému pirá tstvu

ZÁZNAM
zo 7. pracovného stretnutia Medzirezortnej komisie pre koordináciu spolupráce
v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Dátum:

19. január 2015

Miesto:

Finančné

Účastníci rokovania:

Príloha

č.

l záznamu {kópia

Program:

Príloha

č.

2 záznamu

riaditel'stvo SR
prezenčnej

listiny)

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.

Bod3:

Národná stratégia boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu (2012 2016) - aktualizácia a Akčný plán na rok 2015

Národná stratégia bola proti fal šovaniu a autorskému pirátstvu {2012- 2016) bola doplnená
o pripomienky Finančného riaditel'stva SR a Úradu priemyselného vlastníctva SR. Zástupca
Úradu priemyselného vlastníctva SR informoval o doplnení Národnej stratégie v bode 5.1. {a)
o zámer vytvoriť a implementovať jednotnú súdnu štatistiku v oblasti porušovania práv DV.
Členovia MRK súhlasili so zapracovaním pripomienok do Národnej stratégie .
V rámci disku sie k bodom navrhnutým v Akčnom pláne na rok 2015 informoval zástupca ÚPV
SR o zmene kontaktnej osoby v pracovnej skupine pre vymáhanie práv DV Európskeho
strediska pre sledovanie poru šovania práv DV. Od roku 2015 sa bude na zasadnutiach
pracovnej skupiny z účastňovať zá stupca Finančného riaditel'stva SR. Finančné riaditel'stvo SR
s uvedenou zmenou kontaktnej osoby súhla sí.
V Akčnom pláne na rok 2015 v časti oblasť boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu bol
po diskusii vypustený bod implementácia prístupu "nasledujte peniaze" (fo/low-the-moneyapproach), zodpovední Finančné riaditel'stvo SR a Prezídium PZ SR. Členovia MRK sa dohodli,
že budú uvedenú iniciatívu sledovať mimo Akčného plánu na rok 2015 a Úrad priemyselného
vlastníctva SR bude členov MRK pravidelne informovať o ďal š ích aktivitách Európskej komisie
'
v predmetnej obla sti.
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Zástupca Finančného riaditel'stva SR navrhol vyňať z Akčného plánu na rok 2015 bod
využívanie v praxi EDB (En{orcement DatabaseL zodpovedné Finančné riaditel'stvo SR
a navrhol priebežnú výmenu informácii o stave a implementácii uvedenej databázy. Členovia
MRK s vyňatím bodu súhlasili.
V rámci predstavenia ďalšieho bodu Akčného plánu na rok 2015 iniciovanie zavedenia ADR
konania v doménových sporoch s národnou doménou .sk, zodpovední členovia MRK,
informoval zástupca Úradu priemyselného vlastníctva SR o výsledkoch 11. pracovného
stretnutia Komisie pre správu národnej domény zo dňa 24. septembra 2012. Zástupca Úradu
priemyselného vlastníctva SR navrhol, aby členovia MRK podporili iniciatívu SK - NIC,
nakol'ko v mnohých prípadoch ide práve o porušovanie práv DV. Členovia MRK nemali
námietky a bolo dohodnuté, že tento bod v rámci Akčného plánu na rok 2015 bol
odsúhlasený.
Aktivity v oblasti propagácie a vzdelávania v Akčnom pláne na rok 2015 boli
schválené.

Bod 4:

členmi

MRK

Výstava "Vynálezy u nás doma" (2015-2016)

Zástupkyňa Úradu priemyselného vlastníctva SR informovala o stave prác na popularizačnej
výstave s názvom "Vynálezy u nás doma". Výstava je realizovaná v spolupráci so Svetovou
organizáciu duševného vlastníctva (WIPO) ako druhá fáza projektu mediálnej infokampane

Duševné vlastníctvo: vzdelávanie, povedomie, vymožitel'nosť. Prípravné práce na mobilnom
stánku začali v roku 2014 a dokončenie expozície je naplánované na 1. kvartál 2015. Ciel'om
výstavy je hravou formou predstaviť jednotlivé formy duševného vlastníctva
prostredníctvom výrobkov, ktoré má každý spotrebitel' vo svojej domácnosti. Výstavu
plánuje ÚPV SR okrem priestorov úradu predstaviť aj na školách (ZŠ, SŠ, VŠ) a v prípade
záujmu aj v spolupracujúcich inštitúciách. Ciel'ovou skupinou sú spotrebitelia.

Bod 5:
Členovia

Nová databáza EDB (Enforcement Database)- možnosti využívania

MRK
a vysvetlenie.

Bod 6:

uvedený

bod

vynechali

s ohl'adom

na

predchádzajúcu

diskusiu

Portál Duševné vlastníctvo- informácia o aktuálnom vývoji

Zástupca Úradu priemyselného vlastníctva SR (poverený zastupovať Ministerstvo kultúry SR)
informoval o stave prác na aktualizácii portálu www.dusevnevlastnictvo.gov.sk. Prebieha
migrac1a obsahu, sú pripravené grafické návrhy portálu, v spolupráci s Úradom
priemyselného vlastníctva SR bola vypracovaná nová obsahová náplň (súčasťou je aj
databáza rozhodnutí). Administrátorské práva budú mať kontaktné osoby na MK SR a ÚPV
SR po vzájomnej dohode a dohode s externým dodávatel'om. Portál bude k dispozícii na
pripomienkovanie do júna 2015. Následne je naplánovaná ostrá prevádzka .
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Bod 7:

Informácia z plenárneho zasadnutia Európskeho strediska pre sledovanie
porušovania práv duševného vlastníctva

Zástupca Úradu priemyselného vlastníctva SR informoval o záveroch stretnutia a predstavil
zaujímavý príklad z Vel'kej Británie- činnosť anglickej policajnej jednotky PIPCU (The Police
lntellectual Property Crime Unit), ktorá bola založená v roku 2013 a špecializuje sa na boj
s trestnou č innosťou v súvislosti s porušovaním DV (okrem farm aceutických produktov).
Britský úrad duševného vlastn íctva (IPO UK) poskytol londýn skej polícii na činnosť PIPCU
v rokoch 2013 - 2014 viac ako 2,5 milióna libier. PIPCU sa zameriava na on-line
porušovatel'ov a vykazuje pozoruhodné výsledky, zablokovala stovky webových stránok
a zatkla desiatky podozrivých . Prítomní členovia MRK sa zhodli, že ide o zaujímavú iniciatívu,
ale je tiež potrebné brať do úvahy sloven skú realitu . Zástupca Finan čného riaditel'stva SR
predbežne informoval ostatných č lenov MRK, že v decembri 2014 vedenie Finančného
riaditel'stva schválilo vytvorenie referátu/oddelenia boja proti internetovej kriminalite
v rámci organ iza čnej štruktúry finančnej správy s tým , že podrobnosti budú známe neskôr.

Bod 8:

Informácia z l. zasadnutia pracovnej skupiny expertov na vymáhanie práv
duševného vlastníctva pri Európskej komisii - Akčný plán vymáhania práv
duševného vlastníctva

Zá stupca Úradu priemyselného vla stníctva SR informoval o záveroch stretnutia pracovnej
skupiny expertov na vymáhanie práv du ševného vlastníctva pri Európskej komisii, ktoré sa
u s kutočnilo v novembri 2014 a stručne predstavil ob sah Akčného plánu vymáhania práv
duševného vlastníctva . Zástupca ÚPV SR oboznámil členov MRK s nomináciu predsedu ÚPV
SR, ktorý za člena pracovnej skupiny na vymáhanie práv DV vymenoval Mgr. Martina
Hu sovca ( člen Európskeho inštitútu informa čnej společností) . Mgr. Martin Husovec sa
zaviazal konzultovať všetky výstupy prezentovan é v rámci zasadaní pracovnej skupiny
s dotknutými rezortmi v Sloven skej republike .

Bod 9

Informácia zo stretnutie zástupcov verejného sektora v rámci Európskeho
strediska pre sledovania porušovania práv duševného vlastníctva

Talian sky patentový a známkový úrad v spolupráci s Európskym stred iskom pre sledovanie
porušovania práv duševného vlastníctva zorganizoval v Ríme v rámci talianskeho
predsedníctva dňa 26. novembra 2014 stretnutie zástupcov verejného sektora . Stretnutia sa
zúčastnili zá stupcovia Európ skeho strediska pre sledovanie porušovania práv du ševného
vlastníctva, zástupcovia Úradu pre harmonizáciu vnútorn ého trhu, z á stupkyňa Európskej
komisie (DG TAXUD) a zástupcovia č len ských štátov EÚ . Zá stupkyňa Úradu priemyselného
vlastníctva SR prezentovala čl enom MRK akt ivity Eu rópskeho stredi ska pre sledovanie
poru šovania práv du ševného vlastníctva v obla sti vymožitel'nosti práv duševného vlastníct va
a nové iniciatívy na zvyšovan ie povedomia o duševnom vlastníctve .
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Bod 10

Nový autorský zákon- stav legislatívneho procesu

V súča s no sti je v legisl atívnom procese návrh nového Autorského zákona z dielne MK SR.
Práve dnes, 19. 1. 2015 bolo ukonče né medzirezortné pripomienkové konanie . Z dôvodu
vel'kého množstva za slaných pripomienok sa ukončenie ich vyhodnocovania predpokladá
v apríli 2015 a ukončenie legi slatívneho procesu až na koniec roka 2015.

Civilný sporový poriadok (CSP) - kauzálna príslušnosť súdov v sporoch
z priemyselného vlastníctva; § 25 CSP, sporoch z nekalej súťaže
a autorskoprávnych sporoch; § 26

Bod l l

Zástupca Úradu pri emyselného vla stníctva SR informoval členov MRK o pripravovaných
zmenách v Civilnom sporovom poriadku. Zmena sa týka zúženia príslu šnosti špecializovaných
súdov s priemyselno-právnou agendou z pôvodných troch KS BAl, KS BB, KS KEl na jeden
Kraj ský súd v Banskej Bystrici. O sporoch z autorsko-právnej obla sti budú rozhodovať tri súdy
KS BAl, KS BB, KS KEl. Civilný sporový poriadok bol po schválení vl ádou SR predložený do NR
SR a účinno sť novej úpravy je plánovaná na polovicu roka 2016.

Alternatívne riešenia doménových sporov (ADR) - oslovenie Komisie pre
správu národnej domény .sk (navrhuje ÚPV SR)

Bod 12

Bod 12 bol prerokovaný v rámci bodu 3 a bol doplnený aj do Akčného plánu na rok 2015.

Bod 13:

Pripravované podujatia v roku 2015

V priebehu roka 2015 sa ešte u skuto čnia nasledujúce aktivity :
•

Mobiln á výstava " Vynálezy u nás doma " ako druhá fáza projektu mediálnej
infokampane Du ševné vlastníctvo: vzdelávanie, povedomie, vymo ž itel'nosť

•

Výstava v priestoroch ÚPV SR v spolupráci s Múzeom obchodu
dokumentujúca tradície obchodovania a pohostinstva na území Slovenska

•

Konferencia "Duševné vla stníctvo na Sloven sku XV." - apríl 2015, ÚPV SR, Ban ská
Bystrica

Bratislava

Seminár " Generické lieky" v spolupráci ÚPV SR a EPÚ pre ciel'ovú skupinu- sudcovia,
advokáti, patentoví zástupcovia a zamestnanci ÚPV SR - prvý polrok 2015, ÚPV SR,
Ban ská Bystrica

Bod 14:

Iné
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Úlohy:

l. Pripraviť návrh podporného stanoviska MRK pre MF SR k iniciatíve zavedenia ADR konania
v doménových sporoch s národnou doménou .sk.
T: do l. apríla 2015

Zodp.: predseda MRK

Záver

Predseda MRK Mgr. Knoth poďakoval prítomným za aktívnu účasť na rokovaní. Nasledujúce
pracovné stretnutie MRK je predbežne plánované na novem r 2015.
V Bratislave,

dňa

19. januára 2015

Zapísal: In g. Lucia Lalíková
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