
DIZAJNY

Komplexná ochrana nových produktov by bola neúplná a nemysliteľná bez ochrany ich fyzického vzhľadu 
(vonkajšej úpravy). 

ČO JE DIZAJN?
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. Vonkajšia úprava vý-
robku musí byť nová, čo znamená, že prihlasovaný dizajn nebol pred dobou, od ktorej prislúcha prihlasovateľovi 
právo prednosti, známy v Slovenskej republike alebo v zahraničí z verejne dostupných prameňov. Zároveň 
musí dizajn splniť podmienku, že priemyselnej využiteľnosti, čiže sa môžu podľa neho opakovane vyhotovovať 
výrobky.

NA ČO NEMOŽNO UDELIŤ DIZAJN?
Úrad nezapíše do registra dizajn, ktorý je v rozpore s verejným poriadkom alebo s dobrými mravmi a je zhodný 
s dizajnom, ktorý je predmetom prihlášky dizajnu so skorším právom prednosti za predpokladu jeho zápisu.

AKÝ MÁ VÝZNAM BYŤ MAJITEĽOM DIZAJNU?
Výhoda registrovaného dizajnu spočíva v tom, že majiteľ dizajnu je chránený proti všetkým, ktorí by chceli jeho 
zákonné práva na dizajn porušovať. Pôsobí tak proti kopírovaniu. Majiteľ zapísaného dizajnu má výlučné právo 
využívať ho, brániť tretím osobám využívať zapísaný dizajn bez jeho súhlasu, poskytnúť súhlas na využívanie 
zapísaného dizajnu, previesť zapísaný dizajn na inú osobu alebo zriadiť k zapísanému dizajnu záložné právo.

KOĽKO MA TO BUDE STÁŤ?
Podanie prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami   € 20,--
Iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi,
ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami      € 40,--

Následne je potrebné počítať s poplatkami za predĺženie platnosti zápisu dizajnu, a to v závislosti od doby 
ochrany: od € 100,-- (predĺženie platnosti po prvý raz o päť rokov) až po € 400,-- (predĺženie platnosti po štvrtý 
raz o päť rokov)

AKÁ JE OCHRANNÁ DOBA ZAPÍSANÉHO DIZAJNU? 
Zápis dizajnu platí päť rokov odo dňa podania prihlášky dizajnu. Vlastník dizajnu môže túto dobu ochrany 
opakovane obnoviť, a to vždy o 5 rokov, až na celkovú dobu 25 rokov od dátumu podania prihlášky dizajnu. 
Každé predĺženie je opätovne spoplatnené.

AKÉ SÚ ĎALŠIE SKUTOČNOSTI SÚVISIACE S DIZAJNOM?
Dizajn alebo tvar výrobku sa môže stať charakteristickým (podobne ako dobré meno spoločnosti) pre fi rmu 
a predstavuje jej peňažnú hodnotu. Bez ochrany dizajnu môže ktokoľvek profi tovať z tvorivej činnosti autora. Ak 
pôvodca vytvoril dizajn na splnenie úlohy v pracovnom pomere, prechádza právo pôvodcu podať prihlášku di-
zajnu na zamestnávateľa, ak zmluva neustanovuje inak. Právo na pôvodcovstvo tým nie je dotknuté. Úrad môže 
priznať právo prednosti pre predmety prezentované na výstavách usporiadaných na území Slovenskej republiky 
od doby, keď boli tieto predmety vystavené, pod podmienkou, že tento predmet bude prihlásený ako dizajn do 
troch mesiacov po ukončení výstavy.
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