ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Tel.: 048/43 00 131, 048/43 00 327
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Miesto pre úradnú pečiatku

www.upv.sk

Potvrdenie o podaní

Žiadosť o udelenie

osobne / poštou /
elektronicky bez el. podpisu /
elektronicky podpísané el. podpisom

PATENTU
na vynález

dátum

Značka spisu PP

podpis

1

Názov

2

Prihlasovateľ (prípadných ďalších prihlasovateľov uveďte na nasledujúcej strane)
Priezvisko, meno (titul) / názov (ak ide o právnickú osobu)

Ulica (P. O. Box)
Mesto

PSČ

Telefón

Fax

E-mail

3

Štát

Prihlasovateľ je zároveň pôvodcom.

@

Zástupca (ak vyplníte túto položku, je potrebné preukázať zastupovanie)
Priezvisko, meno (titul) / názov (ak ide o právnickú osobu)

Ulica (P. O. Box)
Mesto

PSČ

Telefón

Fax

E-mail

4

Štát

@

Adresa na doručovanie (ak je adresa odlišná ako v položke 2 alebo 3)
Priezvisko, meno (titul) / názov (ak ide o právnickú osobu)

Ulica (P. O. Box)
Mesto

PSČ

Telefón

Fax

E-mail

Štát

@

UPV 1001 1D

Vyčistiť formulár
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5

Prílohy

6

3x – opis

Doplňujúce údaje
Prihláška PCT

3x – patentové nároky

číslo medzinárodnej prihlášky

3x – výkresy

číslo medzinárodného zverejnenia WO

PCT

dátum podania

3x – anotácia

Vylúčená prihláška

3x – obrázok k anotácii

číslo základnej patentovej prihlášky

1x – doklad o nadobudnutí práva na riešenie

PP

dátum podania

1x – plná moc alebo kópia generálnej plnej moci s číslom
generálnej plnej moci

Odbočená prihláška
číslo pôvodnej prihlášky úžitkového vzoru

1x – prioritný doklad

PÚV

dátum podania

1x – potvrdenie o deponovaní mikroorganizmov

Zmena európskej patentovej prihlášky na prihlášku
číslo pôvodnej prihlášky

1x – žiadosť o úplný prieskum

EP

dátum podania

doplňujúci list ďalších prihlasovateľov/pôvodcov

Podnikový vynález

ďalšie doklady

podľa § 11 zákona č. 435/2001 Z. z.
podľa príslušnej právnej normy
Počet prihlasovateľov:
Počet pôvodcov:
Počet priorít:

2

Prihlasovateľ
2. Priezvisko, meno (titul) / názov (ak ide o právnickú osobu)

Ulica (P. O. Box)
Mesto

PSČ

Telefón

Fax

E-mail

Štát

Prihlasovateľ je zároveň pôvodcom.

@

3. Priezvisko, meno (titul) / názov (ak ide o právnickú osobu)

Ulica (P. O. Box)
Mesto

PSČ

Telefón

Fax

E-mail

Štát

Prihlasovateľ je zároveň pôvodcom.

@

4. Priezvisko, meno (titul) / názov (ak ide o právnickú osobu)

Ulica (P. O. Box)
Mesto

PSČ

Telefón

Fax

E-mail

@

Štát

Prihlasovateľ je zároveň pôvodcom.

Prípadných ďalších prihlasovateľov uveďte v poradí na samostatnom liste.
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7

Pôvodca
1. Priezvisko, meno (titul)

Ulica (P. O. Box)
Mesto

PSČ

Telefón

Fax

E-mail

Štát

@

2. Priezvisko, meno (titul)

Ulica (P. O. Box)
Mesto

PSČ

Telefón

Fax

E-mail

Štát

@

3. Priezvisko, meno (titul)

Ulica (P. O. Box)
Mesto

PSČ

Telefón

Fax

E-mail

Štát

@

4. Priezvisko, meno (titul)

Ulica (P. O. Box)
Mesto

PSČ

Telefón

Fax

E-mail

Štát

@

Prípadných ďalších pôvodcov uveďte v poradí na samostatnom liste.

8

Žiadam o priznanie práva prednosti podľa medzinárodnej zmluvy
Deň podania:

9

Číslo prihlášky:

Štát / Medzinárodný orgán:

Číslo patentového nároku:

Potvrdzujem pravdivosť a úplnosť údajov a žiadam o udelenie patentu.

…………………………………………………………………………………

Priezvisko, meno podpísanej osoby
(prípadne funkcia pri právnických osobách)

UPV 1001 1D

…………………………………………………………………………………

Podpis prihlasovateľa alebo jeho zástupcu
(prípadne pečiatka pri právnických osobách)

Vyčistiť formulár

2016/09

INFORMÁCIA PRE PRIHLASOVATEĽA
O udelenie patentu na vynález sa žiada prihláškou podanou v Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Švermova 43,
974 04 Banská Bystrica 4 (ďalej úrad).
Práva a povinnosti vznikajúce z vytvorenia a z uplatnenia vynálezu upravuje zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej patentový zákon). Požiadavky na patentovú prihlášku a celé konanie upravuje
vyhláška č. 223/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva patentový zákon. Konkrétne požiadavky na formu a obsah patentovej prihlášky ustanovuje Inštrukcia úradu,
ktorou sa stanovuje štandard úpravy patentovej prihlášky.
Každé podanie na úrad sa robí v štátnom jazyku. Podanie na úrad sa môže vykonať aj 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.
Patentová prihláška musí obsahovať žiadosť o udelenie patentu v dvoch vyhotoveniach, opis vynálezu, najmenej jeden patentový nárok, prípadne
výkresy, anotáciu s prípadným obrázkom, resp. chemickým vzorcom zlúčeniny v jednom hlavnom vyhotovení a dvoch vedľajších. Jedno
vyhotovenie musí byť podpísané prihlasovateľom alebo jeho oprávneným zástupcom a musí umožňovať ďalšiu reprodukciu.
V patentovej prihláške musí byť uvedené, kto je pôvodcom vynálezu. Patentová prihláška môže obsahovať len jeden vynález alebo skupinu
vynálezov, ktoré sú navzájom spojené tak, že uskutočňujú jedinú vynálezcovskú myšlienku. Ak úrad zistí, že prihláška nie je jednotná, vyzve
prihlasovateľa, aby tento nedostatok v stanovenej lehote odstránil. Prihlasovateľ môže zároveň s odstránením nedostatkov prihlášky podať vylúčenú
prihlášku. Vylúčenej prihláške úrad prizná deň podania, prípadne aj právo prednosti z pôvodnej prihlášky, ak bude podaná v priebehu konania
o pôvodnej prihláške a nepôjde nad rámec pôvodnej prihlášky. Prihlasovateľ môže rozdeliť patentovú prihlášku (podať vylúčenú prihlášku) do
udelenia patentu aj z vlastného podnetu.
Podaním patentovej prihlášky vzniká prihlasovateľovi právo prednosti. Právo prednosti, ktoré vyplýva z medzinárodnej zmluvy, musí prihlasovateľ
uplatniť už v patentovej prihláške.
Ak prihlasovateľ pred podaním patentovej prihlášky podal v Slovenskej republike prihlášku úžitkového vzoru so zhodným predmetom, môže pri
podaní prihlášky požadovať priznanie dátumu podania, prípadne aj právo prednosti z tejto prihlášky úžitkového vzoru. Úrad prizná prihláške dátum
podania, prípadne aj právo prednosti z tejto prihlášky úžitkového vzoru, pokiaľ sa prihláška podá do 36 mesiacov od podania prihlášky úžitkového
vzoru. Ak bolo konanie o prihláške úžitkového vzoru zastavené alebo prihláška úžitkového vzoru bola zamietnutá, prihláška musí byť podaná do
dvoch mesiacov od doručenia tohto rozhodnutia, najneskôr však do 36 mesiacov od podania prihlášky úžitkového vzoru.
Vynález musí byť v patentovej prihláške vysvetlený a opísaný tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť.
Úrad podrobí prihlášku predbežnému prieskumu, či neobsahuje zjavne nepatentovateľné riešenie a či nemá nedostatky, ktoré bránia jej zverejneniu.
Úrad patentovú prihlášku zverejní po uplynutí 18-tich mesiacov od vzniku práva prednosti a toto zverejnenie oznámi vo vestníku úradu.
Úrad vykoná úplný prieskum patentovej prihlášky na žiadosť prihlasovateľa či inej osoby alebo ho môže vykonať z moci úradnej. Žiadosť
o vykonanie úplného prieskumu musí byť podaná najneskôr do 36 mesiacov od podania patentovej prihlášky a nemožno ju vziať späť. Žiadateľ je
povinný spolu so žiadosťou zaplatiť správny poplatok.
Ak predmet prihlášky spĺňa stanovené podmienky a boli zaplatené všetky príslušné správne poplatky, úrad udelí prihlasovateľovi patent.
Prihlasovateľ sa stáva majiteľom patentu. Majiteľ patentu má výlučné právo využívať vynález, poskytovať súhlas na využívanie vynálezu iným
osobám alebo na ne patent previesť a zriadiť k patentu záložné právo.
Rozsah ochrany vyplývajúci z patentu je určený patentovými nárokmi. Patent platí 20 rokov od podania patentovej prihlášky. Účinky patentu
nastávajú odo dňa oznámenia o udelení patentu vo vestníku úradu.
Za udržiavanie platnosti patentu je majiteľ alebo ním splnomocnená osoba povinná zaplatiť poplatok podľa zákona č. 495/2008 Z. z. o poplatku za
udržiavanie platnosti patentu, o poplatku za udržiavanie platnosti európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku a o poplatku za udržiavanie
platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na ochranu rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prihlasovateľom, ktorí nemajú potrebné patentovo-právne vedomosti a skúsenosti, sa odporúča využiť možnosť nechať sa v konaní pred úradom
zastupovať niektorým z oprávnených zástupcov alebo advokátov. Konanie o prihláške vedie úrad s prihlasovateľom alebo jeho zástupcom. Pôvodca
vynálezu, pokiaľ nie je súčasne prihlasovateľom, nie je účastníkom konania.
Podaním prihlášky vzniká poplatková povinnosť. Správne poplatky za úkony vykonávané úradom sú stanovené zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Ak poplatok za podanie prihlášky nebol zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy úradu na
jeho zaplatenie.
Správne poplatky sa hradia v eurách prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo poštovým poukazom na depozitný účet úradu vedený v štátnej
pokladnici. Na platobnom doklade uveďte:
Názov účtu
IBAN
BIC

Depozitný účet ÚPV SR BB
SK49 8180 0000 0070 0006 0750
SPSRSKBA

Konštantný symbol 0558
Variabilný symbol: Variabilný symbol je identifikáciou platby. Variabilný symbol je vždy tvorený desaťmiestnym číselným kódom. Tento kód
začína zľava jednomiestnym prefixom 1, po ktorom nasleduje deväťmiestne číslo prihlášky, ktoré prideľuje úrad
(napr.: 1017482000 je variabilný symbol pre patentovú prihlášku zn. spisu PP 1748-2000).
Špecifický symbol: 08 (v prípade podania patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami)
09 (v prípade podania patentovej prihlášky iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní
so spolupôvodcami)
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