
Elektronické služby Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) sú prístupné 

používateľom len po úspešnom prihlásení prostredníctvom eID karty (občiansky preukaz s integrovaným 
čipom). 

 
 

Konanie o patentoch 
 
Ide o súhrnnú službu zahrňujúcu služby a elektronické formuláre týkajúce sa konania o patentoch. 
Konkrétne ide o služby „Udeľovanie patentov“ a „Iniciovanie sporového konania v patentoch“, ktoré 
používateľovi sprístupňujú 54 elektronických formulárov pre vytváranie elektronických podaní. 

Elektronické formuláre a prílohy k nim je potrebné pri procese elektronického podávania podpísať ZEP, 
prípadne ZEPe, v súlade s platnými právnymi predpismi. Viac informácií o patentoch je dostupných na 
webovom sídle úradu.  
  
 
Udeľovanie patentov 

 
Patent je ochranný dokument, ktorým dáva štát výlučné právo jeho majiteľovi na využívanie vynálezu 

počas určitého časového obdobia. Patenty sa udeľujú na vynálezy zo všetkých oblastí techniky, ktoré sú 
nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné. Patentovať je možné nové výrobky, 
zariadenia, technológie, chemicky vyrobené látky, liečivá, priemyselne produkčné mikroorganizmy, 
biotechnologické postupy a produkty získané ich pomocou. Majiteľ patentu má výlučné právo na vynález, 
to znamená, že bez jeho súhlasu ho nesmie nikto využívať. Patent platí dvadsať rokov od podania 

patentovej prihlášky, pričom za udržiavanie platnosti patentu sa platia udržiavacie poplatky. 
 
Služba je súčasť procesov v rámci konania o patentoch, pričom prebieha vo viacerých krokoch od podania 
žiadosti o udelenie patentu na vynález, obojsmernej komunikácie žiadateľa s úradom počas procesu 
udeľovania prostredníctvom následných podaní až po rozhodnutie o žiadosti o udelenie patentu na 
vynález. V rámci následných podaní je taktiež možné uplatnenie riadnych a mimoriadnych opravných 
prostriedkov.  

 
 
Iniciovanie sporového konania v patentoch 
 

V prípade udelenia patentu je možné iniciovať sporové konanie prostredníctvom elektronických 
formulárov „Žiadosť o určenie“ a „Návrh na zrušenie patentu“. 

 
 

Podávanie žiadostí o udelenie európskeho patentu 

 
Služba zabezpečuje podanie žiadosti o udelenie európskeho patentu. Predmetnú žiadosť je možné podať 
v úrade alebo priamo v Európskom patentovom úrade (ďalej len „EPÚ“). V prípade podania 
prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa na podanú žiadosť nevzťahujú redukcie pre online 
podania stanovené poplatkovým poriadkom EPÚ. Elektronické formuláre a prílohy k nim je potrebné pri 
procese elektronického podávania podpísať ZEP, prípadne ZEPe, v súlade s platnými právnymi predpismi. 

Viac informácií o európskej patentovej prihláške je dostupných na webovom sídle úradu. 
 
 

Konanie o európskych patentoch s určením pre Slovenskú republiku 
 
Ide o súhrnnú službu zahrňujúcu služby a elektronické formuláre týkajúce sa konania o predložených 
prekladoch patentových nárokov zverejnených európskych patentových prihlášok, resp. európskych 
patentov, s určením pre Slovenskú republiku do slovenského jazyka. Konkrétne ide o služby „Podávanie 
prekladov európskych patentov s určením pre Slovenskú republiku“ a „Iniciovanie sporového konania v 

európskych patentoch s určením pre Slovenskú republiku“, ktoré používateľovi sprístupňujú 49 
elektronických formulárov pre vytváranie elektronických podaní. Elektronické formuláre a prílohy k nim je 
potrebné pri procese elektronického podávania podpísať ZEP, prípadne ZEPe, v súlade s platnými 
právnymi predpismi.  
 
 
Podávanie prekladov európskych patentov s určením pre Slovenskú republiku 

 
Služba je súčasť procesov v rámci konania o európskych patentoch s určením pre Slovenskú republiku, 
pričom prebieha vo viacerých krokoch od predloženia prekladu patentových nárokov zverejnenej 

http://www.upv.sk/?patenty
http://www.upv.sk/?patenty-prihlasovanie-do-zahranicia


európskej patentovej prihlášky, resp. európskeho patentu, s určením pre Slovenskú republiku do 

slovenského jazyka, obojsmernej komunikácie žiadateľa s úradom prostredníctvom následných podaní až 
po sprístupnenie prekladu patentových nárokov zverejnenej európskej patentovej prihlášky, resp. 

európskeho patentu, s určením pre Slovenskú republiku do slovenského jazyka a oznámenie tohto 
sprístupnenia ako aj udelenia európskeho patentu vo vestníku úradu. V rámci následných podaní je 
taktiež možné uplatnenie riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov.  
 

 
Iniciovanie sporového konania v európskych patentoch s určením pre Slovenskú republiku 
 
Po sprístupnení prekladu patentových nárokov zverejnenej európskej patentovej prihlášky, resp. 
európskeho patentu, s určením pre Slovenskú republiku do slovenského jazyka a oznámení tohto 
sprístupnenia ako aj udelenia európskeho patentu vo vestníku úradu je možné iniciovať sporové konanie 
prostredníctvom elektronických formulárov „Žiadosť o určenie“ a „Návrh na zrušenie patentu“. 

 
 

Podávanie medzinárodných prihlášok podľa Zmluvy o patentovej 
spolupráci 
 

Služba zabezpečuje občanom Slovenskej republiky alebo osobám, ktoré majú v Slovenskej republike 
bydlisko alebo sídlo podávanie medzinárodných prihlášok podľa Zmluvy o patentovej spolupráci. 
Medzinárodná prihláška musí byť podaná v anglickom, francúzskom, nemeckom alebo slovenskom jazyku 
pričom príloha k elektronickému formuláru, tlačivo PCT/RO/101, musí byť vyplnená v anglickom, 
francúzskom alebo nemeckom jazyku. Elektronický formulár a prílohy k nemu je potrebné pri procese 
elektronického podávania podpísať ZEP, prípadne ZEPe, v súlade s platnými právnymi predpismi. V 

prípade podania prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa na podanú medzinárodnú 
prihlášku nevzťahujú redukcie poplatkov pre elektronické podania podľa Administratívnych smerníc 
Svetovej organizácie duševného vlastníctva. Konanie o medzinárodnej prihláške pozostáva v zásade z 
dvoch základných fáz, národnej fázy konania, ktorá prebieha v úrade a medzinárodnej fázy konania. Viac 
informácií o medzinárodnej prihláške je dostupných na webovom sídle úradu. 
 
 

Konanie o dodatkových ochranných osvedčeniach 
 

Ide o súhrnnú službu zahrňujúcu služby a elektronické formuláre týkajúce sa konania o dodatkových 
ochranných osvedčeniach. Konkrétne ide o služby „Udeľovanie dodatkových ochranných osvedčení“, 
„Predlžovanie doby platnosti dodatkových ochranných osvedčení“ a „Iniciovanie sporového konania v 
dodatkových ochranných osvedčeniach“, ktoré používateľovi sprístupňujú 36 elektronických formulárov 
pre vytváranie elektronických podaní. Elektronické formuláre a prílohy k nim je potrebné pri procese 
elektronického podávania podpísať ZEP, prípadne ZEPe, v súlade s platnými právnymi predpismi. Viac 
informácií o dodatkových ochranných osvedčeniach je dostupných na webovom sídle Úradu.   

   
 
Udeľovanie dodatkových ochranných osvedčení 
 
Dodatkovým ochranným osvedčením sa chránia liečivá a výrobky na ochranu rastlín, ktoré môžu byť 
uvádzané na trh len na základe povolenia vydaného príslušným orgánom. Dodatkové ochranné 
osvedčenie môže byť udelené len majiteľovi základného patentu alebo jeho právnemu nástupcovi. 

 

Služba je súčasť procesov v rámci konania o dodatkových ochranných osvedčeniach, pričom prebieha vo 
viacerých krokoch od podania žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia, obojsmernej 
komunikácie žiadateľa s úradom počas procesu udeľovania prostredníctvom následných podaní až po 
rozhodnutie o žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia. V rámci následných podaní je 
taktiež možné uplatnenie riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov. 

 
 
Predlžovanie doby platnosti dodatkových ochranných osvedčení 
 
Maximálna doba platnosti dodatkového ochranného osvedčenia je päť rokov. V prípade liečiv, pri ktorých 
boli vykonané štúdie v súlade s výskumným pediatrickým plánom schváleným Európskou agentúrou pre 
lieky, je možné po splnení predpísaných podmienok predĺžiť túto dobu na základe žiadosti o predĺženie 

doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá o ďalších šesť mesiacov. 
 
 

http://www.upv.sk/?patenty-prihlasovanie-do-zahranicia
http://www.upv.sk/?dodatkove-ochranne-osvedcenia


Iniciovanie sporového konania v dodatkových ochranných osvedčeniach 

 
V prípade udelenia dodatkového ochranného osvedčenia je možné inicializovať sporové konanie 

prostredníctvom elektronického formulára „Sporové konanie“. 
 
 

Konanie o úžitkových vzoroch 

 
Ide o súhrnnú službu zahrňujúcu služby a elektronické formuláre týkajúce sa konania o úžitkových 
vzoroch. Konkrétne ide o služby „Prihlasovanie úžitkových vzorov“ a „Iniciovanie sporového konania v 

úžitkových vzoroch“, ktoré používateľovi sprístupňujú 51 elektronických formulárov pre vytváranie 
elektronických podaní. Elektronické formuláre a prílohy k nim je potrebné pri procese elektronického 
podávania podpísať ZEP, prípadne ZEPe, v súlade s platnými právnymi predpismi. Viac informácií 
o úžitkových vzoroch je dostupných na webovom sídle úradu. 
  
 

Prihlasovanie úžitkových vzorov 
 

Technické riešenie je spôsobilé na ochranu úžitkovým vzorom, ak je nové, je výsledkom vynálezcovskej 
činnosti a je priemyselne využiteľné. Majiteľ úžitkového vzoru má výlučné právo využívať technické 
riešenie chránené úžitkovým vzorom, to znamená, že bez jeho súhlasu ho nesmie nikto využívať. 
Ochrana úžitkovým vzorom trvá 4 roky od podania prihlášky úžitkového vzoru a môže byť na základe 
žiadosti majiteľa úžitkového vzoru ešte dvakrát predĺžená, vždy o 3 roky.  

 
Služba je súčasť procesov v rámci konania o úžitkových vzoroch, pričom prebieha vo viacerých krokoch 
od podania žiadosti o zápis úžitkového vzoru do registra, obojsmernej komunikácie žiadateľa s úradom 
prostredníctvom následných podaní až po rozhodnutie o žiadosti o zápis úžitkového vzoru do registra. V 
rámci následných podaní je taktiež možné uplatnenie riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov.  
 
 

Iniciovanie sporového konania v úžitkových vzoroch 
 
V prípade námietok proti zápisu úžitkového vzoru do registra služba umožňuje iniciovať sporové konanie 
už v priebehu konania o prihláške úžitkového vzoru. Následne je po zápise úžitkového vzoru do registra 

možné iniciovať sporové konanie na základe návrhu na výmaz. Okrem toho môže byť samotným 
majiteľom úžitkového vzoru alebo treťou osobou podaná žiadosť o určenie. 

 
 

Konanie o dizajnoch 

 
Ide o súhrnnú službu zahrňujúcu služby a elektronické formuláre týkajúce sa konania o dizajnoch. 
Konkrétne ide o služby „Prihlasovanie dizajnov“ a „Iniciovanie sporového konania v dizajnoch“, ktoré 
používateľovi sprístupňujú 48 elektronických formulárov pre vytváranie elektronických podaní. 
Elektronické formuláre a prílohy k nim je potrebné pri procese elektronického podávania podpísať ZEP, 
prípadne ZEPe, v súlade s platnými právnymi predpismi. Viac informácií o dizajnoch je dostupných na 

webovom sídle úradu.   
   
 
Prihlasovanie dizajnov 
 

Dizajnom sa rozumie vonkajšia úprava výrobku alebo jeho časti spočívajúca v znakoch, ktorými sú najmä 
línie, obrysy, farby, tvar, štruktúra alebo materiál samého výrobku alebo jeho zdobenia. Dizajn je 

spôsobilý na ochranu, ak je nový a má osobitý charakter. Majiteľ zapísaného dizajnu má výlučné právo 
využívať zapísaný dizajn, to znamená, že bez jeho súhlasu ho nesmie nikto využívať. Ochrana dizajnom 
trvá 5 rokov odo dňa podania prihlášky dizajnu a môže byť na základe žiadosti majiteľa dizajnu predĺžená 
najviac štyrikrát, a to vždy o ďalších 5 rokov na celkovú dobu 25 rokov. 
 
Služba je súčasť procesov v rámci konania o dizajnoch, pričom prebieha vo viacerých krokoch od podania 
žiadosti o zápis dizajnu do registra, obojsmernej komunikácie žiadateľa s úradom prostredníctvom 

následných podaní až po rozhodnutie o žiadosti o zápis dizajnu do registra. V rámci následných podaní je 
taktiež možné uplatnenie riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov.  
 
 
Iniciovanie sporového konania v dizajnoch 
 

http://www.upv.sk/?uzitkove-vzory
http://www.upv.sk/?dizajny


Sporové konanie je možné iniciovať len po zápise dizajnu do registra. Iniciovať sporové konanie môže 

každá právnická aj fyzická osoba na základe podania návrhu na výmaz dizajnu z registra. Zároveň môže 
byť podaná samotným majiteľom alebo tretími osobami žiadosť o určenie. 

 
 

Konanie o ochranných známkach 
 
Ide o súhrnnú službu zahrňujúcu služby a elektronické formuláre týkajúce sa konania o ochranných 
známkach. Konkrétne ide o služby „Prihlasovanie ochranných známok“ a „Iniciovanie sporového konania 
v ochranných známkach“, ktoré používateľovi sprístupňujú 46 elektronických formulárov pre vytváranie 

elektronických podaní. Elektronické formuláre a prílohy k nim je potrebné pri procese elektronického 
podávania podpísať ZEP, prípadne ZEPe, v súlade s platnými právnymi predpismi. Viac informácií o  
ochranných známkach je dostupných na webovom sídle úradu. 
 
 
Prihlasovanie ochranných známok 

 
Ochrannou známkou je slovné, obrazové, priestorové alebo kombinované označenie, ktoré je spôsobilé 

odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Majiteľ ochrannej známky 
má výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je 
zapísaná, to znamená, že bez jeho súhlasu nesmie nikto zapísané označenie používať. Platnosť zápisu 
ochrannej známky je 10 rokov odo dňa podania prihlášky ochrannej známky. Na žiadosť majiteľa 
ochrannej známky alebo záložného veriteľa úrad opakovane platnosť zápisu ochrannej známky obnoví, po 

zaplatení správneho poplatku, na ďalších 10 rokov. 
 
Služba je súčasť procesov v rámci konania o ochranných známkach, pričom prebieha vo viacerých 
krokoch od podania žiadosti o zápis ochrannej známky do registra, obojsmernej komunikácie žiadateľa s 
úradom prostredníctvom následných podaní až po rozhodnutie o žiadosti zápis ochrannej známky do 
registra. V rámci následných podaní je taktiež možné uplatnenie riadnych a mimoriadnych opravných 
prostriedkov. 

 
 
Iniciovanie sporového konania v ochranných známkach 
 

V prípade námietok proti zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známok služba 
umožňuje iniciovať sporové konanie už v priebehu konania o prihláške ochrannej známky. Po zápise 

ochrannej známky do registra je možné iniciovať sporové konanie na základe návrhu na zrušenie alebo 
návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú. 
 
 

Konanie o medzinárodných ochranných známkach 
 
Ide o súhrnnú službu zahrňujúcu služby a elektronické formuláre týkajúce sa častí konania 
o medzinárodných ochranných známkach v úrade. Konkrétne ide o služby „Prihlasovanie medzinárodných 
ochranných známok“ a „Iniciovanie sporového konania v medzinárodných ochranných známkach“, ktoré 

používateľovi sprístupňujú 25 elektronických formulárov pre vytváranie elektronických podaní. 
Elektronické formuláre a prílohy k nim je potrebné pri procese elektronického podávania podpísať ZEP, 
prípadne ZEPe, v súlade s platnými právnymi predpismi. Viac informácií o medzinárodných ochranných 
známkach je dostupných na webovom sídle úradu. 
 

 
Prihlasovanie medzinárodných ochranných známok 

 
Služba zabezpečuje prihlasovateľom, ktorí majú trvalý pobyt, sídlo alebo podnik na území Slovenskej 

republiky alebo sú štátnym príslušníkom Slovenskej republiky podať v úrade žiadosť o medzinárodný 

zápis ochrannej známky podľa madridského systému. Predmetnú žiadosť je možné podať súčasne s 

podaním prihlášky národnej ochrannej známky alebo kedykoľvek po jej podaní. Všetky úkony v 

Medzinárodnom úrade sprostredkúva pre prihlasovateľa/majiteľa medzinárodnej ochrannej známky úrad. 

Prihlasovateľ/majiteľ nekomunikuje s Medzinárodným úradom priamo, iba mu uhrádza poplatky podľa 

platného sadzobníka v jednotnej mene (švajčiarskych frankoch). Elektronický formulár a prílohy k nemu 

je potrebné pri procese elektronického podávania podpísať ZEP, prípadne ZEPe, v súlade s platnými 

právnymi predpismi. 

 

http://www.upv.sk/?ochranne-znamky
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Služba je súčasť procesov v rámci častí konania o medzinárodných ochranných známkach v úrade, pričom 

prebieha vo viacerých krokoch ako sú podanie žiadosti o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa 
madridského systému, obojsmernej komunikácie žiadateľa s úradom prostredníctvom následných podaní 

a uplatnenie riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov. 
 
 
Iniciovanie sporového konania v medzinárodných ochranných známkach 

 
V prípade námietok proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej ochrannej známke pre územie Slovenskej 
republiky služba umožňuje iniciovať sporové konanie už v priebehu konania o priznaní ochrany 
medzinárodnej ochrannej známke. Následne je možné iniciovať sporové konanie na základe návrhu na 
zrušenie alebo návrhu na vyhlásenie medzinárodnej ochrannej známky za neplatnú na území Slovenskej 
republiky. 


