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     Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
 

Informácia k rozoznaniu originálneho a falošného tovaru a k databázam, ktoré 
slúžia na vyhľadávanie informácií o registrovaných právach duševného vlastníctva  

 
 
Finančné riaditeľstvo SR podáva informáciu k možným spôsobom rozpoznania originálneho a falšovaného tovaru 
a k existujúcim databázam práv duševného vlastníctva (PDV), v ktorých sú informácie o predmetnom práve. 
 
Duševné vlastníctvo je „majetok" nehmotnej povahy, ktorý je výsledkom tvorivého myslenia alebo tvorivej 
duševnej činnosti. Je predmetom právnej ochrany a jeho používanie je preto viazané na súhlas autora, či tvorcu. 
Databázy PDV sú nápomocné pri odhaľovaní falšovaného alebo pirátskeho tovaru. Cieľom zamedzenia 
uvádzania tovaru, ktorý porušuje práva duševného vlastníctva na trh, je ochrana spotrebiteľa, jeho zdravia 
a bezpečnosti.  
 
Falošný  alebo pirátsky tovar môže byť zdraviu škodlivý, pretože na výrobu sa používajú nekvalitné materiály 
alebo ich lacné náhrady, výrobky nie sú spoľahlivo testované a neprechádzajú žiadnou kontrolou. Rovnako je 
potrebné si uvedomiť, že kúpou takýchto tovarov sa podporuje aj organizovaný zločin, kriminalita, či detská 
práca. 
 
Ak si chcete kúpiť originál výrobok, tak v prvom rade by ste ho nemali kupovať na tržniciach, v čínskych e-
shopoch a pod., ktoré nie sú vo väčšine prípadov zárukou predaja kvalitného značkového tovaru. Na výrobku si 
treba tiež všímať kvalitu materiálov, celkové prevedenie a balenie. Štítky a visačky sú ďalším znakom, podľa 
ktorého môžete odlíšiť napodobeninu od pôvodnej značky. Príliš nízka cena je tiež podozrivá. 
 
Napríklad, ak sa chcete vyhnúť kúpe falošného parfému, tak pozornosť venujte najmä neporušenosti obalu 
a kvalite jeho vyhotovenia, názvu parfému a jeho možným slovným mutáciám oproti originálnemu označeniu 
výrobku, vyhotoveniu flakónu, cene parfému a spôsobu jeho ponúkania na predaj. Viac informácií, ktoré Vám 
pomôžu pri rozpoznávaní originálu a falzifikátu parfému, nájdete napr. na webových stránkach výrobcov 
originálnych tovarov. 
 
Ako ďalšiu pomôcku pri rozpoznaní originálu od napodobeniny nielen pri parfémoch, ale aj pri iných tovaroch, 
Vám uvádzame odkazy na dostupné databázy práv priemyselného a duševného vlastníctva. Databázy PDV 
boli vytvorené príslušnými inštitúciami na základe údajov poskytnutých vlastníkmi PDV. V databázach je možné si 
overiť, či existuje PDV ku konkrétnemu tovaru ako aj ďalšie informácie o značke patriacej originálnemu výrobku . 
 
 

1. Ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva v SR je Úrad priemyselného 

vlastníctva Slovenskej republiky (ÚPV SR). Na webovom sídle tohto úradu sú dostupné aj prepojenia na 

databázy práv duševného vlastníctva.  

Vyhľadávanie je možné prostredníctvom Web registrov, kde po kliknutí na Základné vyhľadávanie alebo 

Rozšírené vyhľadávanie a zadaní požadovaného údaju si môžete nájsť informácie o práve duševného 

vlastníctva (napr. o ochrannej známke). 

 

http://www.upv.sk/?uvod
http://www.upv.sk/?uvod
https://wbr.indprop.gov.sk/webregistre/
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Taktiež sú tu dostupné aj prepojenia na Medzinárodné a EÚ databázy s údajmi o patentoch, úžitkových 
vzoroch, ochranných známkach, dizajnoch a označeniach pôvodu a zemepisných označeniach s určitým 
vzťahom k územiu Slovenskej republiky. 

   

 
  
 

2. Úradom EÚ pre duševné vlastníctvo je EUIPO (The European Union Intellectual Property Office) so sídlom 

v španielskom Alicante. Na webovom sídle tejto inštitúcie sú dostupné databázy práv duševného vlastníctva, 

ktoré umožňujú vyhľadávanie v registri ochranných známok v EÚ aj mimo EÚ kliknutím na TMview, 

vyhľadávanie v registri dizajnov v EÚ aj mimo EÚ kliknutím na DesignView a vyhľadávanie ochranných 

známok, dizajnov, majiteľov, zástupcov a vestníkov je možné kliknutím na eSearch plus. 

 

http://www.upv.sk/?databazy-a-registre
https://euipo.europa.eu/ohimportal/sk/home
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3. Ďalšou dostupnou databázou na vyhľadávanie informácií o registrovaných právach duševného vlastníctva je 

databáza Svetovej organizácie duševného vlastníctva databáza WIPO (World Intellectual Property 

Organization) so sídlom v Ženeve, Švajčiarsko. 

 

 

Vyhľadávanie môžete začať zadaním slov, čísel, dátumov, tried alebo krajín. Najpravdepodobnejšie vyhľadávacie  
pole bude automaticky vybrané. Ak chcete zmeniť priradené polia, použite rozbaľovaciu ponuku vedľa Vášho 
výrazu. Ponechajte vyhľadávacie pole prázdne na prehľadávanie celej zbierky. 
 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/
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Vypracovalo:   Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 
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