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Č. p.

Názov služby

Jednotka

Cena (EUR)

BIBLIOGRAFICKÉ REŠERŠE
PATENTY, ÚŽITKOVÉ VZORY, DIZAJNY
OCHRANNÉ ZNÁMKY, DODATKOVÉ OCHRANNÉ OSVEDČENIA
1.

Meno alebo názov majiteľa, prihlasovateľa alebo pôvodcu
v registroch úradu (patenty, úžitkové vzory, dizajny,
ochranné známky, dodatkové ochranné osvedčenia)

1 údaj/register

2,00

2.

Meno alebo názov majiteľa ochrannej známky platnej
alebo prihlásenej pre územie SR (národný register,
databáza komunitárnych známok, databáza
medzinárodných známok)

1 údaj

8,00

3.

Meno alebo názov majiteľa ochrannej známky v databáze
komunitárnych známok alebo medzinárodných známok
s určením pre SR a/alebo EÚ

1 údaj/databáza

3,00

4.

Slovenský ekvivalent k zahraničnému patentovému
dokumentu v národných registroch (vrátane právneho
stavu slovenského ekvivalentu)

1 ks

3,00

PATENTY
REŠERŠE NA VYNÁLEZY A TECHNICKÉ RIEŠENIA
5.

Patentová rešerš na stav techniky v registroch
slovenských patentov a úžitkových vzorov, v databázach
so zahraničnými dokumentmi, výsledkom je zoznam
nájdených dokumentov

1 ks

69,00

6.

Patentová rešerš s komentárom v registroch slovenských
patentov a úžitkových vzorov, v databázach so
zahraničnými dokumentmi, výsledkom je zoznam
nájdených dokumentov s opisom a nezáväzným
hodnotením ich obsahu vo vzťahu k predmetu rešerše

1 ks

120,00

7.

Monitoring patentových dokumentov podľa symbolov
medzinárodného patentového triedenia (MPT)
a) základný profil (do troch symbolov triedenia)
b) rozšírený profil (ďalšie symboly triedenia)

1 profil
1 symbol

10,00
5,50

DIZAJNY
REŠERŠE NA VZHĽAD VÝROBKU
8.

Rešerš na vzhľad výrobku v národnom registri dizajnov
a v on-line databázach na internete

9.

Expresný príplatok za vyhotovenie rešerše na vzhľad
výrobku do 3 pracovných dní od doručenia objednávky

10.

Monitoring dizajnov podľa symbolov medzinárodného
triedenia dizajnov (LOC)
a) základný profil (jeden symbol triedenia)
b) rozšírený profil (ďalšie symboly triedenia)
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1 ks

49,00

+ 50 %
z ceny rešerše

1 profil
1 symbol

5,00
3,50
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OCHRANNÉ ZNÁMKY
REŠERŠE NA OZNAČENIA TOVAROV A SLUŽIEB (OBCHODNÉ ZNAČKY)
11.

Zhodnosť slovného označenia na území SR bez ohľadu
na počet tried tovarov/služieb vo všetkých databázach

1 ks

10,00

12.

Zhodnosť slovného označenia bez ohľadu na počet tried
tovarov/služieb v jednej databáze

1 ks

3,50

13.

a) Zameniteľnosť slovného označenia na území SR
do troch tried tovarov/služieb vo všetkých databázach

1 ks

12,00

b) Zameniteľnosť slovného označenia do troch tried
tovarov/služieb v jednej databáze

1 ks

5,00

c) Príplatok za každú ďalšiu triedu tovarov/služieb
v položke podľa bodu a) alebo b)

1 trieda

1,00

a) Zameniteľnosť obrazového označenia na území SR
do troch tried tovarov/služieb vo všetkých databázach

1 ks

18,00

b) Zameniteľnosť obrazového označenia do troch tried
tovarov/služieb v jednej databáze

1 ks

7,00

c) Príplatok za každú ďalšiu triedu tovarov/služieb
v položke podľa bodu a) alebo b)

1 trieda

1,00

a) Zameniteľnosť kombinovaného označenia na území SR
do troch tried tovarov/služieb vo všetkých databázach

1 ks

20,00

b) Zameniteľnosť kombinovaného označenia do troch
tried tovarov/služieb v jednej databáze

1 ks

8,00

c) Príplatok za každú ďalšiu triedu tovarov/služieb
v položke podľa bodu a) alebo b)

1 trieda

1,00

a) meno alebo názov majiteľa/prihlasovateľa

1 kritérium

6,00

b) slovné označenie do troch tried tovarov/služieb

1 profil

10,00

c) obrazové označenie do troch tried tovarov/služieb

1 profil

14,00

d) kombinované označenie do troch tried tovarov/služieb

1 profil

16,00

e) príplatok za každú ďalšiu triedu tovarov/služieb
v položkách podľa bodov b) až d)

1 trieda

1,00

14.

15.

16.

17.
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Monitoring ochranných známok

Expresný príplatok za vyhotovenie rešerše v registroch
ochranných známok do 3 pracovných dní od doručenia
objednávky

+ 50 %
z ceny za rešerš
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SLUŽBY ŠTUDOVNE
PREDAJ PUBLIKÁCIÍ, TLAČOVÉ A ELEKTRONICKÉ VÝSTUPY
VYHĽADANIE, KOPÍROVANIE A POSIELANIE DOKUMENTOV
18.

19.

zoznam a ceny na webovej stránke:
http://www.upv.sk/?dusevne-vlastnictvo
http://www.upv.sk/?publikacie

Predaj publikácií vydaných úradom:
časopis Duševné vlastníctvo, knižné publikácie
Vyhľadanie patentového dokumentu alebo jeho časti
podľa čísla a krajiny pôvodu, príp. druhu dokumentu
a) dokument vydaný ÚPV SR

1 dokument

2,00

b) dokument vydaný inou inštitúciou

1 dokument

2,00 + poplatok
účtovaný inou
inštitúciou

a) Formát A4, čiernobiela jednostranne

1 list

0,05

b) Formát A4, čiernobiela obojstranne

1 list

0,10

c) Formát A3, čiernobiela jednostranne

1 list

0,15

d) Formát A3, čiernobiela obojstranne

1 list

0,20

a) Formát A4, čiernobiela jednostranne

1 list

0,10

b) Formát A4, čiernobiela obojstranne

1 list

0,15

c) Formát A4, farebná jednostranne

1 list

0,80

d) Formát A4, farebná obojstranne

1 list

1,50

22.

Výstupy na CD ROM alebo DVD

1 disk

1,00

23.

Odoslanie objednaných dokumentov poštovou alebo
doručovateľskou službou (listové zásielky a balíky)

Pozn. Vyhľadanie slov. ekvivalentu k zahraničnému
patentovému dokumentu je uvedené v položke č. 4.
20.

21.

Fotokópie patentových dokumentov

Tlač z registrov ÚPV SR, CD ROM, on-line databáz

poštovné a balné účtované
podľa aktuálnych tarifných cien
doručovateľskej služby

Kontaktné údaje:
Študovňa - predaj publikácií a dokumentov:
tel.: 048/4300 272
fax: 048/4132 563
e-mail: studovna@indprop.gov.sk
web: http://www.upv.sk/?studovna

Rešerše:
tel.: 048/4300 312, 048/4300 313
fax: 048/4132 563
e-mail: resers@indprop.gov.sk
web: http://www.upv.sk/?resersne-sluzby

Kontaktné údaje na webovej stránke:
http://www.upv.sk/?kontakty

Objednávkové formuláre on-line:
http://www.upv.sk/?objednavkove-formulare-on-line
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Podmienky poskytovania služieb podľa tohto cenníka:
1. Tento cenník sa týka knižnično-informačných služieb poskytovaných Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej
republiky (ďalej len „úrad“ alebo „ÚPV SR“), ktoré majú charakter rešeršných alebo konzultačných služieb so zameraním na
oblasť priemyselného vlastníctva.
2. Tento cenník sa netýka poskytovania informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
ani úkonov spojených s konaním o predmetoch priemyselného vlastníctva, spoplatnených podľa zákona NR SR č. 145/1995
Z. z. o správnych poplatkoch.
3. Úrad vybaví objednávku na služby uvedené v tomto cenníku až po prijatí podpísanej písomnej objednávky, v prípade
právnickej osoby potvrdenej pečiatkou, s údajmi o objednávateľovi v minimálnom rozsahu podľa povinných údajov
uvedených na webovej stránke úradu v časti http://www.upv.sk/?objednavkove-formulare-on-line.
4. Objednanie služieb úradu v zmysle tohto cenníka je možné realizovať generálnou objednávkou na dohodnuté časové
obdobie, maximálne do konca aktuálneho kalendárneho roka. Generálna objednávka musí byť vystavená v papierovej forme
s náležitosťami podľa bodu 3. Konkrétne služby, ich presné zadanie, rozsah a vybavenie sú následne spresnené a realizované
formou e-mailovej komunikácie. Náklady spojené s realizáciou konkrétnych služieb podľa generálnej objednávky budú
predmetom súhrnnej faktúry v sume zodpovedajúcej súčtu cien za vykonané služby podľa jednotlivých položiek cenníka.
Čiastkové faktúry za realizáciu konkrétnych služieb úrad vypracuje a bude zasielať objednávateľovi mesačne. Cena za služby
poskytované na základe generálnej objednávky bude znížená o sumu zodpovedajúcu zľave 5 % z celkovej ceny za služby
fakturované v čiastkových faktúrach.
5. Všetky ceny, ak nie je uvedené inak, sú v eurách. V prípade služieb, pri ktorých je úrad nútený využiť služby iných
inštitúcií, napr. zahraničného patentového úradu, sa k celkovej cene pripočíta aj cena za služby poskytnuté týmito
inštitúciami.
6. Úhrada za vykonané služby úradu sa realizuje na základe faktúry vystavenej úradom so splatnosťou 14 dní odo dňa jej
vystavenia. Objednané publikácie zasiela úrad objednávateľovi až po uhradení faktúry.
7. Expresné vyhotovenie rešerše sa vykonáva len na výslovnú žiadosť objednávateľa uvedenú v objednávke alebo príslušnej
e-mailovej alebo faxovej komunikácii k objednávke a je obmedzené kapacitnými možnosťami rešeršného pracoviska v čase
realizácie požiadavky. V prípade, že nie je možné vybaviť objednávku expresne podľa ustanovení tohto cenníka, cena za
príslušné služby bude účtovaná bez expresného príplatku.
8. Rešeršné služby úradu podľa tohto cenníka poskytnuté na základe príslušnej objednávky majú výlučne informatívny
charakter. Rešerše vykonávajú zamestnanci úradu v informačných zdrojoch dostupných ÚPV SR k dátumu vykonania rešerše.
Výsledky rešerší vo forme rešeršnej správy nie sú podkladom na vydanie rozhodnutia ÚPV SR ani na žiadne iné právne
úkony, napr. na úkony týkajúce sa konania vo veci akejkoľvek prihlášky predmetu priemyselného vlastníctva podanej
v Slovenskej republike ani v zahraničí. ÚPV SR nenesie zodpovednosť za žiadne konanie objednávateľa alebo tretích osôb
súvisiace s obsahom rešeršnej správy, ani za škody vzniknuté takýmto konaním.
9. V rámci služby monitoring patentových dokumentov, dizajnov alebo ochranných známok sa profilom rozumie zadanie,
pozostávajúce zo symbolov príslušného triedenia a v prípade slovných alebo kombinovaných označení aj zo slovného znenia
označenia. Symboly triedenia profilu patentových dokumentov a dizajnov musia zodpovedať jednému technickému riešeniu
alebo predmetu dizajnu, nie viacerým riešeniam alebo predmetom dizajnov.
10. Podrobnejšie informácie o službách úradu podľa jednotlivých položiek cenníka spolu s príkladmi a ukážkami ich výstupov
sú uvedené na webovej stránke úradu s informáciami o službách poskytovaných verejnosti v časti SLUŽBY ÚRADU
alebo budú poskytnuté zamestnancami študovne a rešeršného pracoviska.

Platnosť:
Cenník bol vydaný v zmysle § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, nadobúda účinnosť 1. januára 2016 a platí do jeho
nahradenia novým cenníkom služieb ÚPV SR.

Banská Bystrica, 18.12.2015
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......................................................................
Mgr. Ľuboš Knoth
predseda
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