
ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva. Vykonáva štátnu správu v oblasti 
ochrany vynálezov (patentov), úžitkových vzorov, topografi í polovodičových výrobkov, dizajnov, ochranných 
známok, označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení.

 vedie ústredný fond patentovej a známkovej dokumentácie, sprístupňuje ho verejnosti a pôsobí ako špecia-
lizované stredisko patentových informácií v Slovenskej republike.

 je gestorom medzinárodných zmlúv na ochranu priemyselného vlastníctva, ktorými je Slovenská republika 
viazaná.

 podporuje rozvoj technickej tvorivosti a ochranu jej výsledkov, vzdelávanie a popularizáciu v oblasti dušev-
ného vlastníctva.

OBLASTI OCHRANY:

 Patenty
Patent je ochranný dokument, ktorým dáva štát výlučné právo jeho majiteľovi na využívanie vynálezu počas urči-
tého časového obdobia. Podmienkou patentovateľnosti je, aby bol vynález realizovateľný. Predmet založený na 
vynáleze musí byť možné kedykoľvek použiť alebo vyrobiť, reprodukovať teoreticky v neobmedzenom rozsahu.

 Úžitkové vzory
Úžitkový vzor je forma právnej ochrany nových priemyselne využiteľných technických riešení, ktoré sú výsled-
kom vynálezcovskej činnosti z akejkoľvek oblasti techniky. Táto forma ochrany je vhodná pre nové, jednoduché 
výrobky a technológie technickej povahy, ktoré majú nižšiu hodnotu a kratšiu dobu ekonomického zhodnotenia.

 Ochranné známky
Ochranná známka je označenie, ktoré tvoria slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar výrob-
ku alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ako aj farebné kombinácie spôsobilé rozlíšiť tovary alebo 
služby pochádzajúce od rôznych podnikateľov. 

 Dizajny
Za dizajn sa považuje vonkajšia úprava výrobku teda plošná alebo priestorová úprava spočívajúca najmä 
v tvare, v obryse, v kresbe alebo v usporiadaní farieb alebo v kombinácii týchto znakov, ktorá je nová a teda 
takýto dizajn nebol pred dobou, od ktorej prislúcha prihlasovateľovi právo prednosti, známy v Slovenskej repub-
like alebo v zahraničí z verejne dostupných prameňov a je priemyselne využiteľná, čiže sa môžu podľa neho 
opakovane vyhotovovať výrobky.

 Označenia pôvodu a zemepisné označenia výrobkov
Označením pôvodu alebo zemepisným označením je možné chrániť poľnohospodárske výrobky a potraviny, 
víno, liehoviny, minerálne vody, remeselné výrobky a iné výrobky, na ktorých výslednú kvalitu alebo vlastnosti 
vplývajú prírodné podmienky alebo sú spojené s vymedzeným zemepisným územím tradíciou, povesťou, majú 
dobré meno, ktoré je možné prisúdiť práve zemepisnému pôvodu.

 Topografi e polovodičových výrobkov
Topografi a polovodičových výrobkov (ďalej len „topografi a“) je séria akokoľvek zafi xovaných alebo zakódova-
ných vzájomne súvisiacich zobrazení, znázorňujúca trojrozmerné usporiadanie vrstiev, z ktorých sa polovodičo-
vý výrobok skladá, pričom každé zobrazenie znázorňuje vzor alebo časť vzoru povrchu polovodičového výrobku 
v ktoromkoľvek stupni jeho výroby.
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