
OCHRANNÉ ZNÁMKY

S rastúcim konkurenčným prostredím na trhu, ako aj nekalosúťažným konaním sa nevyhnutnou potrebou 
na zabezpečenie práva k používaniu charakteristických označení tovarov a služieb stali ochranné známky. 

ČO JE OCHRANNÁ ZNÁMKA?
Ochranná známka je označenie, ktoré tvoria slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar 
výrobku alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ako aj farebné kombinácie spôsobilé rozlíšiť tovary 
alebo služby pochádzajúce od rôznych podnikateľov. To znamená, že za ochrannú známku sa považuje slovné 
alebo aj grafi cké vyobrazenie Vášho obchodného mena, názov a výzor Vášho produktu alebo služby.

NA ČO NEMOŽNO ZAREGISTROVAŤ OCHRANNÚ ZNÁMKU?
Ochrannú známku nemožno zapísať napríklad na označenie, ktoré v obchodnom styku slúži na určenie druhu, 
kvality, množstva, zemepisného pôvodu, je obvyklé v bežnom jazyku alebo v zaužívaných obchodných zvyk-
lostiach, je tvorené výlučne tvarom výrobku, je v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi, môže 
klamať verejnosť, najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode produktu, obsahuje znak vysokej symbolickej 
hodnoty, najmä náboženské symboly, emblémy alebo erby, a je spolu so zemepisným názvom prihlasované pre 
vína alebo liehoviny, ktoré takýto pôvod nemajú. Do registra sa rovnako nezapíše označenie, ktoré je zhodné 
alebo podobné so staršou ochrannou známkou iného prihlasovateľa (majiteľa) pre zhodné alebo podobné tova-
ry alebo služby.

AKÝ MÁ VÝZNAM BYŤ MAJITEĽOM OCHRANNEJ ZNÁMKY?
Majiteľ ochrannej známky má výlučné právo označovať svoje tovary alebo služby ochrannou známkou, ktorá 
je zapísaná v registri, alebo ju používať v spojení s týmito tovarmi alebo službami. Majiteľ ochrannej známky 
je oprávnený používať spolu s ochrannou známkou značku ®. Bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nikto 
nesmie používať označenie zhodné alebo zameniteľné s jeho ochrannou známkou pre rovnaké alebo podobné 
tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná do registra. 

KOĽKO MA TO BUDE STÁŤ?
Podanie prihlášky do troch tried tovarov alebo služieb    € 166,--
Obnova zápisu po 10 rokoch        € 133,--

AKÁ JE PLATNOSŤ ZÁPISU OCHRANNEJ ZNÁMKY?
Platnosť zápisu ochrannej známky je 10 rokov odo dňa podania prihlášky. Na základe žiadosti majiteľa 
ochrannej známky alebo záložného veriteľa a po úhrade príslušných poplatkov úrad platnosť zápisu ochrannej 
známky obnoví vždy o ďalších 10 rokov. 

AKÉ SÚ ĎALŠIE SKUTOČNOSTI SÚVISIACE S OCHRANNOU ZNÁMKOU?
Po podaní prihlášky na úrade a zaplatení poplatku úrad vykoná formálny a vecný prieskum prihlášky a následne 
ju zverejní vo vestníku. V lehote 3 mesiacov po zverejnení prihlášky vo vestníku môže dotknutá osoba podať 
námietky proti zápisu označenia do registra. Ak nebudú pripomienky alebo námietky podané, úrad prihlásené 
označenie zapíše do registra. Doba konania o zápise ochrannej známky v takomto prípade môže trvať 
5-6 mesiacov. Vlastníctvom ochrannej známky dávate jasný signál, že ponúkate originál a nie napodobeninu. 

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


