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• § 18 Správneho poriadku

• Konanie sa začína na návrh účastníka konania, alebo na podnet správneho 
orgánu.

• Konanie je začaté dňom, keď podanieúčastníka konania došlo správnemu 
orgánu. 

• Ak sa návrh urobil ústne do zápisnice na príslušnom orgáne, konanie je 
začaté okamihom spísania zápisnice.

Podanie podľa Správneho poriadkuPodaniePodaniepodpodľľaa SprSpráávnehovnehoporiadkuporiadku



4

• § 19 Správneho poriadku

• Podanie je možné urobiť: 

- písomne

- ústne do zápisnice

- elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým       
podpisom podľa osobitného zákona

- telegraficky  \ takéto podania obsahujúce návrh vo veci je 

- telefaxom     – potrebné doplniťpísomne alebo ústne do  

- e-mailom     /        zápisnice najneskôr do troch dní

Podanie podľa Správneho poriadkuPodaniePodaniepodpodľľaa SprSpráávnehovnehoporiadkuporiadku
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Režim týkajúci sa podania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

sa nevzťahuje 

na podania určené úradu z oblasti priemyselných práv. 

************

Otázka podania je riešená buďpriamo v jednotlivých špeciálnych zákonoch
týkajúcich sa predmetov práv priemyselného vlastníctva, 

alebo 

sú podrobnosti o spôsobe podania uvedené aj vo vyhláškachvydaných 
úradom.

Podania na Úrade priemyselného
vlastníctva SR

PodaniaPodaniana na ÚÚraderade priemyselnpriemyselnééhoho
vlastnvlastnííctvactva SRSR
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Podľa § 79 ods. 8 a 10 zákona č. 435/2001 Z. z. patentový zákonv znení
neskorších predpisov

• Ak patentový zákon alebo všeobecne záväzný predpis (vyhláška)

neustanovuje inak, podanie na úrad sa robípísomne, v štátnom jazyku.

• Podanie na úrad sa môže vykonať prostredníctvom elektronických 
prostriedkov. 

Ak takéto podanie nie je podpísané elektronickým podpisom, treba ho 
doplniť v písomnej forme v lehote jedného mesiaca, 

inak sa takéto podanie považuje za právne neúčinné.

• (Podobne upravené aj v zákone č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch)

Podania týkajúce sa patentovPodaniaPodania týkajtýkaj úúcecesasapatentovpatentov
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Podľa § 28 vyhlášky č. 223/2002 Z. z.v znení neskorších predpisov

• Podanie možno doručiť osobne, poštou alebo prostredníctvom

elektronických prostriedkov.
• Podanie prostredníctvom elektronických prostriedkov sa musí v lehote 

určenej úradom doplniť podaním v písomnej forme, inak naň úrad

nebude prihliadať.

• V prípade, že charakter podania vzhľadom na jeho rozsah

neumožňuje predložiť ho v písomnej forme, úrad bude považovať podanie

prostredníctvom elektronických prostriedkov, ktoré umožňuje výstup v

písomnej forme, za podanie spĺňajúce formálne náležitosti podľa zákona

a tejto vyhlášky.

• Ak úrad vo výzve určí účastníkovi konania lehotu na vykonanie

úkonu, výzva prostredníctvom elektronických prostriedkov sa považuje za

doručenú prvým dňom mesiaca nasledujúceho po odoslaní výzvy, kým

účastník konania nepreukáže skutočný deň doručenia výzvy alebo

skutočnosť, že výzva nebola doručená. 

Podania týkajúce sa patentovPodaniaPodania týkajtýkaj úúcecesasapatentovpatentov



8

• Podľa §51 ods. 9 – 11 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

• Ak zákon o ochranných známkach neustanovuje inak, podanie na úrad sa 
robí písomne v štátnom jazyku. 

• Podanie na úrad sa môže urobiť aj:
• telefaxom alebo 
• elektronickými prostriedkami .

Podanie urobené telefaxom alebo elektronickými prostriedkami, ktorénie je
podpísanéelektronickým podpisom alebo zaručeným elektronickým
podpisom, treba doplniť v písomnej forme do jedného mesiaca, inak sa 
takéto podanie považuje za nepodané.

• Podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu. Z podania musí byť zrejmé, kto 
ho podáva, akej veci sa týka a čo sa ním navrhuje. Každé podanie musí byť
podpísané osobou, ktorá ho podáva.

Podania týkajúce sa ochranných známokPodaniaPodania týkajtýkaj úúcecesasaochranných ochranných znznáámokmok
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Podľa §49 ods. 5 a 6 zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnochv znení
neskorších predpisov

• Ak zákon o dizajnoch alebo všeobecne záväzný právny predpis

neustanovuje inak, podanie na úrad sa vyhotovív písomnej forme v

štátnom jazyku. 

• Podanie na úrad sa môže vykonať aj prostredníctvom elektronických 
prostriedkov. Takéto podanie musí byť doplnenév písomnej forme 

v lehote 14 dní, inak sa takéto podanie považuje za nepodané.

Podľa § 16 vyhlášky č. 629/2002 Z. z.

• Podanie na úrad možno doručiť osobne, poštou alebo prostredníctvom 
elektronických prostriedkov.

Podania týkajúce sa dizajnovPodaniaPodania týkajtýkaj úúcecesasadizajnovdizajnov
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Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise v znení neskorších predpisov

Zákon upravuje 
• vzťahy vznikajúce v súvislosti s vyhotovovaním a používaním 

elektronického podpisu, 
• práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri 

používaní elektronického podpisu, 
• hodnovernosť a ochranu elektronických dokumentov podpísaných 

elektronickým podpisom.

**************

V uzavretých systémoch sa tento zákon použije, ak sa účastníci uzavretého 
systému nedohodnú inak.

Elektronické podanie - legislatívaElektronickElektronick éé podaniepodanie-- legislatlegislatíívava
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Elektronický podpis - § 3 zákona

• Elektronický podpis je informácia pripojená alebo inak logicky spojená s 
elektronickým dokumentom, ktorá musí spĺňať tieto požiadavky:

• nemožno ju efektívne vyhotoviťbez znalosti súkromného kľúča a 
elektronického dokumentu,

• na základe znalosti tejto informácie a verejného kľúča patriaceho k 
súkromnému kľúču použitému pri jej vyhotovení možno overiť, že  
elektronický dokument, ku ktorému je pripojená alebo s ním inak 
logicky spojená, je zhodný s elektronickým dokumentom použitým 
na jej vyhotovenie,

• obsahuje údaj, ktorý identifikuje podpisovateľa.

• Podpisovateľ vyhotoví elektronický podpis elektronického dokumentu tak, 
že na základe svojho súkromného kľúča a elektronického dokumentu 
vyhotoví nový údaj, ktorý spĺňa vyššie uvedené podmienky.

Elektronické podanie – legislatíva
Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise v znení neskorších predpisov

ElektronickElektronick éé podaniepodanie–– legislatlegislatíívava
Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise v znení neskorších predpisov
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Zaručený elektronický podpis - § 4 zákona

• Zaručený elektronický podpis je elektronický podpis, ktorý musí spĺňať

podmienky  elektronického podpisu a

• je vyhotovený pomocou súkromného kľúča, ktorý je určený na 
vyhotovenie zaručeného elektronického podpisu,

• možno ho vyhotoviť len s použitím bezpečného zariadenia na 
vyhotovovanie elektronického podpisu,

• spôsob jeho vyhotovovania umožňuje spoľahlivo určiť, ktorá
fyzická osoba zaručený elektronický podpis vyhotovila,

• na verejný kľúčpatriaci k súkromnému kľúču použitému na 
vyhotovenie zaručeného elektronického podpisu je vydaný 
kvalifikovaný certifikát.

• Podpisovateľ vyhotoví zaručený elektronický podpis elektronického 
dokumentu tak, že na základe svojho súkromného kľúča a daného 
elektronického dokumentu vyhotoví pomocou bezpečného zariadenia na 
vyhotovenie elektronického podpisu nový údaj, spĺňajúci vyššie uvedené
podmienky.

Elektronické podanie – legislatíva
Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise v znení neskorších predpisov

ElektronickElektronick éé podaniepodanie–– legislatlegislatíívava
Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise v znení neskorších predpisov
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• Používanie elektronického podpisu- § 5 zákona

• V styku s orgánmi verejnej moci sa používa:

- elektronický podpis
alebo

- zaručený elektronický podpis. 

*****************

• Ak sa v styku s orgánmi verejnej moci používa zaručený elektronický 

podpis, kvalifikovaný certifikát musí byť vydaný akreditovanou 

certifikačnou autoritoua musí obsahovaťrodnéčíslo držiteľa certifikátu.

Elektronické podanie – legislatíva
Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise v znení neskorších predpisov

ElektronickElektronick éé podaniepodanie–– legislatlegislatíívava
Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise v znení neskorších predpisov
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• Elektronická podateľňa - § 2 zákona

• Elektronickou podateľňou je technické zariadenie slúžiace najmä na:

- prijímanie

- odosielanie 

- a potvrdzovanie prijatia 

elektronických dokumentov podpísaných elektronickým podpisom a 
elektronických dokumentov podpísaných zaručeným elektronickým 
podpisom.

Elektronické podanie – legislatíva
Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise v znení neskorších predpisov

ElektronickElektronick éé podaniepodanie–– legislatlegislatíívava
Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise v znení neskorších predpisov
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• Vyhláška NBÚč. 136/2009 Z. z. o spôsobe a postupe používania 
elektronického podpisu v obchodnom styku a administratívnom styku

upravuje:

- formáty elektronických dokumentov

- činnosť elektronickej podateľne

Elektronické podanie – legislatíva

Vyhlášky NBÚč.131 - 136/2009 Z. z.

ElektronickElektronick éé podaniepodanie–– legislatlegislatíívava

Vyhlášky NBÚč.131 - 136/2009 Z. z.
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Formáty elektronických dokumentov

• V obchodnom stykusa používa taký formát elektronického dokumentu, 

na ktorom sa subjekty dohodli.

• V administratívnom styku sa na podpisovanie zaručeným elektronickým

podpisom používajú len stanovené formáty dokumentov.

****************

Spresnenia obsahu formátov elektronických dokumentov v 
administratívnom styku a ich formálne špecifikácie zverejňuje NBÚ na 
svojej webovej stránke.

Elektronické podanie – legislatíva

Vyhláška NBÚč. 136/2009 Z. z.

ElektronickElektronick éé podaniepodanie–– legislatlegislatíívava

Vyhláška NBÚč. 136/2009 Z. z.
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Formáty elektronických dokumentov v administratívnom styku

1. ASCII v niektorom z kódovaní znakov podľa ISO.

2. Microsoft/Apple Rich Text Format (RTF) Verzia 1.5

3. Adobe Portable Document Format (PDF) Verzia 1.3

4. Adobe Portable Document Format (PDF) Verzia 1.4

5. HTML 4.01

6. XML 1.0

7. XHTML 1.0

8. XHTML 1.1

9. OpenOffice.org XML File Format

10. Secure Hyper Text Transfer Protocol

11. S/MIME Verzia 3

12. Security Services for S/MIME

13. Tag Image File Format for image technology (TIFF). Formát jedefinovaný v  medzinárodnej 
norme

14. Portable Network Graphics (PNG). Formát je definovaný v  medzinárodnej norme

15. PDF/A-1. Formát je definovaný v medzinárodnej norme

16. Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) v1.0 (ODF). Formát je 
definovaný v zahraničnej norme.

Elektronické podanie – legislatíva

Vyhláška NBÚč. 136/2009 Z. z.

ElektronickElektronick éé podaniepodanie–– legislatlegislatíívava

Vyhláška NBÚč. 136/2009 Z. z.
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Činnosť elektronickej podateľne
A) Prijatie elektronického dokumentu

• Elektronická podateľňa prijíma elektronické dokumenty prostredníctvom 
siete prenosu údajov alebo elektronickej pošty

- v režime trvalého pripojenia on-line,
- v režime časovo obmedzeného pripojenia, keď sa pripojenie on-line
poskytuje najmenej počas určeného pracovného času orgánu verejnej 
moci.

**********************

• Elektronická podateľňa prijíma elektronické dokumenty na nosiči údajov 
počas určeného pracovného času orgánu verejnej moci, najmenej však 
počas polovice tohto času.

Elektronické podanie – legislatíva

Vyhláška NBÚč. 136/2009 Z. z.

ElektronickElektronick éé podaniepodanie–– legislatlegislatíívava

Vyhláška NBÚč. 136/2009 Z. z.
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Činnosť elektronickej podateľne

B) Spracovanie po prijatí elektronického dokumentu - I.

1. elektronická podateľňa automaticky zaradí prijatý dokumentdo frontu 
prijatých dokumentov alebo prevedie elektronický dokument z nosiča 
údajov do frontu prijatých dokumentov,

2. ihneď po prijatípriradí elektronickému dokumentu časový údaj
zodpovedajúci objektívnemu času prijatia dokumentu; technické a 
systémové prostriedky elektronickej podateľne zabezpečia jednoznačné
a nezmeniteľné priradenie časového údaja prijatému elektronickému 
dokumentu a jeho ochranu pred modifikáciou alebo zničením,

3. elektronická podateľňa zapíše automaticky alebo manuálne prijatý 
dokument do zoznamu prijatých dokumentov,

Elektronické podanie – legislatíva

Vyhláška NBÚč. 136/2009 Z. z.

ElektronickElektronick éé podaniepodanie–– legislatlegislatíívava

Vyhláška NBÚč. 136/2009 Z. z.
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Činnosť elektronickej podateľne
B) Spracovanie po prijatí elektronického dokumentu - II.

4. preskúma elektronický dokument a rozhodne ojeho ďalšom spracovaní
alebo o jeho odmietnutí,

5. ak neodmietne elektronický dokument, overí platnosť kvalifikovaného 
certifikátu , zaručeného elektronického podpisu a neporušenosť integrity 
prijatého dokumentu,

6. ak overenie podľa potvrdí platnosť overovaných skutočností, vydá
elektronická podateľňa elektronickúpotvrdenku a elektronický dokument 
zaradí do frontu overených prijatých dokumentov.

*****************
V opačnom prípade elektronický dokument vyradí z frontu prijatých 
dokumentov, vykoná záznam v zozname prijatých dokumentov a prijatie 
dokumentu odmietne,

Elektronické podanie – legislatíva

Vyhláška NBÚč. 136/2009 Z. z.

ElektronickElektronick éé podaniepodanie–– legislatlegislatíívava

Vyhláška NBÚč. 136/2009 Z. z.
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Činnosť elektronickej podateľne

C) Vybavovanie elektronického dokumentu a archivácia

• V súlade s vnútornými predpismi orgánu verejnej moci sa prijaté
elektronické dokumenty postupne manuálne alebo automatickyvyberajú
z frontu overených prijatých dokumentov a podľa potreby sa prevedú
vytlačením na listinnú podobu alebo sa odovzdajúna ďalšie vybavenie v 
elektronickej podobeprostredníctvom vnútornej siete prenosu údajov 
orgánu verejnej moci,

• Elektronická podateľňa archivuje zoznamyprijatých, overených prijatých 
a odmietnutých elektronických dokumentov a súbor elektronických 
potvrdení o prijatí dokumentov na vybavenie v listinnej alebo elektronickej 
podobe.

Elektronické podanie – legislatíva

Vyhláška NBÚč. 136/2009 Z. z.

ElektronickElektronick éé podaniepodanie–– legislatlegislatíívava

Vyhláška NBÚč. 136/2009 Z. z.
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Činnosť elektronickej podateľne

D) Potvrdenie prijatia elektronického dokumentu

• Overenie a nasledujúce prijatie elektronického dokumentu elektronická
podateľňa potvrdí:

• Vydaním elektronickej potvrdenky v prípade jeho prijatia a to najviac do 
60 minút od zaradenia elektronického dokumentu do frontu overených 
prijatých dokumentov, na adresu odosielateľa prijatého elektronického 
dokumentu; 

Ak nie je možné elektronickú potvrdenku doručiť, elektronická podateľňa 
vykoná aj ďalšie pokusy o doručenie, a to najmenej dvakrát .

• Vydaním písomného potvrdenia doručiteľovi nosiča údajov s prijatým 
elektronickým dokumentom, ktorému súčasne tento údajový nosič vráti.

Elektronické podanie – legislatíva

Vyhláška NBÚč. 136/2009 Z. z.

ElektronickElektronick éé podaniepodanie–– legislatlegislatíívava

Vyhláška NBÚč. 136/2009 Z. z.
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• Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení
neskorších predpisov definuje 

elektronickú podateľňu ako informačný systém verejnej správy,

ktorý je súčasťou 

Ústredného portálu verejnej správy!

Elektronické podanie – legislatíva

Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy

ElektronickElektronick éé podaniepodanie–– legislatlegislatíívava

Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy
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Informač ný systém verejnej správy 
• Pre informačný systém verejnej správy sú záväzné zákony:

- Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy 
v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise v znení neskorších
predpisov

- Vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č.131 - 136/2009 Z. z.

Uzavretý systém 
• Uzavretý systém nie je informačný systém verejnej správy.
• Uzavretý systém definuje zákon č. 215/2002 o elektronickom podpise 

v znení neskorších predpisov ako systém slúžiaci výlučne pre vlastné
potreby jeho účastníkov, ktorý vznikol na základe dohody účastníkov 
systému a ku ktorému majú prístup len účastníci systému. 

• V uzavretých systémoch sa zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom 
podpise v znení neskorších predpisov použije vtedy, ak sa účastníci 
uzavretého systému nedohodnú inak.

Elektronické podanie – legislatíva - závery

Informačný systém verejnej správy verzus uzavretý informačný systém

ElektronickElektronick éé podaniepodanie–– legislatlegislatíívava -- zzááveryvery

Informačný systém verejnej správy verzus uzavretý informačný systém
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Účastník konania má možnosť v ÚPV SR uskutočniť elektronické podanie  
bez doplnenia podania v papierovej forme cez:

• Ústredný portál verejnej správy – informačný systém verejnej správy
- dostupný pre každého účastníka konania, ktorý je zaregistrovaný na
portáli verejnej správy

- používateľmusí vlastniť ZEP (zaručený el. podpis)
- služba dostupná len pre niektoré podania – všeobecné podania

• EPTOS  eOLF– uzavretý informačný systém 
- dostupný  len pre okruh účastníkov, ktorí na základe 

dohody vlastnia elektronický podpis - SMART kartu
- používateľ musí mať nainštalovaný potrebný softvér
- používateľ musí vyexportovať verejný kľúčzo SMART
karty, ktorý musí úrad akceptovať a vložiť do systému

- služba dostupná pre vopred nastavené podania prijímateľom

• PCT Safe– uzavretý informačný systém – podobne ako  EPTOS eOLF

Možnosti elektronického podania v ÚPV SRMoMožžnosti elektronicknosti elektronickéého podania vho podania vÚÚPV SRPV SR
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• Prevádzkovateľ: Úrad vlády SR prostredníctvom príspevkovej 
organizácie NASES (Národná agentúra pre sieťové
a elektronické služby)

**** Všeobecné podmienky poskytovania služby „Všeobecné podanie“ ****

• Prijímateľ podania: ÚPV SR

• Zriadenie služby: od 1. 7. 2009

• Využívanie služby: od 1. 2. 2010

**** od platnosti novely zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 
v znení neskorších predpisov – zníženie poplatkov****

• Adresa: www.portal.gov.sk

Ústredný portál verejnej správyÚÚstredný portstredný portáál verejnej sprl verejnej spráávyvy
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Ústredný portál verejnej správyÚÚstredný portstredný portáál verejnej sprl verejnej spráávyvy
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Na využívanie služby „Všeobecné podanie“ je potrebné sa zaregistrovať
Následne je potrebné sa prihlásiť
Po registrácii - klik na „Služby“

Ústredný portál verejnej správyÚÚstredný portstredný portáál verejnej sprl verejnej spráávyvy
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Všeobecné podanie nepodpísané
Všeobecné podanie podpísané
klik na „Všeobecné podanie podpísané“

Ústredný portál verejnej správyÚÚstredný portstredný portáál verejnej sprl verejnej spráávyvy
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• Všeobecné podanie podpísané, t.j. kvalifikované podanie je podanie, ktoré je 
neanonymné a podpisované elektronickým podpisom. 

• Všeobecné podanie je možné podať iba pre také podania, ktoré nemajú svoju 
formu a náležitosti popísané právnymi normami.

Ústredný portál verejnej správyÚÚstredný portstredný portáál verejnej sprl verejnej spráávyvy
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Po výbere „Elektronická služba“, „Formulár“ a „Úrad priemyselného 
vlastníctva SR“ je možné napísať Všeobecné podanie a elektronicky ho podať
na Ústredný portál verejnej správy pre prijímateľa ÚPV SR.

Ústredný portál verejnej správyÚÚstredný portstredný portáál verejnej sprl verejnej spráávyvy
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Ústredný portál verejnej správyÚÚstredný portstredný portáál verejnej sprl verejnej spráávyvy

Štatistika podaní:

Prvé podanie: 2. 2. 2010
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Dôležité termíny:

• inštalácia EPTOS servera apríl 2005
• komunikácia s WIPO – PCT Safe
• testovanie EP a PCT modulov
• EP a PCT január 2006
• vývoj národných formulárov
• PP apríl 2007
• PÚV január 2008
• preklady patentových nárokov október 2009

k zverejneným EPP 
• preklady patentových spisov október 2009

Európskych patentov
• následne podané dokumenty október 2009

Systém EPTOS – eOLFSystSystéém EPTOS m EPTOS –– eOLFeOLF
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Systém EPTOS – eOLF : PCT formulárSystSystéém EPTOS m EPTOS –– eOLFeOLF : PCT : PCT formulformul áárr
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Systém EPTOS – eOLF : EP formulárSystSystéém EPTOS m EPTOS –– eOLFeOLF : EP : EP formulformul áárr
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Systém EPTOS – eOLF : úžitkové vzorySystSystéém EPTOS m EPTOS –– eOLFeOLF : : úúžžitkovitkov éé vzoryvzory
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Systém EPTOS – eOLF : následné podaniaSystSystéém EPTOS m EPTOS –– eOLFeOLF : n: nááslednslednéé podaniapodania
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Štatistika medzinárodných podaníŠŠtatistika medzintatistika medzináárodných podanrodných podaníí

Medzinárodné podania EP a PCT
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Štatistika patentových prihlášokŠŠtatistika patentových prihltatistika patentových prihl ášášokok
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Štatistika prihlášok úžitkových vzorovŠŠtatistika prihltatistika prihl ášášok ok úúžžitkových vzorovitkových vzorov
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Ďakujem za pozornosť!ĎĎakujem za pozornosakujem za pozornosťť!!

milan.oravec@indprop.gov.skmilan.oravec@indprop.gov.sk


