
Autorské právo Právo priemyselného vlastníctva

Umelecká a kultúrna oblasť Hospodárska oblasť

• diela

• počítačové programy

• databázy

• súvisiace práva (umelecké výkony, 

zvukové záznamy, audiovizuálne 

záznamy a vysielanie, mediálne právo)

• technické riešenia (patenty, úžitkové vzory, 

dizajny, topografie polovodičových výrobkov )

• práva na označenie (ochranné známky, 

označenia pôvodu, obchodné meno)

• súvisiace práva (odrody rastlín, plemená 

zvierat, obchodné tajomstvo, know-how, 

zlepšovací návrh, súťažné právo)



Autorské právo Právo priemyselného vlastníctva

Autor má výhradné 

osobnostné práva a 

majetkové práva.

Osobnostné práva 

náležia iba autorovi, 

majetkové práva môže 

mať aj podnik.

Pôvodca je ten, kto vytvoril vynález, 

technické riešenie alebo dizajn 

vlastnou tvorivou činnosťou

ale

Majiteľ má právo na riešenie.

Právo priemyselného vlastníctva zahŕňa právo na 

pôvodcovstvo a právo na riešenie.



▪Kedy vznikne?

copyright

okamihom, keď je dielo vyjadrené v podobe 

vnímateľnej zmyslami



• Dokedy trvá? Majetkové autorské práva trvajú počas života autora 

a 70 rokov po jeho smrti. 



Voľné licencie

Autor poskytuje bezodplatnú licenciu na 

používanie, zdieľanie alebo vykonanie svojho 

diela.

Použitie diela na účely slobody prejavu a práva na informácie

Použitie diela na sociálne, vzdelávacie, vedecké, kultúrne, úradné 

a iné účely

Použitie diela s minimálnym hospodárskym významom

Autorský zákon definuje



▪Zmluva o dielo

▪Licenčná zmluva

▪Zamestnanecké dielo



Autorský zákon

Zákon č. 185/2015 Z. z. 



Ochrana priemyselného vlastníctva je nutná prihlásením na úrad. 

• chrániť sa pred porušovateľmi (plagiátorstvo, kopírovanie); 

• zamedziť zneužívaniu dobrého mena podnikateľa;

• možnosť licencovať alebo predať priemyselné práva;

• pri ochranných známkach, ktoré sa stanú známymi 

a ich hodnota stúpa, môže majiteľ OZ poskytovať

franšízu iným podnikateľom alebo 

aj zanechať dedičom významný majetok.

Prečo?



▪ Teritoriálne právo

Predmety priemyselného vlastníctva sú teritoriálnym 

právom vymedzeným zemepisnými hranicami krajiny 

alebo regiónu kde bol prihlásený.



vynález, zariadenie, spôsob výroby,

zapojenie, chemická látka, priemyselne

produkčné mikroorganizmy,

biotechnologické postupy a produkty

získané ich pomocou

technické riešenie

vonkajšia úprava výrobku, vzor, model,

logo, vzhľad webstránky

označenia výrobkov/služieb resp. logo,

slogan, doménové meno

tradičné vedomosti

patent

úžitkový vzor

dizajn

ochranné známky

označenia pôvodu

zemepisné označenia

Predmety    a    prostriedky



sú slovné, 

ktoré sú spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby 

od tovarov alebo služieb inej osoby.

obrazové, 3D, kombinované označenia, farba,

hologram, pohybové, multimediálne, čuchové alebo zvukové,

YODA

SONY



10 rokov od podania prihlášky úradu 

dá sa obnoviť na ďalších a ďalších a ďalších ...desať rokov.

Ako dlho platí ochrana?



Kde registrovať?



Zákon o ochranných známkach

č. 506/2009 Z. z.



Patent

▪ je ochranný dokument, ktorým dáva 
štát výlučné právo jeho majiteľovi na 
využívanie vynálezu počas určitého 
časového obdobia

▪ Platí max. 20 rokov od podania 
patentovej prihlášky.

▪ Po 3ťom roku sa platia udržiavacie 
poplatky.

Úžitkový vzor

▪ forma právnej ochrany nových 
priemyselne využiteľných 
technických riešení

▪ platí maximálne 10 rokov. 
(4+3+3)

▪ Konanie na úrade trvá kratšie ako 
pri patente. 

▪ Po zápise do registra môže úrad 
vykonať výmaz úžitkového vzoru 
z registra z dôvodov stanovených 
zákonom. (§ 44)



Novosť (§ 7 PZ, §4 ZoÚV)

Vynálezcovská činnosť (§ 8 PZ, §4 ZoÚV)

Priemyselná využiteľnosť (§ 9 PZ, §4 ZoÚV)

Zákonné podmienky patentovateľnosti



▪Kde podať prihlášku?



Patentový zákon

č. 435/2001 Z. z.

Zákon o úžitkových vzoroch

č. 517/2007 Z. z.



▪ je vzhľad výrobku alebo jeho časti, spočívajúci najmä v 
znakoch línií, obrysov, farieb, tvaru, štruktúry alebo 
materiálov výrobku samotného, alebo jeho zdobení. 

Základné podmienky na zápis dizajnu do registra a vydanie 
osvedčenia:

▪svetová novosť;

▪osobitý charakter.



5 rokov odo dňa podania prihlášky dizajnu

Dobu platnosti zápisu dizajnu je možné predĺžiť 

najviac štyrikrát na celkovú dobu 25 rokov.

▪Do kedy platí?



▪Kde podať prihlášku?



Zákon o dizajnoch

č. 444/2002 Z. z.



Zuzana Samčíková©2019


