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VEC: Upozornenie na porušovanie práv k ochrannej známke  
a  žiadosť o  neodkladné zrušenie organizovania NITRÁNSKEHO 
DISCOKILOMETRA 

 
Oznamujem Vám, že som právnym zástupcom Čakanky, n. o., IČO: 42 052 726  

so sídlom Nitra – Chrenová, Majakovského ulica č. 12, ktorá nezisková organizácia ma 
splnomocnila k jej právnemu zastupovaniu vo veci upozornenia na podozrenie spáchania 
trestného činu porušovania práv k ochrannej známke podľa § 281 ods. 1, ods. 3 písm. b) 
Trestného zákona a vo veci žiadosti o zákaz organizovania tzv. NITRÁNSKEHO 
DISCOKILOMETRA na atletickom štadióne TJ Stavbár Nitra dňa 30. júna 2021. 

O tejto skutočnosti Vám v prílohe zasielam plnomocenstvo od štatutárneho 
zástupcu Čakanka, n. o. 

 
Je Vám iste známe, že v roku 2020 a začiatkom roka 2021 prebehlo na Úrade 

priemyselného vlastníctva SR (ďalej len ako „ÚPV SR“) konanie o vydanie ochrannej 
známky na podujatie DISKOKILOMETER, o ktorú ochrannú známku sa uchádzal  
TJ Stavbár Nitra ako i Čakanka, n. o. 

Výsledkom rozhodovania ÚPV SR je skutočnosť, že ochranná známka s označením 
DISKOKILOMETER bola pod č. 253595 priznaná majiteľovi Čakanka, n. o., so sídlom Nitra 
– Chrenová, Majakovského ulica č. 12 s dátumom zápisu 26.10.2020 do Registra 
ochranných známok ÚPV SR. 

V rámci tohto konania žiadosť TJ Stavbár Nitra o vydanie ochrannej známky  
na podujatie DISKOKILOMETER bola odmietnutá a ochranná známka bola udelená 
Čakanke, n. o. 

Napriek rozsiahlemu dokazovaniu a konštatovaniu ÚPV SR, že TJ Stavbár Nitra 
nemá žiadne právo k ochrannej známke DISKOKILOMETER a toto právo podľa zákona 
jednoznačne patrí Čakanke, n. o., organizujete podujatie s názvom NITRÁNSKY 
DISCOKILOMETER, organizátor AC Stavbár Nitra na atletickom štadióne TJ Stavbár Nitra 
v stredu 30. júna 2021, začiatok prezentácie o 15:00 hod., začiatok súťaže o 16:00 hod., 
kde na sociálnych sieťach uvádzate doslovne:  

„Už čoskoro u nás tradičný pretek pre mladých aj najstarších bežeckých 
nadšencov; už 41. ročník, ktorý jej od začiatku spätý s našim atletickým štadiónom 
a klubom.“ 

Z uvedených informácií jednoznačne vyplýva, že parazitujete na oficiálne udelenej 
ochrannej známke DISKOKILOMETER, jednoznačná súvislosť, ktorá má oklamať širokú 
atletickú a inú verejnosť je daná v tom, že síce ste použili prívlastok „NITRÁNSKY“,   
ale jednoznačne uvádzate, že už je to 41. ročník – ktorého organizovanie jednoznačne 
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z výsledkov vykonaného dokazovania pred ÚPV SR patrí Čakanke, n. o. a dokonca 
uvádzate, že je od začiatku spätý s atletickým štadiónom a klubom AC Stavbár Nitra. 

Tieto informácie, ktoré verejne rozširujete sú klamlivé, zavádzajúce a organizovanie 
uvedeného podujatia Čakanka, n. o. chápe ako maximálne neseriózne a nekorektné 
konanie z Vašej strany, a dokonca tým, že ho organizujete presne v deň, kedy toto 
podujatie s oficiálnym názvom DISKOKILOMETER dňa 30. júna 2021 organizuje  
na neďalekom atletickom štadióne Čakanka, n. o.; táto to vníma ako nezákonné 
zasahovanie do ich práva na ochrannú známku, ktoré uskutočňujete z pomsty, že nebola 
ochranná známka udelená Vám a ste odhodlaný sústavne klamať verejnosť a spôsobovať 
Čakanke, n. o. škody priživovaním sa na ochrannej známke DISKOKILOMETER. 

 

Z poverenia môjho klienta Vás upozorňujem, že je dôvodné podozrenie, že sa 
dopúšťate páchania trestnej činnosti proti a to trestným činom porušovania práv 
k ochrannej známke v súlade s § 281 ods. 1, ods. 3 písm. b) trestného zákona. 

Skutková podstata tohto trestného činu znie: „Kto uvedie do obehu tovar alebo 
poskytovanie služby neoprávnene označené označením zhodným alebo zameniteľným 
s ochrannou známkou, ku ktorej právo používať ju patrí inému, potrestá sa odňatím 
slobody až na 3 roky. 

Podľa § 281 ods. 3 písm. b) odňatím slobody na 1 až 5 rokov sa páchateľ potrestá, 
ak spácha čin uvedený v odseku 1 z osobitného motívu, ktorý Čakanka, n. o. vníma ako 
pomstychtivé konanie z Vašej strany za neúspech v žiadosti o udelenie ochrannej známky 
vo Váš prospech. 

 

Som splnomocnený zo strany môjho klienta Vám oznámiť, že aby ste neodkladne 
a to najneskôr do jednej hodiny od doručenia tohto listu upustili od organizovania 
športového podujatia s názvom NITRÁNSKY DISCOKILOMETER v stredu dňa  
30. júna 2021 na atletickom štadióne TJ Stavbár Nitra tým, že túto informáciu 
rozšírite na všetkých sociálnych sieťach a všade tam, kde ste si urobili reklamu 
s textom nasledovného znenia: 

„Oznamujeme športovej atletickej a širokej verejnosti, že neodkladne rušíme 
športové podujatie NITRÁNSKY DISCOKILOMETER, ktorého konanie sme oznámili 
na deň 30. júna 2021 na atletickom štadióne TJ Stavbár Nitra, pretože konaním 
tohto podujatia zasahujeme do zákonných práv na ochrannú známku majiteľa tejto 
známky Čakanka, n. o., IČO: 42 052 726 so sídlom Nitra – Chrenová, Majakovského 
ulica č. 12, čím sa zároveň majiteľovi ochrannej známky týmto ospravedlňujeme.“ 

 

V prípade, že tento list nebudete rešpektovať a podujatie neodkladne nezrušíte,  
môj klient podá na Vás trestné oznámenie na orgány prokuratúry pre podozrenie 
spáchania trestného činu porušovania práv k ochrannej známke tak, ako je hore uvedené 
a zároveň sa súdnou cestou bude domáhať zaplatenia nemajetkovej ujmy v peniazoch  
vo výške 5 000,- € za zásah do práva na vlastníctvo ochrannej známky a zároveň bude 
žiadať zverejnenie požadovaného ospravedlnenia. 

 

Verím, že si uvedomíte nezákonnosť Vášho konania a celú vec neodkladne uvediete 
do súladu so zákonom a s právami a oprávnenými záujmami majiteľa ochrannej známky 
DISKOKILOMETER – Čakanka, n. o. 
 

S pozdravom 
 

       advokát:  
 

JUDr. Peter Koscelanský  
            advokát  
                           Fraňa Mojtu 24  
                                                     949 01  Nitra 


