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Ktoré nápady môžete ochrániť a akým spôsobom 

Čo som vymyslel... 
Predmet duševného 
vlastníctva 

Forma právnej ochrany Doba právnej ochrany  

Predmet, zariadenie, spôsob 
výroby alebo pracovný postup 
(aj receptúra) 

Vynález 
Patentom – Patentový 
zákon č. 435/2001 Z.z. 
v znení n.p. 

20 rokov 

Liečivo alebo výrobok na 
ochranu rastlín 

Vynález 
Patentom – Patentový 
zákon č. 435/2001 Z.z. 
v znení n.p. 

max 25 rokov na 
základe dodatkového 
ochranného označenia 

Nové alebo inovatívne 
technické riešenie (nový 
výrobok, nová látka, nový 
spôsob výroby, použitie na 
nový účel) 

Úžitkový vzor 

Úžitkovým vzorom - zákon 
č. 517/2007 Z. z. o 
úžitkových vzoroch v znení 
n.p. 

max 10 rokov 

Estetické prvky predmetu, 
ornamentálne prvky 

Dizajn výrobku 
Dizajnom - zákon č. 
444/2002 Z.z. o dizajnoch 
v znení n.p. 

max  25 rokov 

Názov, logo – slovné alebo 
obrazové znaky, ktoré odlišujú 
tovary a služby jednej osoby 
od tovarov a služieb inej osoby 

Ochranná známka 
Ochrannou známkou – 
zákon č. 506/2009 Z.z. 
v znení n.p. 

ochrana 10 rokov, 
pričom je možné 
ochranu predlžovať 
neobmedzene vždy 
o ďalších 10 rokov 

Výrobno-technické poznatky, 
postupy výroby, ktoré sú 
výsledkom tvorivej činnosti 
a skúseností podnikateľa 

Know-how 
Utajením – v zmysle 
Obchodného zákonníka ako 
obchodné tajomstvo 

neobmedzená 

Román, poviedka, scenár, 
dramatické dielo,... 

Literárne dielo 
Autorský zákon č. 
185/2015 Z.z. 

Počas života autora a 70 
rokov po jeho smrti 

Fotografia, obraz, kresba, 
socha, ... 

Výtvarné dielo 
Autorský zákon č. 
185/2015 Z.z. 

Počas života autora a 70 
rokov po jeho smrti 

Hudba, pieseň, symfónia, ... Hudobné dielo 
Autorský zákon č. 
185/2015 Z.z. 

Počas života autora a 70 
rokov po jeho smrti 

Film, reklamný šot, 
videoklip,... 

Audiovizuálne dielo 
Autorský zákon č. 
185/2015 Z.z. 

Počas života autorov 
a 70 rokov po smrti 
posledného z autorov 

Softvér Počítačový program 
Autorský zákon č. 
185/2015 Z.z. 

Počas života autora a 70 
rokov po jeho smrti 

Zborník, noviny, časopis, 
encyklopédia, antológia, 
pásmo alebo výstava 

Databáza 
Autorský zákon č. 
185/2015 Z.z. 

V závislosti od typu 
databázy - počas života 
autora a 70 rokov po 
jeho smrti alebo 15 
rokov od jej zhotovenia 
alebo sprístupnenia 
verejnosti (podľa toho, 
čo nastalo skôr) 
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