
Dátum: 

Miesto: 

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 

Medzirezortná komisia pre koordináciu spolupráce v oblasti boja 
proti falšovaniu a autorskému pirátstvu 

ZÁZNAM 

z 10. zasadnutia Medzirezortnej komisie pre koordináciu spolupráce 
v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu 

03. máj 2017 

Ministerstvo kultúry SR 

Účastníci rokovania: Príloha č. 1 záznamu (kópia prezenčnej listiny} 

Program: Príloha č. 2 záznamu 

Priebeh a výsledky rokovania 

Bod 1: Otvorenie 

Rokovanie otvoril JUDr. Richard Messinger (ÚPV SR}, predseda Medzirezortnej komisie pre 
koordináciu spolupráce v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu (ďalej len 
„MRK" alebo „komisia"}, ktorý sa predstavil prítomným. Predseda predstavil program MRK a 
oznámil spojenie bodov 4-6. Členovia schválili program. 

Bod Z: Kontrola plnenia úloh z predošlého zasadania MRK 

Predseda informoval o plnení úloh z predošlého zasadania: 

Úloha č.1 - MS SR bolo požiadané o nomináciu zástupcu do MRK - MS SR doteraz nikoho 
nenominovali, preto bude opätovne zaslaná žiadosť o nomináciu. 

Úloha č. 2 a 3 - Obidve úlohy boli splnené a zástupcovia ÚPV SR prezentovali už vytlačený 
leták a prisľúbili členom MRK zaslať jeho elektronickú verziu, s ktorou môžu podľa potreby 
disponovať. 

Úloha č. 4 - Úloha bola splnená, aktuálny zoznam členov a ich zástupcov je zverejnený na 
webovej stránke ÚPV SR. 

Úloha č. S - ÚPV SR neeviduje nové návrhy zo strany členov. 

Úloha č. 6 - Ministerstvo školstva SR bolo požiadané o nomináciu zástupcu do MRK - zatiaľ· 
nebola doručená žiadna nominácia, preto bude opätovne zaslaná žiadosť o nomináciu. 
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Úloha č. 7 - Úloha bola splnená. 

Bod3: Informácie od jednotlivých zúčastnených rezortov 

Mgr. Haršány informoval o účasti zástupcu Finančného riaditeľstva (FR SR) na pracovných 
stretnutiach v EUIPO - Pracovná skupina proti porušovaniu práv duševného vlastníctva 
EUIPO, Observatory v spolupráci s Finančným riaditeľstvom SR organizuje odborné školenie 
s medzinárodnou účasťou v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva zamerané na 
databázu EDB (The Enforcement Database) a právnu legislatívu. Školenie pre colníkov sa 
uskutoční v dňoch 30. a 31.5. 2017 v Stredisku akadémie Finančnej správy na Donovaloch. 
Dňa 30.5. od 12:30 bude Observatory predstavovať EDB databázu oprávneným osobám, 
policajtom, sudcom a prokurátorom. 

FR SR ďalej organizuje medzinárodné stretnutie, na ktorom by sa mali stretnúť zástupcovia 
FR SR, ÚPV SR, Maďarskej colnej správy a Maďarského úradu priemyselného vlastníctva. 
Stretnutie pre cca 16 osôb sa uskutoční 11. -13. 10. 2017 na Donovaloch. Pozvánka bude 
zaslaná v júni 2017. 

Observatory v roku 2016 kontaktovalo zástupkyňu FR SR, že pozvánka, ktorú zaslali emailom 
zástupcovi zo Štátneho pedagogického ústavu, ktorý participuje na pracovnej skupine IP 
Education v Alicante nebola doručená. Následne na to, požiadali zástupcu FR SR aby 
telefonicky aj emailom kontaktoval Štátny pedagogický ústav o nedoručení pozvánky. Zistilo 
sa, že daná osoba už nie je zamestnancom ŠPU a úrad navrhol nového zástupcu pani Ľubicu 
Bízikovú. FR SR navrhuje tohto zástupcu zaradiť aj ako člena MRK. 

Zástupkyňu FR SR upozornilo Observatory, že na niekoľko zaslaných dotazníkov 
adresovaných MS SR ešte v rokoch 2015 a 2016 nedostali žiadnu reakciu. 

ÚPV SR osloví s požiadavkou MS SR o vyplnenie dotazníkov. 

Ing. Bittnerová informovala o účasti na rokovaní Colnej expertnej skupiny, sekcia pre 
presadzovanie práv duševného vlastníctva (CEG-IPR) v januári 2017 v Bruseli a o workshope v 
Mníchove týkajúcom sa uplatňovania nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 608/2013 o presadzovaní 
práv DV colnými orgánmi. Taktiež informovala o úlohe MF SR presadiť pristúpenie 
k Tabakovému protokolu. Končí Akčný plán EÚ-Čína, ale je potreba pokračovať v spolupráci, 
takže bude pravdepodobne pripravený ďalší Akčný plán. 

JUDr. Ľupták uviedol, že zo strany GP SR je problematike DV prikladaná väčšia pozornosť. 

Ako zástupca GP SR sa zúčastňuje stretnutí Európskej siete prokurátorov pre DV 
v Observatory, o ktorých potom informuje GP SR. Na GP SR prebehli školenie týkajúce sa 
počítačovej kriminality a autorského práva. JUDr. Ľupták tiež poprosil ÚPV SR o zasielanie 
pozvánok na školenia a podujatia týkajúce sa DV oficiálnou cestou na GP SR. 

JUDr. Veselská informovala o zapojení sa MK SR do projektu EUIPO Agorateka. Agorateka je 
portál, ktorý združuje národné stránky so zdrojmi legálneho obsahu (podľa kategórií) . Každá 
krajina si vytvorí stránku a EUIPO poskytne toolkit a IT podporu a SR pripraví obsah. 
JUDr. Veselská oslovila prítomných, aby aj oni prispeli do obsahu informovaním MK SR 
o stránkach s legálnym obsahom, o ktorých majú vedomosť, prípadne, aby o tomto projekte 
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posunuli informácie ďalej. Aktuálne MK SR hľadá názov domény a potom rozpošle 
informáciu partnerom. Pred letom by chcelo mať MK SR názov aj obsah stránky, ktorý sa 
potom bude priebežne aktualizovať. 

Ing. Žatkuliak informoval o nových štúdiách EUIPO o falšovaní smartfónov1 a o aktualizovaní 
štúdie z roku 2013 o vnímaní DV2

. 

Mgr. Tuchscher, výkonný riaditeľ Slovenského združenia pre značkové výrobky (SZZV) sa 
predstavil prítomným a informoval o prepojení SZZV na Európske združenie značkových 
výrobkov, ale aj Republikovú únia zamestnávateľov. 

Bod 4 v spojení s bodmi 5 a 6: 

•Podnet na zmenu názvu a aktualizáciu štatútu MRK s cieľom pokryť komplexne oblasť 
vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva - pokračovanie diskusie 

•Príprava Národnej stratégie nar. 2017 - 2020 - diskusia so zástupcami priemyslu 

•Príprava Národnej stratégie rozvoja duševného vlastníctva - informácia o vývoji + 
diskusia 

Ing. Žatkuliak vysvetlil prizvanie zástupcov Phillip Morris a SZZV kvôli pripravovaným 
stratégiám. Takisto informoval o tom, že Ing. Kyliánová je národnou konzultantkou 
pripravovanej Národnej stratégie DV. 

Ing. Kyliánová informovala o projekte Národnej stratégie DV, ktorú pripravuje ÚPV SR 
s konzultačnou podporou WIPO. Medzinárodným konzultantom stratégie je Alfred Radauer. 
V rámci prípravy stratégie sa už uskutočnili viaceré stretnutia. Vo februári 2017 sa konalo 15 
interview s predstaviteľmi verejného a akademického sektora a odborníkov z oblasti DV. 
V súčasnosti Alfred Radauer vypracováva hodnotiacu správu. Ing. Kyliánová poprosila 
všetkých prítomných o súčinnosť pri vypracovávaní stratégie. 

Mgr. Ličková sa bližšie vyjadrila k druhej fáze prípravy stratégie, ktorá bude prebiehať vo 
forme workshopov, na ktorých sa prediskutujú výsledky hodnotiacej správy a navrhnú sa 
opatrenia, ktoré by mali byť zahrnuté v stratégii. Workshop so zástupcami verejných 
inštitúcií a workshop týkajúci sa transferu technológií, komercializácie a start-upov sa 
uskutočnia 1. 6. 2017 a workshop týkajúci sa Vzdelávania v oblasti DV sa uskutoční 15. 6. 
2017. 

Ing. Žatkuliak informoval o pláne zakomponovať Národnú stratégiu boja proti falšovaniu 
a súvisiaci akčný plán do Národnej stratégie DV, čo by bolo efektívnejšie ako samostatný 
dokument. Zároveň vyzval členov komisie o predloženie návrhov nového názvu MRK. 

Predseda členom komisie oznámil, že úloha týkajúca sa prípravy Národnej stratégie DV bola 
posunutá na rok 2018, predloženie stratégie na vládu je plánované začiatkom roka 2018. 

Zástupcovia Philip Morris (PM) - Ing. Miriama Letovanec a Ing. Jan Procházka informovali 
o uskutočnenom stretnutí so zástupcami ÚPV SR v apríli 2017. 

1 Ekonomické náklady ako dôsledok porušovania práv duševného vlastn íctva v sektore smartfónov 
2 Európski občania a duševné vlastníctvo: vnímanie, informovanosť a správanie 
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Ing. Procházka informoval o situácii ohľadne nelegálneho obchodu s tabakovými výrobkami3
. 

PM v tejto oblasti spolupracuje aj s OLAFom a celkovo s členskými štátmi EÚ. Dohoda 
s OLAFom síce uplynula, ale PM pokračuje v spoločných aktivitách - napr. preventívne 
aktivity - due dil/igence, know your customer, osvetové kampane (napr. leták vydaný FR SR o 
nelegálnych cigaretách), osveta o spôsoboch, akými sa dostávajú nelegálne cigarety do SR 
s FR (formou kynologického psa, ktorý odhaľuje pašovanie), kampaň s Národnou 
protidrogovou centrálou o presahu pašovania cigariet na financovanie terorizmu a tiež 
o tom, aké nebezpečné z hľadiska zdravia je kupovať falzifikáty, ktorých zloženie nie je 
známe. 
Medzi ďalšie aktivity patrí stratégia týkajúca sa sledovania výrobkoch (každá krabička cigariet 
je vysledovateľná, lebo má svoj vlastný QR kód, podľa ktorého je možné určiť, kde bola 
vyrobená a čí legálne putovala až k spotrebiteľovi). 

Ing. Letovanec vyzdvihla veľmi dobrú spoluprácu s MF SR a FR SR- napr. pri track and trace -
akcia Golden Silver - sa podarilo odhaliť zločineckú skupinu. 
Takisto upozornila na štúdie, ktoré skúmajú napojenie nelegálneho obchodu na terorizmus 
a zločin - tento problém je často opomínaný pri rôznych iných stratégiách (napr. Stratégia 
proti terorizmu) a nie je o tom ani všeobecné povedomie, preto by na tento problém chceli 
zástupcovia PM poukázať v Národnej stratégii DV. 

Bod 7: Iné 

Mgr. Tuchscher informoval o spolupráci s colníkmi - napr. brožúry, ktoré upozorňujú na 
riziká falzifikátov. Taktiež upozornil, že verejné informovanie o napodobenej značke zo 
strany FR SR danej značke na Slovensku škodí, pretože spotrebitelia po takejto informácii 
značke prestávajú dôverovať. Riešením by bolo nemedializovať konkrétnu značku výrobku, 
ale len kategóriu týchto výrobkov (podobne to funguje napr. v ČR). Takisto by bolo lepšie, 
keby sa takého informácie nezverejňovali ani v rôznych správach FR SR. SZZV už v tejto 
záležitosti komunikovalo s komunikačnými odbormi FR SR. 

JUDr. Ľupták upozornil, že podobne je to aj pri trestnom konaní - ak sa príliš zverejňujú 
výsledky trestného konania, poškodení sa často zdržujú spolupráce s orgánmi, lebo by ich to 
mohlo ešte viac poškodiť. Oznamovanie trestnej činnosti môže viesť k nekalosúťažnému 
konaniu zo strany oznamovateľov. Konanie v oblasti DV je komplikované a vzdelávania 
v rámci Justičnej akadémie SR sa zúčastňujú väčšinou len vyšší súdni úradníci a čakatelia 
prokuratúry. 

Predseda informoval o nedávnom pracovnom stretnutí so zástupcom JA SR, ktorý prisľúbil 
zaradiť medzi semináre aj vzdelávacie aktivity v oblasti DV. 

JUDr. Rehánková navrhla zaradiť do vzdelávania ÚPV SR (Inštitút duševného vlastníctva) aj 
problematiku trestno-právnych aspektov. Predseda takúto možnosť privítal a interne preverí 
možnosti, kde by sa táto oblasť mohla zaradiť. 

Ing. Bittnerová informovala o snahe SR pristúpiť k Protokolu na odstránenie nezákonného 
obchodu s tabakovými výrobkami k Rámcovému dohovoru o kontrole tabaku. K protokolu 

3 Duševné vlastníctvo a nezákonný obchod s tabakovými výrobkami 
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pristúpilo 26 štátoch. EÚ podpísala protokol v roku 2013 a ratifikovala ho v júni 2016 - sú 

tam úlohy v kompetencii EÚ, ale aj v kompetencii členských štátov. Momentálne je protokol 

na Úrade vlády. V rámci MPK sa vyjadrili rezorty aj verejnosť. Na stránke Úradu vlády je 

predkladacia správa a všetky materiály. 
PM by sa chcel vyjadriť k časovému harmonogramu, pretože implementácia nariadení 

z protokolu by nemala predchádzať rozhodnutiu EK v tejto veci. 

Zástupkyňa MF SR, ktorá sa protokolu venuje, sa bude informovať v OLAFe, horizont prijatia 

opatrení je asi 5 rokov. Zástupcovia PM sa spoja s MF SR. 

Úlohy: 

1. Opätovne požiadať MS SR o nomináciu zástupcu tohto rezortu do MRK. 
Z: predseda MRK (ÚPV SR) 
T: 30.6.2017 

2. Opätovne požiadať Ministerstvo školstva SR o nomináciu zástupcu rezortu do MRK 
Z: predseda MRK (ÚPV SR) 
T: 30.6.2017 

3. Preskúmať možnosť zaradenia problematiky trestnoprávnych aspektov porušovania 
PDV do učebných osnov Inštitútu duševného vlastníctva v ÚPV SR. 
Z: predseda MRK (ÚPV SR) 
T: 31.8.2017 

Záver: 

Predseda MRK poďakoval prítomným za aktívnu účasť na rokovaní a uzavrel rokovanie. 

Záznam bude poslaný na mailové adresy všetkým účastníkov. ÚPV SR bude priebežne 

informovať o vývoji Národnej stratégie DV. 

V Bratislave, dňa 3. 5. 2017 

Zapísal: Mgr. Radka Ličková Schválil: J r. Richard Mesr 
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