
OZNAČENIA PÔVODU VÝROBKOV 
A 
ZEMEPISNÉ OZNAČENIA VÝROBKOV

OZNAČENIE PÔVODU VÝROBKU
je názov určitého miesta, oblasti alebo, vo výnimočných prípadoch krajiny používaný na označenie výrobku 
pochádzajúceho z tohto miesta, oblasti alebo krajiny, ak kvalita alebo vlastnosti tohto výrobku sú výlučne alebo 
podstatne dané zemepisným prostredím s jeho charakteristickými prírodnými a ľudskými faktormi a výroba, 
spracovanie a príprava tohto výrobku sa uskutočňuje výlučne vo vymedzenom mieste, oblasti alebo krajine.

ZEMEPISNÉ OZNAČENIE VÝROBKU
je názov určitého miesta, oblasti alebo, vo výnimočných prípadoch krajiny používaný na označenie výrobku, 
ktorý má špecifi ckú kvalitu, povesť alebo charakteristické vlastnosti, ktoré môžu byť pripísané tomuto miestu, 
oblasti alebo krajine.

ČO MOŽNO CHRÁNIŤ OZNAČENÍM PÔVODU ALEBO ZEMEPISNÝM OZNAČENÍM VÝROBKOV?
Označením pôvodu alebo zemepisným označením je možné chrániť poľnohospodárske výrobky a potraviny, 
víno, liehoviny, minerálne vody, remeselné výrobky a iné výrobky, na ktorých výslednú kvalitu alebo vlastnosti 
vplývajú prírodné podmienky alebo sú spojené s vymedzeným zemepisným územím tradíciou, povesťou, majú 
dobré meno, ktoré je možné prisúdiť práve zemepisnému pôvodu.

AKÉ SÚ PRÁVA MAJITEĽOV OZNAČENIA PÔVODU A ZEMEPISNÉHO OZNAČENIA VÝROBKOV?
Zapísané označenie pôvodu alebo zemepisné označenie smie používať len držiteľ osvedčenia o zápise 
a užívateľ zapísaného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia. Zapísaný užívateľ označenia pôvodu 
sa môže domáhať na orgáne, ktorý je na to povolaný, aby sa porušovanie jeho práv zakázalo a aby následky 
neoprávneného zásahu boli odstránené.

AKÉ JE TRVANIE OCHRANY OZNAČENIA PÔVODU A ZEMEPISNÉHO OZNAČENIA VÝROBKOV?
Trvanie ochrany, ktorá vzniká dňom zápisu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia do registra je 
časovo neobmedzené.

AKÉ SÚ ĎALŠIE SKUTOČNOSTI SÚVISIACE S OZNAČENÍM PÔVODU A ZEMEPSINÝM OZNAČENÍM VÝROBKOV?
Poľnohospodárske výrobky, potraviny a víno možno chrániť ako označenie pôvodu aj ako zemepisné 
označenie, liehoviny len ako zemepisné označenie. 
Poľnohospodárske výrobky a potraviny je možné zapísať a chrániť len na úrovni Európskeho spoločenstva 
podľa nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodár-
skych výrobkov a potravín z 20. marca 2006. Víno a liehoviny môžu byť chránené aj na národnej úrovni a zápis 
označenia týchto výrobkov do registra vedeného Európskou komisiou neznamená zánik ochrany na národnej 
úrovni.
Slovenské označenia pôvodu môžu byť zapísané do medzinárodného registra WIPO podľa Lisabonskej dohody 
na ochranu označení pôvodu a ich medzinárodného zápisu po ich zápise do registra ÚPV SR.

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


