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Prečo je Ferrari drahé?

Ferrari nie je obyčajné auto. Má výborný 

výkon a dokáže ísť až neuveriteľne 

rýchlo, no viete si predstaviť, ako by sa 

predávalo s nelichotivým dizajnom? 

Ak prezentujete prémiový produkt, 

musí tak aj vyzerať. Dizajn je to, čo robí  

z Ferrari ikonickú mašinku na cestách. 

Poteší nielen uši, ale aj oči. A o tom to 

je! Kvalitný a nadčasový dizajn posúva 

váš produkt na iný level, preto je jeho  

ochrana naozaj dôležitá. Veď ak by 

boli všetky autá dizajnovo upravené  

na spôsob Ferrari, stratilo by svoju  

exkluzivitu.
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Čo je duševné 
(priemyselné) 
vlastníctvo?

Duševné vlastníctvo je nehmotný  

majetok, ktorý je výsledkom myslenia 

a tvorivosti. Inak povedané, sú to vaše 

nápady, ktoré plánujete uskutočniť  

a ak chcete byť ich majiteľmi, budete 

potrebovať právnu ochranu, aby  

vám váš nápad nikto nemohol  

ukradnúť. Tak ako sa dnes v škole 

učíte, že žiarovku vynašiel Thomas Alva  

Edison, možno sa v budúcnosti  

o prevratnom vynáleze s vaším  

menom budú učiť ďalšie generácie.

Čo je dizajn?

Dizajn predstavuje vzhľad výrobku 

alebo jeho časti. Do registra dizajnov 

si môžete dať zapísať dizajn, ktorý je 

nový a odlišuje sa od dizajnov, ktoré 

sme mohli vidieť u iných výrobcov. 

Predovšetkým má špecifické znaky, 

ktorými sú línie, obrysy, tvar, farby, 

štruktúra alebo materiál.

Čo prináša ochrana  
dizajnu firmám alebo  

jednotlivcom?

V prvom rade, ak je dizajn zapísaný 

pod vaším menom, patrí výlučne 

vám. To znamená, že nikto bez vášho   

povolenia nemôže vyrábať výrobky  

s rovnakým dizajnom. Kopírovanie 

sa stáva trestným činom. Najznámej- 

ším porušovaním práva zapísaného 

dizajnu je vytváranie falzifikátov –  

napodobenín, čiže v bežnej reči fejkov  

luxusných značkových kabeliek  

a oblečenia, ktoré si môžete kúpiť 

za pár eur, ale aby sa ich tvorcovia  

vyhli zodpovednosti za porušovanie  

zákona, namiesto originálnych prvkov 

používajú mierne upravené.


