
ÚŽITKOVÉ VZORY

Majitelia úžitkových vzorov majú výhradné právo na využívanie chránených technických riešení porovnateľné 
s právami, vyplývajúcimi z patentov, ale tieto sa dajú získať jednoduchšou, rýchlejšou a lacnejšou cestou, 
pretože úžitkové vzory sú zapisované do registra bez vecného prieskumu, len na základe splnenia formálnych 
náležitostí. Nevýhodou je vyššie riziko zrušenia zapísaného úžitkového vzoru.

ČO JE ÚŽITKOVÝ VZOR?
Úžitkový vzor je forma právnej ochrany nových priemyselne využiteľných technických riešení z akejkoľvek oblasti 
techniky, ktoré sú nové a sú výsledkom vynálezcovskej činnosti. Vzhľadom na dobu trvania ochrany úžitkových 
vzorov, ktorá je maximálne desať rokov, je táto forma vhodná pre nové, jednoduché výrobky a technológie 
technickej povahy, ktoré majú nižšiu hodnotu a kratšiu dobu ekonomického zhodnotenia.

NA ČO NEMOŽNO UDELIŤ ÚŽITKOVÝ VZOR?
Za technické riešenie podľa tohto zákona sa nepovažujú najmä objavy, vedecké teórie a matematické metó-
dy, estetické výtvory, plány, pravidlá a spôsoby vykonávania duševnej činnosti, hier alebo obchodnej činnosti 
a programy počítačov. 

AKÝ MÁ VÝZNAM BYŤ MAJITEĽOM ÚŽITKOVÉHO VZORU?
Najdôležitejším dôvodom na získanie ochrany úžitkovým vzorom je získať ľahko, rýchlo a lacno účinnú ochranu 
na svoje technické riešenie. To znamená, že nik nemôže bez súhlasu majiteľa chránený úžitkový vzor pri svojej 
hospodárskej činnosti vyrábať, uvádzať do obehu alebo ho využívať. Majiteľ má tiež právo poskytnúť licenciu 
iným osobám alebo úžitkový vzor na ne previesť. 

KOĽKO MA TO BUDE STÁŤ?
Podanie prihlášky úžitkového vzoru        € 66,--
  - ak je prihlasovateľom výlučne pôvodca       € 33,--
Predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru 
  - 1x o tri roky          € 133,--
  - 2x o tri roky          € 266,--

AKÁ JE DOBA PLATNOSTI ÚŽITKOVÉHO VZORU?
Úžitkový vzor má platnosť štyri roky odo dňa podania prihlášky na Úrade priemyselného vlastníctva SR. Túto 
platnosť je možné predĺžiť na základe žiadosti dvakrát po tri roky – maximálna doba platnosti je 10 rokov. Prie-
merná doba konania o prihláškach úžitkových vzorov na Slovensku je 6 mesiacov až 1 rok.

AKÉ SÚ ĎALŠIE SKUTOČNOSTI SÚVISIACE S ÚŽITKOVÝM VZOROM?
Úrad podrobí každú prihlášku úžitkového vzoru prieskumu. Po odstránení formálnych a vecných nedostatkov 
prihlášky úrad vykoná na predmet technického riešenia rešerš na stav techniky. Výsledok rešerše úrad ozná-
mi prihlasovateľovi a prihlášku spolu s výsledkom rešerše zverejní vo Vestníku. Po zverejnení prihlášky môže 
ktokoľvek podať v lehote 3 mesiacov od tohto zverejnenia námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra. Ak 
sa tak nestane a prihláška je formálne a vecne v poriadku, úrad zapíše úžitkový vzor do registra a prihlasovateľ 
sa stáva majiteľom úžitkového vzoru. 

Kontakt:
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Jána Švermu 43
974 04  Banská Bystrica

Tel.: 048/4300 131 (121)
Fax: 048/4300 402
E-mail: infocentrum@indprop.gov.sk
Web: www.upv.sk, www.patentovat.sk




