
ČO JE 
DUŠEVNÉ 
VLASTNÍCTVO?

Duševné vlastníctvo je majetok 
nehmotnej povahy, ktorý je 
výsledkom tvorivého myslenia 
alebo tvorivej duševnej činnosti. 
Je s vami neustále - keď 
pracujete, využívate voľný čas  
a dokonca aj počas spánku.

Do duševného vlastníctva 
patrí priemyselné vlastníctvo 
a autorské právo. Priemyselné 
vlastníctvo tvoria vynálezy, 
technické riešenia, označenia 
a tvary výrobkov a zemepisné 
označenia. Autorské právo 
chráni diela (hlavne literárne, 
hudobné, umelecké) a počítačové 
programy.

www.indprop.gov.sk



ČO ZÍSKAM, AK SI 
OCHRÁNIM DUŠEVNÉ 
VLASTNÍCTVO?
Chránené duševné vlastníctvo má niekoľko 
výhod:

• Zlepšuje imidž spoločnosti alebo inštitúcie

• Je oceniteľné ako finančné aktívum 
podnikateľského subjektu aj v prípade

 zhoršených ekonomických ukazovateľov

• Pomáha získať investície

• Vedie k vyššiemu zisku a návratnosti 
financií

• Umožňuje jednoznačne určiť, komu patria 
výsledky duševnej činnosti

• Pomôže vám pri rokovaní o spolupráci, 
dodávkach a subdodávkach

• Predmet duševného vlastníctva sa správa 
ako tovar (môžete ho licencovať,

 predať, dať do zálohu)

PATENT
Patent je ochranný dokument, ktorého majiteľ 
má výlučné právo využívať vynález počas 
určitého časového obdobia. Patentom možno 
ochrániť nové výrobky, zariadenia, technológie, 
lieky a pod. Vynález možno chrániť patentom, 
ak je nový, zahŕňa vynálezcovskú činnosť a je 
priemyselne využiteľný. Patent chráni váš 
vynález a zvyšuje jeho prestíž.

ČO ZÍSKAM PATENTOM?
• Udelenie patentu potvrdzuje novosť 

a invenčnosť vášho vynálezu
• Patenty vytvárajú pozitívny obraz 

o vašom podniku

• Počet udelených patentov odráža 
technickú vyspelosť vášho podniku

• Konkurencii zabránite vyrábať výrobok 
chránený patentom

• Udelený patent umožňuje vytvoriť 
úspešnú licenčnú politiku firmy

ÚŽITKOVÝ VZOR
Úžitkový vzor chráni nové priemyselne 
využiteľné technické riešenie, ako aj menšie 
zdokonalenie už známych technických riešení. 
Ochrana úžitkovým vzorom je vhodná aj 
pre technické riešenia s kratšou životnosťou. 
Úžitkový vzor chráni vaše inovácie.

ČO ZÍSKAM ÚŽITKOVÝM 
VZOROM?
• Úžitkovým vzorom zabránite odcudzeniu, 

kopírovaniu a zneužitiu vašich nových 
technických riešení

• Zapísaný úžitkový vzor vám umožní 
úspešne vytvoriť licenčnú politiku

• Oproti patentu je konanie o úžitkovom 
vzore kratšie a jednoduchšie



OCHRANNÁ 
ZNÁMKA
Ochranná známka je označenie, ktoré slúži 
na odlíšenie tovarov alebo služieb jednej 
osoby od tovarov alebo služieb inej osoby  
a ktoré možno zapísať do registra ochranných 
známok. Ochranná známka je symbol,  
na základe ktorého si klienti vyberú práve vás.

ČO ZÍSKAM OCHRANNOU 
ZNÁMKOU?
• Zapísanou ochrannou známkou sa 

odlíšite od konkurencie

• Používanie vašej ochrannej známky 
spolu s kvalitnými tovarmi a službami 
vytvára podniku dobré meno

• Spotrebitelia si s ochrannou 
známkou spoja kvalitu a dobrú povesť

• Ochrannú známku môžete využiť 
na vytvorenie imidžu či štýlu výrobku

DIZAJN
Dizajn chráni vonkajšiu úpravu výrobku, 
jeho vzhľad alebo jeho časti najmä línie, 
obrysy, farby, tvary, štruktúru, materiál alebo 
zdobenie výrobku. Dizajn pomôže ochrániť 
vzhľad vášho výrobku pri jeho komercializácii.

ČO ZÍSKAM DIZAJNOM?
• Dizajn tvorí pridanú hodnotu vášho 

výrobku

• Atraktívny dizajn je kľúčovým kritériom 
predajnosti vašich produktov

• Hodnotný dizajn zvyšuje komerčnú 
hodnotu vašej firmy a prispieva

 k návratnosti investícií

• Dizajnom môžete zabrániť kopírovaniu 
a napodobňovaniu vzhľadu vášho 
výrobkuR



OZNAČENIE PÔVODU 
A ZEMEPISNÉ OZNAČENIE
Označenie pôvodu a zemepisné označenie 
chránia výrobky s pôvodom na určitom 
území, ktorých kvalitu, povesť alebo ďalšie 
vlastnosti možno pripísať tomuto územiu. 
Označením pôvodu a zemepisným označením 
sa chránia poľnohospodárske výrobky 
a potraviny, víno, aromatizované vínne 
výrobky a liehoviny, minerálne vody, remeselné  
a iné výrobky. Označenie pôvodu a zemepisné 
označenie chráni váš výrobok, spôsob jeho 
výroby a tradície vášho regiónu.

ČO ZÍSKAM OZNAČENÍM 
PÔVODU ALEBO ZEMEPISNÝM
OZNAČENÍM?
• Zemepisné označenia dodajú vášmu 

výrobku prestíž a odlíšia ho od konkurencie

• Zemepisné označenia zaručujú stálu kvalitu 
vášho výrobku

• Zemepisné označenia vám umožnia upraviť 
cenovú politiku a uchádzať sa o osobitné 
dotácie

• Výrobky so zemepisnými označeniami sú 
atraktívne z hľadiska turizmu

• Zemepisnými označeniami podporujete  
a propagujete tradície vášho regiónu

• Zemepisné označenia môžu podporiť 
export vášho výrobku na zahraničné trhy



Pre viac informácií navštívte našu webovú 
stránku alebo kontaktujte naše
Infocentrum.

Švermova 43
974 04 Banská Bystrica
www.indprop.gov.sk
Tel.: 048 4300 131, 048 4300 111
infocentrum@indprop.gov.sk
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