
 
517/2007 Z.z. 

 
ZÁKON 

z 19. októbra 2007 
 

o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorýc h zákonov 
 

Zmena: 495/2008 Z.z. 
  
 Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na t omto zákone: 
 

Čl.I 
  

PRVÁ ČASŤ 
 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 
 

§ 1 
 

Predmet úpravy 
 

 Tento zákon upravuje právne vz ťahy vznikajúce v súvislosti s 
vytvorením, právnou ochranou a uplatnením technické ho riešenia, ktoré 
je predmetom prihlášky úžitkového vzoru alebo úžitk ového vzoru. 
  

§ 2 
 

Vymedzenie niektorých pojmov 
 

 Na ú čely tohto zákona sa rozumie 
a) biologickým materiálom akýko ľvek materiál obsahujúci genetickú 
informáciu, ktorý je schopný samoreprodukcie alebo je reprodukovate ľný 
v biologickom systéme, 
  
b) v podstate biologickým spôsobom vytvárania rastl ín alebo zvierat 
spôsob založený výlu čne na prirodzených javoch, ako je kríženie alebo 
selekcia, 
  
c) chemickou látkou chemický prvok alebo zlú čenina chemických prvkov 
vrátane akýchko ľvek prídavkov potrebných na udržanie jej stability a 
vrátane ne čistôt vzniknutých po čas výrobného procesu, 
  
d) farmaceutickou látkou akáko ľvek látka alebo zmes látok, o ktorej sa 
uvádza, že má lie čebné alebo preventívne ú činky vo vz ťahu k ochoreniam 
ľudí alebo zvierat, ako i každá látka alebo zmes lát ok, ktorá môže by ť 
podaná človeku alebo zviera ťu na ú čely stanovenia diagnózy, alebo 
obnovenia, zlepšenia alebo úpravy fyziologických fu nkcií človeka alebo 
zviera ťa, 
  
e) medicínskym použitím látky alebo zmesi látok pou žitie na chirurgické 
alebo terapeutické spôsoby lie čenia ľudského tela alebo zvieracieho 



tela a na diagnostické metódy a metódy prevencie ch orôb využívané na 
ľudskom tele alebo zvieracom tele, 
  
f) medzinárodnou prihláškou prihláška podaná na zák lade Zmluvy o 
patentovej spolupráci, 1) 
  
g) majite ľom úžitkového vzoru právnická osoba alebo fyzická o soba 
zapísaná ako majite ľ v registri úžitkových vzorov ( ďalej len 
"register"). 
  

§ 3 
 

 Do registra zapisuje úžitkové vzory Úrad priemysel ného 
vlastníctva Slovenskej republiky ( ďalej len "úrad"). 
  

Podmienky ochrany 
 

§ 4 
 

 Technické riešenie je spôsobilé na ochranu úžitkov ým vzorom, ak 
je nové, je výsledkom vynálezcovskej činnosti a je priemyselne 
využite ľné. 
  

§ 5 
 

 (1) Za technické riešenie pod ľa tohto zákona sa nepovažujú najmä 
a) objavy, vedecké teórie a matematické metódy, 
  
b) estetické výtvory, 
  
c) plány, pravidlá a spôsoby vykonávania duševnej činnosti, hier alebo 
obchodnej činnosti, 
  
d) programy po číta čov, 
  
e) len uvedenia informácií. 
  
 (2) Predmety alebo činnosti uvedené v odseku 1 sú vylú čené z 
ochrany úžitkovým vzorom len v rozsahu, v akom sa p rihláška úžitkového 
vzoru ( ďalej len "prihláška") vz ťahuje na tieto predmety alebo činnosti 
ako také. 
  

§ 6 
 

Výluky z ochrany 
 

 Úžitkovým vzorom nemožno chráni ť 
a) technické riešenia, ktorých využívanie by bolo v  rozpore s verejným 
poriadkom alebo dobrými mravmi; samotný zákaz využí vania technického 
riešenia zákonom sa nepovažuje za rozpor s verejným  poriadkom alebo 
dobrými mravmi v zmysle tohto ustanovenia, 
  



b) odrody rastlín a plemená zvierat, 
  
c) v podstate biologické spôsoby vytvárania rastlín  alebo zvierat, 
  
d) chirurgické alebo terapeutické spôsoby lie čenia ľudského tela alebo 
zvieracieho tela a diagnostické metódy a metódy pre vencie chorôb 
využívané na ľudskom tele alebo zvieracom tele, 
  
e) technické riešenia týkajúce sa výrobkov pozostáv ajúcich z 
biologického materiálu alebo obsahujúcich biologick ý materiál, alebo 
spôsobu, prostredníctvom ktorého je biologický mate riál vyrobený, 
spracovaný alebo využitý, 
  
f) spôsoby výroby chemických látok, 
  
g) spôsoby výroby farmaceutických látok a 
  
h) medicínske použitie látok a zmesí látok. 
  

§ 7 
 

Novosť 
  

 (1) Technické riešenie sa považuje za nové, ak nie  je sú časťou 
stavu techniky pod ľa odsekov 2 až 4. 
  
 (2) Za stav techniky sa na ú čely tohto zákona považuje všetko, čo 
bolo kdeko ľvek predo d ňom, od ktorého patrí prihlasovate ľovi úžitkového 
vzoru ( ďalej len "prihlasovate ľ") právo prednosti pod ľa § 34 ods. 1, 
sprístupnené verejnosti akýmko ľvek spôsobom. 
  
 (3) Za stav techniky sa považuje aj obsah prihlášo k a obsah 
patentových prihlášok podaných v Slovenskej republi ke so skorším právom 
prednosti, ak budú v de ň, od ktorého patrí prihlasovate ľovi právo 
prednosti, alebo po tomto dni zverejnené vo Vestník u Úradu 
priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky ( ďalej len "vestník"). 
To platí aj pre medzinárodné prihlášky 1) s ur čením pre Slovenskú 
republiku; za zverejnenie medzinárodnej prihlášky s a považuje 
zverejnenie vo vestníku, a pre európske patentové p rihlášky 2) s 
ur čením pre Slovenskú republiku ( ďalej len "európska patentová 
prihláška"); za zverejnenie európskej patentovej pr ihlášky sa považuje 
zverejnenie pod ľa čl. 93 alebo čl. 153 Európskeho patentového dohovoru. 
2) Utajovaná patentová prihláška 3) sa považuje za zverejnenú uplynutím 
18 mesiacov odo d ňa vzniku práva prednosti. 
  
 (4) Stavom techniky nie je také zverejnenie výsled kov práce 
prihlasovate ľa alebo jeho právneho predchodcu, ku ktorému došlo v 
posledných šiestich mesiacoch pred podaním prihlášk y. 
  

§ 8 
 

Vynálezcovská činnos ť 



 
 (1) Technické riešenie sa považuje za výsledok vyn álezcovskej 
činnosti, ak pre odborníka nevyplýva zrejmým spôsobo m zo stavu 
techniky. 
  
 (2) Pri posudzovaní vynálezcovskej činnosti sa neprihliada na 
obsah prihlášok, patentových prihlášok, medzinárodn ých prihlášok a 
európskych patentových prihlášok, ktoré ku d ňu, od ktorého prislúcha 
prihlasovate ľovi právo prednosti, neboli zverejnené. 
  

§ 9 
 

Priemyselná využite ľnos ť 
 

 Technické riešenie sa považuje za priemyselne využ ite ľné, ak sa 
jeho predmet môže vyrába ť alebo sa môže využíva ť v akomko ľvek odvetví, 
najmä v odvetví priemyslu a pôdohospodárstva. 
  

Právo na ochranu úžitkovým vzorom 
 

§ 10 
 

 (1) Právo na ochranu úžitkovým vzorom má pôvodca t echnického 
riešenia ( ďalej len "pôvodca"). 
  
 (2) Pôvodcom je ten, kto vytvoril technické riešen ie vlastnou 
tvorivou činnos ťou. 
  
 (3) Spolupôvodcovia technického riešenia ( ďalej len 
"spolupôvodcovia") majú právo na ochranu úžitkovým vzorom v rozsahu, v 
akom sa podie ľali na vytvorení technického riešenia. 
  

§ 11 
 

 (1) Ak pôvodca vytvoril technické riešenie v rámci  plnenia úloh z 
pracovnoprávneho vz ťahu, obdobného pracovného vz ťahu alebo členského 
vz ťahu, prechádza právo na ochranu úžitkovým vzorom na  zamestnávate ľa, 
ak sa ú častníci tohto vz ťahu nedohodli inak. Právo na pôvodcovstvo tým 
nie je dotknuté. 
  
 (2) Pôvodca, ktorý vytvoril technické riešenie pod ľa odseku 1, je 
povinný zamestnávate ľa o tejto skuto čnosti bez odkladu písomne 
upovedomi ť a zárove ň mu odovzda ť všetky podklady potrebné na posúdenie 
technického riešenia. 
  
 (3) Zamestnávate ľ môže uplatni ť vo či pôvodcovi právo na ochranu 
úžitkovým vzorom, a to písomne v lehote troch mesia cov od upovedomenia 
podľa odseku 2. 
  
 (4) Ak zamestnávate ľ neuplatní písomne právo na ochranu úžitkovým 
vzorom v lehote pod ľa odseku 3, prechádza toto právo spä ť na pôvodcu. 
Zamestnávate ľ, ako aj pôvodca sú v tejto lehote povinní zachováv ať o 



technickom riešení ml čanlivos ť vo či tretím osobám. 
  
 (5) Pôvodca, vo či ktorému bolo uplatnené právo na ochranu 
úžitkovým vzorom pod ľa odseku 3, má vo vz ťahu k zamestnávate ľovi právo 
na primeranú odmenu. Na ur čenie výšky odmeny je rozhodujúci technický a 
hospodársky význam technického riešenia a prínos do siahnute ľný jeho 
využitím alebo iným uplatnením, pri čom sa prihliada na materiálny 
podiel zamestnávate ľa na vytvorení technického riešenia, ako aj na 
rozsah a obsah pracovných úloh pôvodcu. Ak odmena z javne nezodpovedá 
prínosu dosiahnutému neskorším využitím alebo iným uplatnením 
technického riešenia, má pôvodca právo na dodato čné vyrovnanie. 
  
 (6) Práva a povinnosti vyplývajúce z ustanovení od sekov 1 až 5 
zostávajú po zániku právneho vz ťahu medzi pôvodcom a zamestnávate ľom 
nedotknuté. 
  

§ 12 
 

 (1) Právo na ochranu úžitkovým vzorom s výnimkou p ráva na 
pôvodcovstvo patrí aj právnym nástupcom osôb uveden ých v § 10 ods. 1 a 
3 a v § 11 ods. 1. 
  
 (2) Zmluva o prevode práva na ochranu úžitkovým vz orom musí ma ť 
písomnú formu, inak je neplatná. 
  
 (3) Právo na ochranu úžitkovým vzorom prechádza na  inú osobu v 
prípadoch ustanovených osobitnými predpismi. 4) 
  
 (4) S prevodom alebo prechodom práva na ochranu úž itkovým vzorom, 
ktorý sa uskuto ční po podaní prihlášky, sú časne nastáva i prevod alebo 
prechod práv z prihlášky. Prevod alebo prechod práv  z prihlášky 
nadobudne ú činnos ť vo či tretím osobám d ňom zápisu do registra. 
  

DRUHÁ ČASŤ 
 

ÚČINKY ÚŽITKOVÉHO VZORU 
 

§ 13 
 

Práva vyplývajúce zo zápisu 
 

 (1) Majite ľ úžitkového vzoru má výlu čné právo využíva ť technické 
riešenie chránené úžitkovým vzorom, bráni ť tretím osobám využíva ť 
technické riešenie chránené úžitkovým vzorom bez je ho súhlasu, 
poskytnú ť súhlas na využívanie technického riešenia chránené ho 
úžitkovým vzorom, previes ť úžitkový vzor na inú osobu alebo zriadi ť k 
úžitkovému vzoru záložné právo. 
  
 (2) Ú činky úžitkového vzoru nastávajú odo d ňa oznámenia zápisu 
úžitkového vzoru do registra vo vestníku (§ 43 ods.  2). 
  
 (3) Prihlasovate ľovi prislúcha primeraná náhrada od toho, kto po 



zverejnení prihlášky jej predmet využíval. Právo na  primeranú náhradu 
možno uplatni ť odo d ňa, od ktorého nastávajú ú činky úžitkového vzoru. 
  

§ 14 
 

Rozsah ochrany 
 

 (1) Rozsah ochrany vyplývajúci z úžitkového vzoru je ur čený 
znením nárokov na ochranu. V prípade nejasností sa na výklad pojmov 
použitých v nárokoch na ochranu použije opis techni ckého riešenia, 
prípadne výkresy. 
  
 (2) Rozsah ochrany vyplývajúci z prihlášky je pred bežne ur čený 
znením nárokov na ochranu zverejnených pod ľa § 38 ods. 4. Rozsah tejto 
predbežnej ochrany je so spätnou ú činnos ťou ur čený nárokmi na ochranu 
úžitkového vzoru; to neplatí, ak z úžitkového vzoru  vyplýva širšia 
ochrana než zo zverejnenej prihlášky. 
  

§ 15 
 

Využívanie úžitkového vzoru 
 

 Využívate ľom úžitkového vzoru je ten, kto 
a) vyrába, používa, ponúka alebo uvádza na trh, ale bo na tento ú čel 
skladuje alebo dováža výrobok chránený úžitkovým vz orom, 
  
b) používa spôsob chránený úžitkovým vzorom ( ďalej len "chránený 
spôsob") alebo ponúka takýto chránený spôsob na pou žívanie inej osobe, 
  
c) vyrába, používa, ponúka alebo uvádza na trh, ale bo na tento ú čel 
skladuje alebo dováža výrobok priamo získaný chráne ným spôsobom; zhodné 
výrobky sa pritom pokladajú za vyrobené chráneným s pôsobom, ak sa 
nepreukáže opak, 
  
d) dodáva alebo ponúka na dodanie osobe neoprávnene j využíva ť úžitkový 
vzor prostriedky slúžiace na uskuto čnenie technického riešenia 
chráneného úžitkovým vzorom, ak vie alebo s oh ľadom na okolnosti má 
vedie ť, že tieto prostriedky sú ur čené alebo vhodné na uskuto čnenie 
technického riešenia; to neplatí, ak sú tieto prost riedky na trhu 
dostupné a dodávate ľ nenavádzal osobu neoprávnenú využíva ť úžitkový 
vzor na konanie v rozpore s písmenami a) až c). 
  

§ 16 
 

Vyčerpanie práv 
 

 Majite ľ úžitkového vzoru nemá právo zakáza ť tretím osobám 
naklada ť s výrobkom chráneným úžitkovým vzorom po tom, ako bol tento 
výrobok majite ľom úžitkového vzoru alebo s jeho výslovným súhlasom  
uvedený na trh v členskom štáte Európskej únie alebo štáte, ktorý je 
zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom pr iestore. 
  



Obmedzenie ú činkov úžitkového vzoru 
 

§ 17 
 

 (1) Právo majite ľa úžitkového vzoru nemožno uplatni ť proti tomu, 
kto pred vznikom práva prednosti na území Slovenske j republiky 
nezávisle od pôvodcu alebo majite ľa úžitkového vzoru využíval technické 
riešenie chránené úžitkovým vzorom alebo vykonal pr eukázate ľné prípravy 
bezprostredne smerujúce k využívaniu technického ri ešenia chráneného 
úžitkovým vzorom ( ďalej len "predchádzajúci užívate ľ"). 
  
 (2) Prevod alebo prechod práva predchádzajúceho už ívate ľa na 
využívanie technického riešenia pod ľa odseku 1 je možný výlu čne ako 
súčasť prevodu alebo prechodu podniku alebo jeho časti, v rámci ktorej 
sa technické riešenie využíva. 
  

§ 18 
 

 (1) Práva majite ľa úžitkového vzoru nie sú porušené, ak sa 
technické riešenie využije 
a) na lodiach iných krajín, ktoré sú zmluvnými stra nami medzinárodného 
dohovoru 5) alebo členmi Svetovej obchodnej organizácie, 6) v lodnom 
telese, v strojoch, v lodnej výstroji, v prístrojoc h a v inom 
príslušenstve, ak sa tieto lode dostanú prechodne a lebo náhodne na 
územie Slovenskej republiky a technické riešenie sa  využije výlu čne pre 
potreby lode, 
  
b) pri stavbe alebo prevádzke lietadiel alebo vozid iel krajín, ktoré sú 
zmluvnými stranami medzinárodného dohovoru 5) alebo  členmi Svetovej 
obchodnej organizácie, 6) alebo pri sú častiach či inom príslušenstve 
týchto lietadiel alebo vozidiel, ak sa dostanú prec hodne alebo náhodne 
na územie Slovenskej republiky, 
  
c) pri vykonávaní činnosti pod ľa medzinárodnej zmluvy, 7) ak sa tieto 
činnosti týkajú lietadla štátu, ktorý požíva výhody tejto zmluvy, 7) 
  
d) pri individuálnej príprave lieku v lekárni na zá klade lekárskeho 
predpisu alebo pri činnosti týkajúcej sa takto pripraveného lieku, 
  
e) pri činnosti vykonávanej súkromne a na neobchodné ú čely, 
  
f) pri činnosti vykonávanej na experimentálne ú čely. 
  
 (2) Osoby využívajúce technické riešenie pod ľa odseku 1 písm. d) 
až f) sa nepovažujú za osoby využívajúce technické riešenie pod ľa § 15 
písm. d). 
  

§ 19 
 

Spolumajite ľstvo úžitkového vzoru 
 

 (1) Na úpravu vz ťahov medzi spolumajite ľmi úžitkového vzoru sa 



primerane použije osobitný predpis, 8) ak tento zák on neustanovuje 
inak. 
  
 (2) Ak sa spolumajitelia úžitkového vzoru nedohodn ú inak, má 
právo využíva ť úžitkový vzor každý zo spolumajite ľov. 
  
 (3) Na platné uzavretie licen čnej zmluvy je potrebný, ak nie je 
dohodnuté inak, súhlas všetkých spolumajite ľov úžitkového vzoru. 
  
 (4) Ak spolumajite ľ úžitkového vzoru nemá právneho nástupcu, po 
smrti alebo zániku spolumajite ľa úžitkového vzoru prechádza jeho podiel 
na ostatných spolumajite ľov úžitkového vzoru v pomere zodpovedajúcom 
ich spoluvlastníckym podielom. 
  

§ 20 
 

Prevod úžitkového vzoru 
 

 (1) Úžitkový vzor možno previes ť na inú osobu zmluvou, ktorá musí 
mať písomnú formu, inak je neplatná. 
  
 (2) Prevod úžitkového vzoru nadobúda právne ú činky vo či tretím 
osobám d ňom zápisu do registra. Práva tretích osôb nadobudnu té predo 
dňom zápisu prevodu úžitkového vzoru do registra zost ávajú zachované. 
  

§ 21 
 

Prechod úžitkového vzoru 
 

 (1) Úžitkový vzor prechádza na nového majite ľa v prípadoch 
ustanovených osobitnými predpismi. 4) 
  
 (2) Prechod úžitkového vzoru nadobúda právne ú činky vo či tretím 
osobám d ňom zápisu do registra. Práva tretích osôb nadobudnu té predo 
dňom prechodu úžitkového vzoru zostávajú zachované. 
  

§ 22 
 

Záložné právo 
 

 (1) K úžitkovému vzoru možno zriadi ť záložné právo. 
  
 (2) Na záložné právo, ako aj na vz ťahy medzi záložným verite ľom a 
záložcom sa použijú primerane ustanovenia osobitnéh o predpisu. 9) 
  
 (3) Zmluva o zriadení záložného práva musí ma ť písomnú formu, 
inak je neplatná. 
  
 (4) Zmluvné záložné právo vzniká d ňom zápisu do registra. 
  

§ 23 
 



Zmluvná licencia 
 

 (1) Súhlas na využívanie technického riešenia chrá neného 
úžitkovým vzorom sa ude ľuje licen čnou zmluvou ( ďalej len "zmluvná 
licencia"). 
  
 (2) Vznik, zánik a výkon práva zo zmluvnej licenci e sa spravuje 
ustanoveniami osobitného predpisu. 10) 
  
 (3) Zmluvná licencia nadobúda právne ú činky vo či tretím osobám 
dňom zápisu do registra. Ak zmluvná licencia neustano vuje inak, platí, 
že poskytnutá zmluvná licencia je nevýlu čná. 
  
 (4) Prevod alebo prechod práva nadobúdate ľa zmluvnej licencie je 
možný výlu čne ako sú časť prevodu alebo prechodu podniku alebo jeho 
časti, v rámci ktorej sa úžitkový vzor na základe zm luvnej licencie 
využíva, ak zmluva neustanovuje inak. 
  
 (5) V prípade neoprávneného zásahu do práv chránen ých týmto 
zákonom alebo ohrozenia týchto práv prislúchajú nad obúdate ľovi zmluvnej 
licencie rovnaké práva ako majite ľovi úžitkového vzoru. 
  

Nútená licencia 
 

§ 24 
 

 (1) Na návrh môže súd udeli ť nútenú licenciu každému, kto 
preukáže spôsobilos ť využíva ť na území Slovenskej republiky technické 
riešenie chránené úžitkovým vzorom, za predpokladu,  že 
a) uplynuli štyri roky od podania prihlášky alebo t ri roky od zápisu 
úžitkového vzoru do registra, pri čom platí lehota, ktorá uplynie 
neskôr, 
  
b) navrhovate ľ udelenia nútenej licencie dal majite ľovi úžitkového 
vzoru pred podaním návrhu riadnu ponuku na uzatvore nie licen čnej 
zmluvy, pri čom táto ponuka nebola majite ľom úžitkového vzoru do troch 
mesiacov od jej podania prijatá a 
  
c) technické riešenie nie je bez primeraného dôvodu  na strane majite ľa 
úžitkového vzoru na území Slovenskej republiky využ ívané alebo je 
využívané nedostato čne, pri čom majite ľ úžitkového vzoru predmet 
chránený úžitkovým vzorom nedodáva na trh v Slovens kej republike v 
dostato čnom množstve; neexistencia primeraného dôvodu sa pr edpokladá, 
kým sa nepreukáže opak. 
  
 (2) Nútenú licenciu možno udeli ť len ako nevýlu čnú licenciu, 
pri čom jej trvanie a rozsah sa obmedzia na ú čel, na ktorý je udelená, s 
podmienkou prednostného uspokojenia potrieb domáceh o trhu. 
  
 (3) V prípade ohrozenia dôležitého verejného záujm u možno nútenú 
licenciu udeli ť bez oh ľadu na odsek 1 písm. a) a b). O tejto 
skuto čnosti musí by ť majite ľ úžitkového vzoru upovedomený. 



  
 (4) Prevod alebo prechod práva nadobúdate ľa nútenej licencie je 
možný výlu čne ako sú časť prevodu alebo prechodu podniku alebo jeho 
časti, v rámci ktorej sa technické riešenie na zákla de nútenej licencie 
využíva. 
  
 (5) Nadobúdate ľ nútenej licencie sa môže vzda ť práv z nútenej 
licencie písomným oznámením doru čeným úradu. Vzdanie sa práva nadobúda 
účinnos ť odo d ňa doru čenia oznámenia úradu alebo neskorší de ň, ktorý je 
v oznámení uvedený ako de ň, ku ktorému sa nadobúdate ľ nútenej licencie 
vzdáva svojich práv. 
  

§ 25 
 

 (1) Udelením nútenej licencie nie je dotknuté práv o majite ľa 
úžitkového vzoru na jej primeranú úhradu. 
  
 (2) V prípade podstatnej zmeny okolností, ktoré vi edli k udeleniu 
nútenej licencie, môže súd na návrh niektorého z ú častníkov licen čného 
vz ťahu zruši ť rozhodnutie o udelení nútenej licencie za predpokl adu, že 
opätovný vznik dôvodov udelenia nútenej licencie ni e je pravdepodobný 
alebo práva z nútenej licencie sa nevyužívajú po čas jedného roka. 
  
 (3) Právoplatné rozhodnutie o udelení a zrušení nú tenej licencie 
úrad bez zbyto čného odkladu zapíše do registra. 
  

§ 26 
 

Platnos ť a doba ochrany úžitkového vzoru 
 

 (1) Úžitkový vzor platí štyri roky odo d ňa podania prihlášky 
podľa § 33. 
  
 (2) Platnos ť úžitkového vzoru pred ĺži úrad na žiados ť majite ľa 
úžitkového vzoru alebo záložného verite ľa dvakrát vždy o tri roky až na 
celkovú dobu ochrany desa ť rokov odo d ňa podania prihlášky. 
  
 (3) Ak dôjde k zápisu úžitkového vzoru do registra  až po uplynutí 
doby ustanovenej v odseku 1, úrad pred ĺži platnos ť úžitkového vzoru bez 
žiadosti majite ľa úžitkového vzoru. 
  
 (4) O pred ĺženie platnosti úžitkového vzoru možno požiada ť 
najskôr v poslednom roku jeho platnosti. Ak žiados ť o pred ĺženie 
platnosti úžitkového vzoru nie je v poslednom roku jeho platnosti 
podaná najneskôr v de ň, ktorý sa ozna čením zhoduje s d ňom podania 
prihlášky, platí, že žiados ť o pred ĺženie platnosti úžitkového vzoru 
nebola podaná. 
  
 (5) Ak žiados ť o pred ĺženie platnosti úžitkového vzoru nebola 
podaná pod ľa odseku 4, majite ľ úžitkového vzoru alebo záložný verite ľ 
je oprávnený poda ť ju v dodato čnej lehote šiestich mesiacov odo d ňa, 
keď mala by ť pod ľa odseku 4 najneskôr podaná. Ak žiados ť o pred ĺženie 



platnosti úžitkového vzoru nie je podaná ani v tejt o dodato čnej lehote, 
úžitkový vzor zanikne ku d ňu, ke ď pod ľa odseku 4 mala by ť žiados ť o 
pred ĺženie platnosti úžitkového vzoru najneskôr podaná. 
  
 (6) Práva tretích osôb, ktoré po márnom uplynutí l ehoty na 
podanie žiadosti o pred ĺženie platnosti úžitkového vzoru pod ľa odseku 4 
v dobrej viere za čali využíva ť technické riešenie alebo na takéto 
využívanie vykonali preukázate ľné prípravy, nie sú dotknuté pred ĺžením 
platnosti vykonanej na základe žiadosti o pred ĺženie platnosti 
úžitkového vzoru podanej v dodato čnej lehote. 
  
 (7) Úrad pred ĺži platnos ť úžitkového vzoru aj na žiados ť 
účastníka súdneho konania, ktorého predmetom je právo  na ochranu 
úžitkovým vzorom, ak bola do registra zapísaná skut očnos ť, že prebieha 
súdne konanie o právo na ochranu úžitkovým vzorom p odľa § 49 ods. 4. 
  

§ 27 
 

Zánik úžitkového vzoru 
 

 (1) Úžitkový vzor zanikne 
a) d ňom skon čenia jeho platnosti, 
  
b) d ňom účinnosti vzdania sa úžitkového vzoru. 
  
 (2) Vzdanie sa úžitkového vzoru pod ľa odseku 1 písm. b) nadobúda 
účinnos ť odo d ňa doru čenia oznámenia o vzdaní sa úradu alebo odo d ňa, 
ktorý je v oznámení uvedený ako de ň, ku ktorému sa majite ľ úžitkového 
vzoru vzdáva úžitkového vzoru. Čiasto čné vzdanie sa úžitkového vzoru 
nie je prípustné. 
  
 (3) Vzdanie sa úžitkového vzoru, na ktorom sú navi azané práva 
tretích osôb zapísané v registri, nadobudne ú činnos ť len po predložení 
písomného súhlasu osoby, ktorej práva a oprávnené z áujmy môžu by ť 
zánikom úžitkového vzoru dotknuté. To isté platí v prípade existencie 
súdneho sporu zapísaného v registri, ktorého predme tom je právo na 
ochranu úžitkovým vzorom. 
  

§ 28 
 

Porušovanie práv 
 

 (1) Pri porušení práv chránených týmto zákonom ale bo ohrození 
týchto práv sa môže ten, ktorého právo bolo porušen é alebo ohrozené, 
domáhať toho, aby porušovanie či ohrozovanie práva bolo zakázané a 
následky porušovania odstránené. 
  
 (2) Ak bola zásahom do práv pod ľa odseku 1 spôsobená škoda, 
poškodený má právo na náhradu skuto čnej škody vrátane ušlého zisku. Ak 
bola zásahom do práv pod ľa odseku 1 alebo ohrozením týchto práv 
spôsobená nemajetková ujma, poškodený má právo na p rimerané 
zados ťučinenie, ktorým môže by ť aj pe ňažné plnenie. 11) 



  
§ 29 

 
Právo na informácie 

 
 (1) Pri porušení práv chránených týmto zákonom ale bo ohrození 
týchto práv môže majite ľ úžitkového vzoru žiada ť, aby ten, kto jeho 
práva porušuje alebo ohrozuje, mu poskytol informác ie týkajúce sa 
pôvodu výrobku porušujúceho práva pod ľa tohto zákona a okolností jeho 
uvedenia na trh. 
  
 (2) Informácie pod ľa odseku 1 obsahujú najmä 
a) meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názo v a miesto trvalého 
pobytu alebo miesto podnikania, alebo sídlo výrobcu , spracovate ľa, 
skladovate ľa, distributéra, dodávate ľa, predajcu a iných 
predchádzajúcich držite ľov výrobku, 
  
b) údaje o vyrobenom, spracovanom, dodanom alebo ob jednanom množstve a 
o cene príslušných výrobkov. 
  
 (3) Poskytnú ť informácie pod ľa odsekov 1 a 2 je povinná aj osoba, 
ktorá 
a) má v držbe výrobky porušujúce práva pod ľa tohto zákona, 
  
b) využíva služby porušujúce práva pod ľa tohto zákona, 
  
c) poskytuje služby využívané v činnostiach spojených s porušovaním 
práv pod ľa tohto zákona alebo 
  
d) bola ozna čená osobou uvedenou v písmenách a) až c) ako osoba 
zúčastnená na výrobe, spracovaní alebo distribúcii výr obkov alebo 
poskytovaní služieb porušujúcich práva pod ľa tohto zákona. 
  

§ 30 
 

Ochrana práv 
 

 (1) Spory o práva pod ľa tohto zákona prerokúvajú a rozhodujú 
súdy, ak tento zákon neustanovuje inak. 
  
 (2) Na návrh súd nariadi, aby výrobky, materiály a lebo nástroje, 
prostredníctvom ktorých priamo dochádza k porušovan iu práva alebo 
ohrozovaniu práva, boli najmä 
a) stiahnuté z obchodnej siete, 
  
b) definitívne odstránené z obchodnej siete, 
  
c) inak zabezpe čené spôsobom zamedzujúcim ďalšie porušovanie alebo 
ohrozovanie práva, 
  
d) zni čené vhodným spôsobom. 
  



 (3) Opatrenia pod ľa odseku 2 sa vykonajú na náklady porušovate ľa 
alebo ohrozovate ľa práv chránených týmto zákonom, pokia ľ osobitné 
okolnosti neodôvod ňujú iný postup. 
  
 (4) Návrh pod ľa odseku 2 písm. d) v časti týkajúcej sa spôsobu 
zni čenia nie je pre súd záväzný. 
  
 (5) Súd neprizná právo na poskytnutie informácií p odľa § 29, ak 
by závažnos ť ohrozenia alebo porušenia práva bola neprimeraná 
závažnosti následkov vyplývajúcich zo splnenia takt o uloženej 
povinnosti. 
  

§ 31 
 

Predbežné opatrenie 
 

 (1) Pri ochrane práv pod ľa tohto zákona môže súd predbežným 
opatrením 12) uklada ť obsahovo rovnaké povinnosti ako v rozhodnutí vo 
veci samej v prípade, ak akéko ľvek oneskorenie môže oprávnenej osobe 
spôsobi ť ťažko napravite ľnú majetkovú či nemajetkovú ujmu. 
  
 (2) V rámci rozhodnutia o predbežnom opatrení môže  súd i bez 
návrhu uloži ť navrhovate ľovi povinnos ť zloži ť pe ňažnú záruku v 
primeranej výške alebo podmieni ť nadobudnutie ú činnosti rozhodnutia 
splnením uloženej povinnosti. Pri rozhodovaní o výš ke pe ňažnej záruky 
súd prihliadne na rozsah majetkovej alebo nemajetko vej ujmy, ktorá môže 
vzniknú ť protistrane, ako aj na majetkové možnosti navrhova te ľa s tým, 
že uloženie povinnosti zloži ť záruku nesmie by ť podstatnou prekážkou 
účelného uplatnenia práva. 
  
 (3) Na návrh môže súd, ktorý nariadil predbežné op atrenie, 
rozhodnú ť o vydaní pe ňažnej záruky protistrane ako náhrady majetkovej 
ujmy alebo náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch sp ôsobenej priamo 
vykonaním predbežného opatrenia, ak toto predbežné opatrenie zaniklo 
alebo bolo zrušené z iného dôvodu než preto, že sa návrhu vo veci samej 
vyhovelo alebo preto, že právo navrhovate ľa bolo uspokojené. 
  
 (4) Ak v lehote šiestich mesiacov od zistenia vzni ku ujmy pod ľa 
odseku 3 nedôjde k uplatneniu náhrady alebo zados ťučinenia na súde 
alebo k dohode ú častníkov o použití záruky, súd záruku vráti. 
  

TRETIA ČASŤ 
 

KONANIE PRED ÚRADOM 
 

§ 32 
 

Prihláška 
  

 (1) O zápis úžitkového vzoru do registra sa žiada prihláškou 
podanou na úrade. 
  



 (2) Predmetom prihlášky môže by ť len jedno technické riešenie 
alebo skupina technických riešení, ktoré sú navzájo m spojené tak, že 
tvoria jedinú technickú myšlienku. 
  
 (3) Technické riešenie musí by ť v prihláške opísané a vysvetlené 
tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskuto čni ť. 
  
 (4) Prihláška musí obsahova ť 
a) žiados ť o zápis do registra úžitkových vzorov s uvedením n ázvu 
technického riešenia, 
  
b) opis technického riešenia, anotáciu, prípadne vý kresy, 
  
c) aspo ň jeden nárok na ochranu, 
  
d) identifika čné údaje prihlasovate ľa či spoluprihlasovate ľov, 
  
e) identifika čné údaje pôvodcu či spolupôvodcov, 
  
f) doklad o nadobudnutí práva na ochranu úžitkovým vzorom, ak 
prihlasovate ľom nie je pôvodca. 
  

§ 33 
 

Deň podania prihlášky 
 

 (1) D ňom podania prihlášky je de ň doru čenia alebo de ň doplnenia 
podania, ktoré obsahuje aspo ň 
a) údaje, z ktorých je zrejmý úmysel prihlasovate ľa poda ť prihlášku, 
  
b) údaje umož ňujúce identifikáciu prihlasovate ľa a styk s 
prihlasovate ľom a 
  
c) časť, ktorá sa javí ako opis. 
  
 (2) Povinnos ť prihlasovate ľa urobi ť podanie v štátnom jazyku 13) 
podľa § 58 ods. 8 neplatí na ú čel ur čenia d ňa podania prihlášky vo 
vz ťahu k časti podania pod ľa odseku 1 písm. c). 
  

§ 34 
 

Právo prednosti 
 

 (1) Právo prednosti prihlasovate ľovi vznikne 
a) d ňom podania prihlášky alebo 
  
b) d ňom práva prednosti pod ľa medzinárodného dohovoru 5) vyplývajúcim z 
prvej prihlášky, patentovej prihlášky, autorského o sved čenia alebo 
osved čenia o užito čnosti so zhodným predmetom. 
  
 (2) Právo prednosti pod ľa odseku 1 písm. b) možno uplatni ť z 
prvej prihlášky, patentovej prihlášky, autorského o sved čenia alebo 



osved čenia o užito čnosti so zhodným predmetom podanej v štáte alebo vo  
vz ťahu k štátu, ktorý je zmluvnou stranou medzinárodné ho dohovoru 5) 
alebo ktorý je členom Svetovej obchodnej organizácie. 6) Inak toto 
právo možno uplatni ť len za podmienky vzájomnosti. 
  
 (3) Právo prednosti pod ľa odseku 1 písm. b)musí prihlasovate ľ 
uplatni ť už v prihláške a v lehote troch mesiacov od jej po dania toto 
právo preukáza ť dokladom o práve prednosti. 
  
 (4) Ak prihlasovate ľ nepreukáže právo prednosti riadne a v čas 
podľa odseku 3, úrad prizná právo prednosti na základe odôvodnenej 
žiadosti o dodato čné uznanie dokladu o práve prednosti za predpokladu , 
že 
a) žiados ť o vydanie dokladu o práve prednosti bola podaná pr íslušnému 
úradu najneskôr v de ň podania prihlášky v Slovenskej republike pod ľa § 
33 a 
  
b) žiados ť o dodato čné uznanie dokladu o práve prednosti spolu s 
dokladom o práve prednosti bola podaná najneskôr do  30 dní odo d ňa 
doru čenia dokladu o práve prednosti prihlasovate ľovi. 
  
 (5) Úrad môže vyzva ť prihlasovate ľa, aby predložil preklad 
dokladu o práve prednosti do štátneho jazyka. 
  
 (6) Na uplatnenie práva prednosti a preukázanie pr áva prednosti, 
ktoré nesp ĺňa podmienky pod ľa tohto ustanovenia, úrad v konaní 
neprihliada. Túto skuto čnos ť úrad oznámi prihlasovate ľovi. 
  
 (7) Na žiados ť prihlasovate ľa alebo majite ľa úžitkového vzoru 
úrad vydá doklad osved čujúci právo prednosti vyplývajúce z prihlášky. 
  

§ 35 
 

Odbočenie z patentovej prihlášky alebo z európskej paten tovej prihlášky 
 

 (1) Ak prihlasovate ľ pred podaním prihlášky požiadal v Slovenskej 
republike o udelenie patentu 14) na zhodný predmet,  môže pri podaní 
prihlášky požadova ť priznanie dátumu podania, prípadne aj práva 
prednosti z tejto patentovej prihlášky alebo európs kej patentovej 
prihlášky. Úrad prizná prihláške dátum podania, prí padne aj právo 
prednosti z tejto patentovej prihlášky alebo európs kej patentovej 
prihlášky, ak sa prihláška podá do dvoch mesiacov o d doru čenia 
rozhodnutia o tejto patentovej prihláške alebo euró pskej patentovej 
prihláške, najneskôr však do desiatich rokov od pod ania tejto 
patentovej prihlášky alebo európskej patentovej pri hlášky. 
  
 (2) Prihlasovate ľ uplat ňujúci právo pod ľa odseku 1 je povinný v 
lehote troch mesiacov od podania prihlášky predloži ť rovnopis 
patentovej prihlášky alebo európskej patentovej pri hlášky, ktorej 
dátumu podania, prípadne práva prednosti sa dovoláv a, inak sa na ň 
neprihliada. 
  



§ 36 
 

Zmena európskej patentovej prihlášky 
 

 (1) Na základe žiadosti prihlasovate ľa európskej patentovej 
prihlášky o zmenu európskej patentovej prihlášky na  prihlášku ( ďalej 
len "zmena") podanej pod ľa čl. 135 Európskeho patentového dohovoru 2) 
úrad za čne konanie o prihláške pod ľa tretej časti tohto zákona. 
  
 (2) Prihlasovate ľ je povinný na základe výzvy úradu predloži ť do 
troch mesiacov preklad európskej patentovej prihláš ky do štátneho 
jazyka. 
  
 (3) V prípade, ak žiados ť o zmenu nie je podaná do troch mesiacov 
odo d ňa, ke ď bola európska patentová prihláška spä ťvzatá alebo ke ď bolo 
doru čené oznámenie, že sa európska patentová prihláška p ovažuje za 
spä ťvzatú, alebo rozhodnutie o zamietnutí európskej pat entovej 
prihlášky alebo o zrušení európskeho patentu, prihl asovate ľ stráca 
právo prednosti vyplývajúce z pôvodne podanej európ skej patentovej 
prihlášky. 
  
 (4) Ak bola žiados ť o zmenu podaná v rozpore s čl. 135 a 137 
Európskeho patentového dohovoru, 2) úrad žiados ť o zmenu zamietne. 
  

§ 37 
 

Prerušenie konania o prihláške 
 

 (1) Na základe žiadosti ú častníka súdneho konania, ktorého 
predmetom je právo na ochranu úžitkovým vzorom, dol oženej súdom 
potvrdeným rovnopisom podania na súd, úrad preruší konanie o prihláške, 
s výnimkou zverejnenia prihlášky. 
  
 (2) Lehoty pod ľa tohto zákona po čas prerušenia konania neplynú. 
  
 (3) Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, kto rým bolo 
rozhodnuté v spore o právo na ochranu úžitkovým vzo rom, a prípadnom 
prepise úrad pokra čuje v konaní prerušenom pod ľa odseku 1. 
  

§ 38 
 

Prieskum a zverejnenie prihlášky 
 

 (1) Ak prihláška nesp ĺňa podmienky pod ľa § 32 ods. 2 a 4, úrad 
vyzve prihlasovate ľa, aby nedostatky v ur čenej lehote odstránil. Ak 
prihlasovate ľ v ur čenej lehote nedostatky neodstráni, úrad konanie o 
prihláške zastaví. 
  
 (2) Ak prihláška obsahuje predmet, ktorý sa pod ľa § 5 nepovažuje 
za technické riešenie alebo je pod ľa § 6 vylú čený z ochrany, prípadne 
ak predmet prihlášky zjavne nesp ĺňa podmienku pod ľa § 9, alebo 
prihláška nesp ĺňa podmienku pod ľa § 32 ods. 3, úrad prihlášku zamietne. 



Pred rozhodnutím o zamietnutí prihlášky musí úrad u možni ť 
prihlasovate ľovi vyjadri ť sa k dôvodom, na základe ktorých sa má 
prihláška zamietnu ť. 
  
 (3) Ak nastanú pochybnosti, môže úrad vyzva ť prihlasovate ľa, aby 
predvedením predmetu prihlášky alebo iným vhodným s pôsobom preukázal 
jeho využite ľnos ť. Ak prihlasovate ľ využite ľnosť nepreukáže alebo výzve 
nevyhovie, platí, že predmet prihlášky nie je využi te ľný. 
  
 (4) Ak konanie o prihláške nebolo zastavené pod ľa odseku 1 alebo 
ak prihláška nebola zamietnutá pod ľa odseku 2, úrad vykoná na predmet 
prihlášky rešerš na stav techniky ( ďalej len "rešerš"). Výsledok 
rešerše úrad oznámi prihlasovate ľovi, prihlášku spolu s výsledkom 
rešerše zverejní a zverejnenie oznámi vo vestníku. 
  
 (5) Na žiados ť prihlasovate ľa podanú v lehote troch mesiacov odo 
dňa podania prihlášky úrad odloží zverejnenie prihláš ky, najdlhšie však 
do uplynutia 15 mesiacov odo d ňa podania prihlášky. 
  

§ 39 
 

Úprava a rozdelenie prihlášky 
 

 (1) Prihlasovate ľ môže v priebehu konania o prihláške prihlášku 
upravi ť; úpravy a zmeny vykonané v prihláške nesmú ís ť nad rámec jej 
pôvodného podania. 
  
 (2) Až do doby zápisu úžitkového vzoru do registra  pod ľa § 43 
môže prihlasovate ľ prihlášku rozdeli ť. Úrad prizná vylú čeným prihláškam 
deň podania, prípadne aj právo prednosti z pôvodnej pr ihlášky, ak nejdú 
nad jej rámec. 
  

Námietky proti zápisu do registra 
 

§ 40 
 

 (1) Po zverejnení prihlášky môže ktoko ľvek poda ť v lehote troch 
mesiacov od tohto zverejnenia úradu námietky proti zápisu úžitkového 
vzoru do registra z dôvodu, že predmet prihlášky ne spĺňa podmienky 
ochrany pod ľa § 4 až 6 alebo prihláška nesp ĺňa podmienku pod ľa § 32 
ods. 3. 
  
 (2) Námietky musia obsahova ť právne a skutkové odôvodnenie, ako 
aj dôkazy, prípadne ozna čenie dôkazov, ktoré namietate ľ predloží. 
  

§ 41 
 

 (1) Úrad preskúma, či námietky boli podané v lehote pod ľa § 40 
ods. 1 a obsahujú odôvodnenie pod ľa § 40 ods. 2. 
  
 (2) Ak námietky neboli podané pod ľa § 40 alebo namietate ľ 
nepredloží na výzvu úradu v ur čenej lehote ozna čené dôkazy, úrad 



konanie o námietkach zastaví. 
  
 (3) Úrad oboznámi prihlasovate ľa s námietkami podanými pod ľa § 
40, o ktorých sa konanie nezastavilo pod ľa odseku 2, a vyzve ho, aby sa 
k nim vyjadril v ur čenej lehote. 
  
 (4) Ak sa prihlasovate ľ k námietkam nevyjadrí v ur čenej lehote 
podľa odseku 3, úrad konanie o prihláške zastaví. Na tú to skuto čnosť 
musí úrad prihlasovate ľa vo výzve na podanie vyjadrenia upozorni ť. 
  
 (5) Ak nemožno rozhodnú ť na základe písomných podaní namietate ľa 
a prihlasovate ľa, úrad nariadi ústne pojednávanie. Úrad zárove ň doru čí 
namietate ľovi vyjadrenie prihlasovate ľa o námietkach. 
  
 (6) Úrad môže pokra čovať v konaní o námietkach a rozhodnú ť vo 
veci aj v prípade, ak sa riadne predvolaný ú častník na ústnom 
pojednávaní nezú častní. 
  
 (7) Písomné vyhotovenie rozhodnutia pod ľa odseku 2 úrad doru čí 
namietate ľovi a písomné vyhotovenie rozhodnutia pod ľa odseku 4 úrad 
doru čí prihlasovate ľovi a namietate ľovi. 
  
 (8) Úrad konanie o námietkach zastaví, ak odpadol dôvod, pre 
ktorý bola námietka podaná. Rozhodnutie o zastavení  konania o 
námietkach úrad doru čí prihlasovate ľovi a namietate ľovi. 
  

§ 42 
 

 (1) Na základe námietok, ku ktorým sa prihlasovate ľ vyjadril, 
úrad v rozsahu podaných námietok preskúma, či predmet prihlášky sp ĺňa 
podmienky ochrany pod ľa § 4 až 6 alebo prihláška sp ĺňa podmienku pod ľa 
§ 32 ods. 3. 
  
 (2) Ak úrad v konaní pod ľa odseku 1 na základe dokazovania 
vykonaného na návrh ú častníkov zistí, že 
a) predmet prihlášky úplne alebo čiasto čne nesp ĺňa podmienky ochrany 
podľa § 4 až 6 alebo prihláška nesp ĺňa podmienku pod ľa § 32 ods. 3, 
námietkam v príslušnom rozsahu vyhovie a prihlášku úplne alebo 
čiasto čne zamietne alebo 
  
b) podmienky pod ľa § 4 až 6 a § 32 ods. 3 sú splnené, námietky 
zamietne. 
  
 (3) Rozhodnutie pod ľa odseku 2 úrad doru čí prihlasovate ľovi a 
namietate ľovi. 
  

§ 43 
 

Zápis úžitkového vzoru do registra 
 

 (1) Ak konanie o prihláške nebolo zastavené pod ľa § 38 ods. 1 
alebo prihláška nebola zamietnutá pod ľa § 38 ods. 2, proti zápisu 



úžitkového vzoru do registra neboli podané námietky  pod ľa § 40 alebo 
námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra boli zamietnuté 
podľa § 42 ods. 2 písm. b), alebo konanie o námietkach bolo zastavené, 
úrad zapíše úžitkový vzor do registra a prihlasovat eľ sa stáva 
majite ľom úžitkového vzoru. 
  
 (2) Úrad vydá majite ľovi úžitkového vzoru osved čenie o zápise 
úžitkového vzoru do registra a zápis úžitkového vzo ru oznámi vo 
vestníku. 
  
 (3) Ak je tým istým prihlasovate ľom podaných viac prihlášok so 
zhodným predmetom, môže sa pre tohto prihlasovate ľa zapísa ť len jeden 
úžitkový vzor. 
  

Výmaz úžitkového vzoru 
 

§ 44 
 

 (1) Na návrh tretej osoby úrad vykoná výmaz úžitko vého vzoru z 
registra ( ďalej len "výmaz"), ak 
a) predmet úžitkového vzoru nie je spôsobilý na och ranu pod ľa § 4 až 6, 
  
b) bola prihlasovate ľom osoba, ktorá nemala právo na ochranu úžitkovým 
vzorom pod ľa § 10 ods. 1, § 10 ods. 3 alebo § 11 ods. 1, 
  
c) prihláška nesp ĺňa podmienku pod ľa § 32 ods. 3, 
  
d) predmet úžitkového vzoru ide nad rámec pôvodného  podania prihlášky, 
  
e) pre toho istého prihlasovate ľa bolo zapísaných viac úžitkových 
vzorov so zhodným predmetom, 
  
f) neboli splnené podmienky na zápis úžitkového vzo ru do registra pod ľa 
predpisov platných v čase jeho zápisu. 
  
 (2) Úrad môže vymaza ť úžitkový vzor z registra pod ľa odseku 1 
písm. c) až e) alebo v prípade, ak predmet prihlášk y nie je zjavne 
spôsobilý na ochranu pod ľa § 5, 6 a 9 alebo prihláška nesp ĺňala 
podmienku pod ľa § 32 ods. 3, aj z úradnej moci. 
  
 (3) Výmaz má ú činky, akoby úžitkový vzor nebol do registra 
zapísaný. 
  
 (4) Výmaz možno vykona ť i po zániku úžitkového vzoru pod ľa § 27, 
ak navrhovate ľ preukáže právny záujem. 
  
 (5) Ak sa dôvody výmazu týkajú úžitkového vzoru čiasto čne, 
úžitkový vzor sa vymaže z registra len v rozsahu pr imeranom zisteným 
dôvodom, a to zmenou nárokov na ochranu, prípadne a j opisu. 
  
 (6) Úrad môže úplne alebo čiasto čne vymaza ť úžitkový vzor z 
registra aj na návrh jeho majite ľa bez oh ľadu na existenciu dôvodov 



podľa odseku 1; pri čiasto čnom výmaze na návrh majite ľa úžitkového 
vzoru sa primerane použije odsek 5. 
  

§ 45 
 

 (1) Návrh na výmaz musí obsahova ť právne a skutkové odôvodnenie a 
súčasne sa musia predloži ť alebo ozna či ť dôkazy, ktoré navrhovate ľ 
výmazu predloží a o ktoré sa návrh na výmaz opiera.  Rozšírenie alebo 
doplnenie návrhu na výmaz nie je prípustné; na také  rozšírenie alebo 
doplnenie úrad v rámci konania a rozhodovania vo ve ci neprihliada. 
  
 (2) Ak návrh na výmaz neobsahuje odôvodnenie pod ľa odseku 1 alebo 
navrhovate ľ nepredloží na výzvu úradu v ur čenej lehote ozna čené dôkazy, 
úrad konanie o návrhu na výmaz zastaví. Na následok  zastavenia konania 
musí by ť navrhovate ľ vo výzve upozornený. 
  
 (3) Úrad vyzve majite ľa úžitkového vzoru, aby sa k návrhu na 
výmaz v ur čenej lehote vyjadril. 
  
 (4) Ak sa majite ľ úžitkového vzoru v ur čenej lehote nevyjadrí, 
úrad vykoná výmaz úžitkového vzoru z registra. 
  
 (5) Ak nemožno rozhodnú ť na základe písomných podaní navrhovate ľa 
výmazu a majite ľa úžitkového vzoru, úrad ur čí dátum ústneho 
pojednávania. Úrad zárove ň doru čí navrhovate ľovi výmazu vyjadrenie 
majite ľa úžitkového vzoru o návrhu na výmaz. 
  
 (6) Úrad môže pokra čovať v konaní a rozhodnú ť vo veci aj v 
prípade, ak sa riadne predvolaný ú častník na ústnom pojednávaní 
nezú častní. 
  

§ 46 
 

 Spolu s návrhom na výmaz je navrhovate ľ povinný zloži ť kauciu 
82,50 eura. Úrad kauciu bezodkladne vráti, ak sa v konaní preukáže, že 
návrh na výmaz bol podaný oprávnene. 
  

§ 47 
 

Prepis 
  

 (1) Úrad zapíše ako majite ľa úžitkového vzoru osobu žiadate ľa, ak 
a) z právoplatného rozhodnutia súdu zistí, že osobe  pôvodne zapísanej 
ako majite ľ úžitkového vzoru právo na ochranu úžitkovým vzorom  pod ľa § 
10 ods. 1, § 10 ods. 3 alebo § 11 ods. 1 neprislúch alo, 
  
b) žiados ť o prepis podala osoba, ktorej pod ľa právoplatného 
rozhodnutia súdu patrí právo na ochranu úžitkovým v zorom, alebo jej 
právny nástupca a 
  
c) žiados ť o prepis bola doru čená v lehote troch mesiacov odo d ňa 
právoplatnosti rozhodnutia súdu. 



  
 (2) Prílohou žiadosti je právoplatné rozhodnutie s údu pod ľa 
odseku 1 písm. a). 
  
 (3) Ak žiados ť o prepis nesp ĺňa podmienky pod ľa odseku 1 písm. a) 
a b) alebo odseku 2, úrad žiados ť o prepis zamietne; pred rozhodnutím o 
zamietnutí žiadosti o prepis úrad umožní žiadate ľovi vyjadri ť sa k 
zisteným dôvodom, na základe ktorých má by ť žiados ť o prepis 
zamietnutá. 
  
 (4) Ak osoba, ktorej pod ľa právoplatného rozhodnutia súdu patrí 
právo na ochranu úžitkovým vzorom, alebo jej právny  nástupca nepodá 
žiados ť o prepis v lehote pod ľa odseku 1 písm. c), úrad vymaže úžitkový 
vzor z registra z úradnej moci. 
  
 (5) Na od ňatie práv z prihlášky a ich prepis na oprávnenú oso bu 
sa primerane použijú odseky 1 a 2. Ak nedôjde k pre pisu práv z 
prihlášky pod ľa odseku 4, úrad prihlášku zamietne. 
  

§ 48 
 

Určovacie konanie 
 

 Úrad na žiados ť ur čí, či predmet opísaný v žiadosti patrí do 
rozsahu ochrany ur čitého úžitkového vzoru. 
  

§ 49 
 

Zápis licencie, záložného práva, prevodu alebo prec hodu úžitkového 
vzoru a súdneho sporu do registra 

 
 (1) Ak žiados ť o zápis licencie, záložného práva, prevodu alebo 
prechodu úžitkového vzoru ( ďalej len "žiados ť o zápis práva") či 
súdneho sporu do registra neobsahuje náležitosti us tanovené všeobecne 
záväzným právnym predpisom (§ 59), úrad vyzve žiada te ľa, aby zistené 
nedostatky v ur čenej lehote odstránil. Ak žiadate ľ zistené nedostatky v 
ur čenej lehote neodstráni, úrad konanie o žiadosti zas taví. Na následok 
zastavenia konania musí by ť žiadate ľ vo výzve upozornený. 
  
 (2) Ak nastanú pochybnosti, môže úrad žiada ť predloženie overenej 
kópie, prípadne originálu listiny preukazujúcej nad obudnutie práva 
alebo iného dokladu preukazujúceho zmenu majite ľa úžitkového vzoru. 
  
 (3) Na nútenú licenciu, ktorú úrad zapíše do regis tra z úradnej 
moci po doru čení právoplatného rozhodnutia súdu o jej udelení, s a 
nevz ťahujú odseky 1 a 2. 
  
 (4) Na základe žiadosti ú častníka súdneho konania, ktorého 
predmetom je právo na ochranu úžitkovým vzorom, dol oženej súdom 
potvrdeným rovnopisom podania na súd, úrad zapíše d o registra 
skuto čnosť, že prebieha súdne konanie o právo na ochranu úžit kovým 
vzorom. 



  
§ 50 

 
Pokra čovanie v konaní 

 
 (1) Na základe žiadosti ú častníka konania o pred ĺženie úradom 
ur čenej lehoty na vykonanie úkonu, podanej pred uplynu tím tejto lehoty, 
úrad môže lehotu pred ĺži ť. 
  
 (2) Ak ú častník konania pred úradom zmeškal úradom ur čenú lehotu 
na vykonanie úkonu, môže po uplynutí tejto lehoty p ožiada ť úrad o 
pokra čovanie v konaní a zárove ň urobi ť zmeškaný úkon, a to najneskôr do 
dvoch mesiacov od doru čenia rozhodnutia úradu vydaného v dôsledku 
zmeškania lehoty. 
  
 (3) Nemožno vyhovie ť žiadosti pod ľa odsekov 1 alebo 2 v prípade 
lehoty pod ľa § 41 ods. 2. 
  
 (4) Nemožno vyhovie ť žiadosti pod ľa odseku 2 v prípade zmeškania 
lehôt pod ľa § 41 ods. 3 a § 45 ods. 2 a 3. 
  
 (5) Úrad zamietne žiados ť o pred ĺženie lehoty alebo žiados ť o 
pokra čovanie v konaní, ktorá nezodpovedá podmienkam pod ľa odsekov 1 
alebo 2, alebo jej nemožno vyhovie ť pod ľa odsekov 3 alebo 4; pred 
rozhodnutím o zamietnutí žiadosti úrad umožní žiada te ľovi vyjadri ť sa k 
zisteným dôvodom, na základe ktorých má by ť žiados ť zamietnutá. 
  
 (6) Ak úrad žiadosti o pokra čovanie v konaní vyhovie, právne 
účinky rozhodnutia vydaného v dôsledku zmeškania leho ty zaniknú alebo 
nenastanú. 
  
 (7) Ak úrad nerozhodne o zamietnutí žiadosti pod ľa odseku 1 do 
dvoch mesiacov od jej doru čenia, platí, že žiadosti bolo vyhovené. 
  

§ 51 
 

Uvedenie do predošlého stavu 
 

 (1) Ak ú častník konania pred úradom napriek náležitej 
starostlivosti, ktorú si vyžadovali okolnosti, zmeš kal zákonnú alebo 
úradom ur čenú lehotu na vykonanie úkonu, pri čom následkom nevykonania 
tohto úkonu je zastavenie konania alebo strata inéh o práva, môže 
požiada ť úrad o uvedenie do predošlého stavu a zárove ň urobi ť zmeškaný 
úkon do 2 mesiacov od zániku prekážky, pre ktorú úk on nemohol vykona ť, 
najneskôr však do 12 mesiacov od uplynutia zmeškane j lehoty a v prípade 
zmeškania lehoty na podanie žiadosti o pred ĺženie platnosti úžitkového 
vzoru najneskôr do 12 mesiacov od uplynutia zmeškan ej dodato čnej lehoty 
podľa § 26 ods. 5. 
  
 (2) Ú častník konania je povinný žiados ť pod ľa odseku 1 odôvodni ť, 
uvies ť skuto čnosti, ktoré bránili vykonaniu úkonu, a de ň zániku 
prekážky, pre ktorú úkon nemohol vykona ť. Na tvrdenia predložené po 



uplynutí lehôt pod ľa odseku 1 úrad pri rozhodovaní o žiadosti 
neprihliada. 
  
 (3) Ak nastanú dôvodné pochybnosti o pravdivosti o dôvodnenia 
podľa odseku 2, môže úrad vyzva ť žiadate ľa, aby svoje tvrdenia 
preukázal. 
  
 (4) Nemožno vyhovie ť žiadosti o uvedenie do predošlého stavu v 
prípade zmeškania lehôt na 
a) podanie žiadosti o pokra čovanie v konaní pod ľa § 50 ods. 2 a 
žiadosti o uvedenie do predošlého stavu pod ľa odseku 1, 
  
b) uplatnenie a preukázanie práva prednosti pod ľa § 34, 
  
c) podanie žiadosti o odklad zverejnenia prihlášky podľa § 38 ods. 5, 
  
d) podanie námietok pod ľa § 40 ods. 1, 
  
e) podanie opravného prostriedku v konaní pred úrad om pod ľa § 53 ods. 
1, 
  
f) vykonanie úkonov pod ľa § 41 ods. 2 a 3 a § 45 ods. 2 a 3. 
  
 (5) Úrad zamietne žiados ť o uvedenie do predošlého stavu, ktorá 
nezodpovedá podmienkam pod ľa odsekov 1 a 2 alebo jej nemožno vyhovie ť 
podľa odseku 4, alebo žiadate ľ nepreukáže svoje tvrdenia pod ľa odseku 
3; pred rozhodnutím o zamietnutí žiadosti úrad umož ní žiadate ľovi 
vyjadri ť sa k zisteným dôvodom, na základe ktorých má by ť žiados ť 
zamietnutá. 
  
 (6) Ak úrad vyhovie žiadosti o uvedenie do predošl ého stavu, 
právne ú činky rozhodnutia vydaného v dôsledku zmeškania leho ty zaniknú 
alebo nenastanú. 
  
 (7) Tretia osoba, ktorá na území Slovenskej republ iky v dobrej 
viere od právoplatnosti rozhodnutia vydaného v dôsl edku zmeškania 
lehoty do zániku právnych ú činkov tohto rozhodnutia pod ľa odseku 6 
využívala technické riešenie, ktoré bolo predmetom prihlášky alebo 
úžitkového vzoru, alebo vykonala preukázate ľné prípravy bezprostredne 
smerujúce k využívaniu tohto technického riešenia, môže technické 
riešenie využíva ť v rámci svojej podnikate ľskej činnosti bez povinnosti 
úhrady za využívanie technického riešenia. 
  
 (8) Prevod alebo prechod práva oprávneného užívate ľa pod ľa odseku 
7 je možný výlu čne ako sú časť prevodu alebo prechodu podniku alebo jeho 
časti, v rámci ktorej sa technické riešenie využíva.  
  

§ 52 
 

Podklady pre rozhodnutie 
 

 (1) Ú častník konania pred úradom je povinný predloži ť alebo 



navrhnú ť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. 
  
 (2) Úrad rozhoduje na základe skutkového stavu zis teného z 
vykonaných dôkazov, ktoré boli ú častníkmi konania predložené alebo 
navrhnuté. 
  

§ 53 
 

Rozklad 
  

 (1) Proti rozhodnutiu úradu možno poda ť rozklad v lehote 30 dní 
od doru čenia rozhodnutia; v čas podaný rozklad má odkladný ú činok. 
  
 (2) Pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeh o rozsahom; to 
neplatí 
a) vo veciach, v ktorých možno za čať konanie z úradnej moci, 
  
b) vo veciach spolo čných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých 
účastníkov konania na jednej strane. 
  
 (3) Podanie rozkladu nie je prípustné proti rozhod nutiu, ktorým 
bolo 
a) vyhovené žiadosti o pokra čovanie v konaní alebo žiadosti o uvedenie 
do predošlého stavu, 
  
b) zastavené konanie pod ľa § 58 ods. 7. 
  

§ 54 
 

Nazeranie do spisu a sprístupnenie údajov 
 

 (1) Ú častníci konania majú právo nazera ť do spisov, robi ť si z 
nich výpisy a odpisy. 
  
 (2) Pred zverejnením prihlášky pod ľa § 38 ods. 4 je úrad 
oprávnený bez súhlasu prihlasovate ľa oznámi ť tretím osobám iba údaj, 
kto je pôvodcom, kto je prihlasovate ľom, názov úžitkového vzoru, 
spisovú zna čku prihlášky a údaje o práve prednosti. 
  
 (3) Na základe žiadosti umožní úrad pred zverejnen ím prihlášky 
podľa § 38 ods. 4 nazrie ť do spisu týkajúceho sa prihlášky majite ľovi 
úžitkového vzoru, majite ľovi patentu, prihlasovate ľovi alebo 
prihlasovate ľovi patentovej prihlášky, ak táto prihláška odkazuj e na 
úžitkový vzor alebo patent tohto majite ľa alebo prihlášku alebo 
patentovú prihlášku tohto prihlasovate ľa. 
  
 (4) Po zverejnení prihlášky pod ľa § 38 ods. 4 úrad umožní na 
základe žiadosti tretej osobe nazrie ť do spisu týkajúceho sa prihlášky 
alebo úžitkového vzoru. 
  
 (5) Právo na nazeranie do spisu zah ŕňa aj právo na vyhotovenie 
kópií za úhradu materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií a s 



ich odoslaním. 
  
 (6) Na základe písomnej žiadosti pôvodcu uvedeného  v prihláške 
podľa § 32 ods. 4 úrad nesprístupní jeho identifika čné údaje tretím 
osobám, najmä pri zverejnení prihlášky, oznámení o zápise úžitkového 
vzoru, vydaní osved čenia o zápise úžitkového vzoru do registra a pri 
nazeraní do spisu. 
  
 (7) Na základe žiadosti a preukázania právneho záu jmu úrad oznámi 
žiadate ľovi, či ním ozna čená osoba je, alebo nie je uvedená ako pôvodca 
v prihláške. 
  
 (8) Z práva na nazeranie sú vylú čené 
a) časti spisu obsahujúce informácie dôverného charakte ru, ktorých 
zverejnenie nie je nevyhnutné na zabezpe čenie práva na informácie 
tretích osôb vrátane ú častníkov konania, 
  
b) na základe písomnej žiadosti prihlasovate ľa alebo majite ľa 
úžitkového vzoru časti spisu obsahujúce obchodné tajomstvo a 
  
c) zápisnice o hlasovaní a časti spisu obsahujúce pomocné poznámky 
alebo návrhy rozhodnutí, výmerov či stanovísk. 
  

§ 55 
 

Register 
  

 (1) Úrad vedie register, do ktorého zaznamenáva ro zhodujúce údaje 
o prihláškach a úžitkových vzoroch. Každý má právo na nazeranie do 
registra. 
  
 (2) Údaje zapísané v registri sa pokladajú za plat né, kým nie je 
rozhodnutím príslušného orgánu ur čené inak. 
  
 (3) Zmenu údajov zapísaných v registri vyplývajúcu  z 
právoplatného a vykonate ľného rozhodnutia príslušného orgánu úrad po 
doru čení rozhodnutia opatreného doložkou právoplatnosti bezodkladne 
vyzna čí v registri. 
  
 (4) Zápis údajov a skuto čností vyplývajúcich zo zákona alebo z 
rozhodnutia príslušného orgánu pod ľa odseku 3 sa nepovažuje za 
rozhodnutie vydané v konaní pod ľa všeobecných predpisov o správnom 
konaní. 15) 
  

§ 56 
 

Vestník 
  

 Úrad vydáva vestník, v ktorom zverej ňuje a oznamuje skuto čnosti 
týkajúce sa prihlášok a úžitkových vzorov, ako aj ú radné oznámenia a 
rozhodnutia zásadnej povahy. 
  



§ 57 
 

Medzinárodná prihláška 
 

 (1) Prihlasovate ľ medzinárodnej prihlášky, 1) ktorou sa žiada o 
zápis úžitkového vzoru do registra v Slovenskej rep ublike, je povinný 
predloži ť túto medzinárodnú prihlášku úradu v lehote 31 mesi acov od 
vzniku práva prednosti a predloži ť jej preklad v štátnom jazyku. 13) 
  
 (2) Na žiados ť prihlasovate ľa, za predpokladu splnenia podmienok 
podľa odseku 1, môže úrad za čať konanie o medzinárodnej prihláške aj 
pred uplynutím lehôt uvedených v odseku 1. 
  

ŠTVRTÁ ČASŤ 
 

SPOLOČNÉ, SPLNOMOCŇOVACIE, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA 
 

§ 58 
 

Spolo čné ustanovenia 
 

 (1) Osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo sídlo na území členského 
štátu medzinárodného dohovoru 5) alebo na území štá tu, ktorý je členom 
Svetovej obchodnej organizácie, 6) majú rovnaké prá va a povinnosti ako 
tuzemskí prihlasovatelia alebo majitelia úžitkových  vzorov; ak štát, v 
ktorom majú osoby trvalý pobyt alebo sídlo, nie je členským štátom 
medzinárodného dohovoru alebo členom Svetovej obchodnej organizácie, 
práva a povinnosti pod ľa tohto zákona im možno prizna ť len za podmienky 
vzájomnosti. 
  
 (2) Osoby, ktoré nemajú v Slovenskej republike trv alý pobyt alebo 
sídlo, musia by ť v konaní pred úradom zastúpené oprávneným zástupco m 
16) s výnimkou úkonov predchádzajúcich a spojených s ur čením d ňa 
podania pod ľa § 33. 
  
 (3) Ustanovenie odseku 2 sa nevz ťahuje na ú častníkov konania, 
ktorými sú fyzické osoby, ktoré sú ob čanmi členského štátu Európskej 
únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom 
hospodárskom priestore, a právnické osoby, ktoré ma jú svoju správu 
alebo sídlo svojej podnikate ľskej činnosti na území členského štátu 
Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stran ou Dohody o 
Európskom hospodárskom priestore. Takýto ú častník konania je povinný 
oznámi ť úradu adresu na doru čovanie na území Slovenskej republiky. 
  
 (4) Na konanie pred úradom pod ľa tohto zákona sa vz ťahujú 
všeobecné predpisy o správnom konaní, 15) ak tento zákon neustanovuje 
inak. 
  
 (5) Na konanie pred úradom pod ľa tohto zákona sa nevz ťahujú 
ustanovenia o prerušení konania, o čestnom vyhlásení, o lehotách pre 
rozhodnutie a o opatreniach proti ne činnosti pod ľa všeobecných 
predpisov o správnom konaní. 15) 



  
 (6) Ak ú častník konania nevyhovie výzve úradu v ur čenej lehote, 
úrad môže konanie zastavi ť. Na tento následok musí by ť ú častník konania 
vo výzve upozornený. 
  
 (7) Úrad konanie zastaví aj na žiados ť toho, kto podal návrh na 
jeho za čatie. Návrh na zastavenie konania nemožno vzia ť spä ť. 
  
 (8) Ak tento zákon neustanovuje inak, podanie na ú rad sa robí 
písomne v štátnom jazyku. 13) 
  
 (9) Podanie na úrad sa môže vykona ť prostredníctvom 
elektronických prostriedkov. Ak takéto podanie nie je podpísané 
elektronickým podpisom, treba ho doplni ť v písomnej forme v lehote 
dvoch týžd ňov, inak sa takéto podanie považuje za právne neú činné. 
  

§ 59 
 

Splnomoc ňovacie ustanovenie 
 

 Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad,  ustanoví 
podrobnosti o 
a) náležitostiach prihlášky, 
  
b) spôsobe a náležitostiach uplatnenia a preukázani a práva prednosti, 
  
c) preklade medzinárodnej prihlášky, 1) 
  
d) náležitostiach žiadosti o odklad zverejnenia pri hlášky, 
  
e) náležitostiach námietok proti zápisu úžitkového vzoru do registra, 
  
f) náležitostiach žiadosti o pred ĺženie platnosti úžitkového vzoru, 
  
g) náležitostiach návrhu na výmaz, žiadosti o prepi s, žiadosti o 
ur čenie, žiadosti o pokra čovanie v konaní a žiadosti o uvedenie do 
predošlého stavu, 
  
h) spôsobe podania a náležitostiach žiadosti o zápi s práva, žiadosti o 
zápis súdneho sporu do registra a žiadosti o zápis prevodu alebo 
prechodu práv z prihlášky do registra, 
  
i) údajoch zapisovaných do registra a zverej ňovaných vo vestníku. 
  

§ 60 
 

Prechodné ustanovenia 
 

 (1) Konania o prihláškach a konania vo veciach úži tkových vzorov, 
ktoré neboli právoplatne ukon čené pred d ňom nadobudnutia ú činnosti 
tohto zákona, sa ukon čia pod ľa tohto zákona. 
  



 (2) Práva a vz ťahy z úžitkových vzorov zapísaných do registra 
pred d ňom nadobudnutia ú činnosti tohto zákona sa riadia ustanoveniami 
tohto zákona. Vznik týchto práv a vz ťahov, ako aj nároky z nich 
vzniknuté pred d ňom nadobudnutia ú činnosti tohto zákona sa posudzujú 
podľa predpisov platných v čase ich vzniku. 
  

§ 61 
 

 Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spolo čenstiev a 
Európskej únie uvedené v prílohe. 
  

§ 62 
 

Zrušovacie ustanovenie 
 

 Zrušuje sa: 
 
 Zákon č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch v znení čl. VI zákona 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1993 Z.z. a čl. III zákona č. 
435/2001 Z.z. 
 

Čl.II 
  

 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o 
správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady S lovenskej republiky 
č. 123/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej re publiky č. 224/1996 
Z.z., zákona č. 70/1997 Z.z., zákona č. 1/1998 Z.z., zákona č. 232/1999 
Z.z., zákona č. 3/2000 Z.z., zákona č. 142/2000 Z.z., zákona č. 
211/2000 Z.z., zákona č. 468/2000 Z.z., zákona č. 553/2001 Z.z., zákona 
č. 96/2002 Z.z., zákona č. 118/2002 Z.z., zákona č. 215/2002 Z.z., 
zákona č. 237/2002 Z.z., zákona č. 418/2002 Z.z., zákona č. 457/2002 
Z.z., zákona č. 465/2002 Z.z., zákona č. 477/2002 Z.z., zákona č. 
480/2002 Z.z., zákona č. 190/2003 Z.z., zákona č. 217/2003 Z.z., zákona 
č. 245/2003 Z.z., zákona č. 450/2003 Z.z., zákona č. 469/2003 Z.z., 
zákona č. 583/2003 Z.z., zákona č. 5/2004 Z.z., zákona č. 199/2004 
Z.z., zákona č. 204/2004 Z.z., zákona č. 347/2004 Z.z., zákona č. 
382/2004 Z.z., zákona č. 434/2004 Z.z., zákona č. 533/2004 Z.z., zákona 
č. 541/2004 Z.z., zákona č. 572/2004 Z.z., zákona č. 578/2004 Z.z., 
zákona č. 581/2004 Z.z., zákona č. 633/2004 Z.z., zákona č. 653/2004 
Z.z., zákona č. 656/2004 Z.z., zákona č. 725/2004 Z.z., zákona č. 
5/2005 Z.z., zákona č. 8/2005 Z.z., zákona č. 15/2005 Z.z., zákona č. 
93/2005 Z.z., zákona č. 171/2005 Z.z., zákona č. 308/2005 Z.z., zákona 
č. 331/2005 Z.z., zákona č. 341/2005 Z.z., zákona č. 342/2005 Z.z., 
zákona č. 473/2005 Z.z., zákona č. 491/2005 Z.z., zákona č. 538/2005 
Z.z., zákona č. 558/2005 Z.z., zákona č. 572/2005 Z.z., zákona č. 
573/2005 Z.z., zákona č. 610/2005 Z.z., zákona č. 14/2006 Z.z., zákona 
č. 15/2006 Z.z., zákona č. 24/2006 Z.z., zákona č. 117/2006 Z.z., 
zákona č. 124/2006 Z.z., zákona č. 126/2006 Z.z., zákona č. 224/2006 
Z.z., zákona č. 342/2006 Z.z., zákona č. 672/2006 Z.z., zákona č. 
693/2006 Z.z., zákona č. 21/2007 Z.z., zákona č. 43/2007 Z.z., zákona 
č. 95/2007 Z.z., zákona č. 193/2007 Z.z., zákona č. 220/2007 Z.z., 
zákona č. 279/2007 Z.z., zákona č. 295/2007 Z.z., zákona č. 309/2007 



Z.z., zákona č. 342/2007 Z.z., zákona č. 343/2007 Z.z., zákona č. 
344/2007 Z.z., zákona č. 355/2007 Z.z., zákona č. 358/2007 Z.z., zákona 
č. 359/2007 Z.z. a zákona č. 460/2007 Z.z. sa mení a dop ĺňa takto: 
 
 V sadzobníku správnych poplatkov v IX. časti Colníctvo 
 
 1. V položke 159 sa vypúš ťa písmeno f) vrátane poznámky pod 
čiarou k odkazu 36o. 
 
Doterajšie písmená g) až l) sa ozna čujú ako písmená f) až k). 
  
 V sadzobníku správnych poplatkov v XVI. časti Priemyselné práva 
 
 2. V položke 214 písm. a) sa vypúš ťa slovo "fotokópie,". 
 
 3. V položke 214 písmeno b) znie: 
 
"b) Žiados ť  na  vykonanie  odbornej skúšky alebo skúšky  
    spôsobilosti na výkon povolania patentového zás tupcu  1 500 Sk". 
  
 4. V položke 215 sa vypúš ťa písmeno a). 
 
Doterajšie písmená b) až e) sa ozna čujú ako písmená a) až d). 
  
 5. V položke 215 písmená a) a b) znejú: 
 
"a) pokra čovanie v konaní                                 2 0 00 Sk 
 b) uvedenie do predošlého stavu                          5 000 Sk". 
  
 6. V položke 216 písm. b) body 9. až 11. znejú: 
 
   "9. zápis nútenej licencie, alebo zápis jej zruš enia  
       do registra                                          500 Sk 
   10. zápis záložného práva alebo zápis jeho ukon čenia  
       do registra                                          500 Sk 
   11. zápis súdneho sporu alebo zápis jeho ukon čenia do  
       registra                                             500 Sk". 
  
 7. V položke 216 písm. b) sa vypúš ťajú body 12. a 13. 
 
 8. V položke 216 písm. c) bode 1. sa suma "2 500 S k" nahrádza 
sumou "3 500 Sk". 
 
 9. V položke 216 písm. e) sa suma "3 000 Sk" nahrá dza sumou "5 
000 Sk". 
 
 10. Položka 216 sa dop ĺňa písmenom f), ktoré znie: 
 
 "f) Pred ĺženie doby platnosti dodatkového ochranného  
     osved čenia pod ľa osobitného predpisu 47)             1 000 Sk". 
 Poznámka pod čiarou k odkazu 47 znie: 
 



 "47) Nariadenie Rady (EHS) č. 1768/92 z 18. júna 1992 o vytvorení 
dodatkového ochranného osved čenia na lie čivá v platnom znení 
(Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ kap. 13/ zv. 11; Ú.v. E S L 182, 2.7.1992 
).". 
 
 11. V poznámke k položke 216 sa za slová "sú predl ožené" vkladajú 
slová "do dvoch mesiacov odo d ňa doru čenia výzvy úradu", za slová "CD" 
sa vkladá čiarka a slová "DVD" a vypúš ťajú sa slová "vo verzii MS Word 
95/97,". 
 
 12. V položke 216a písmeno a) znie: 
 
"a) Zmena     európskej  patentovej prihlášky na ná rodnú  
    patentovú    prihlášku, národnú prihlášku úžitk ového  
    vzoru alebo národnú prihlášku osved čenia o užito čnosti  
    pod ľa   čl. 135 ods. 2 a čl. 140 Európskej patentovej 
    dohody, za každý štát                                   600 Sk". 
  
 13. V položke 216a písm. b) sa slovo "oznámení" na hrádza slovom 
"oznámenie". 
 
 14. V položke 216a písmená c) a d) znejú: 
 
"c) Zverejnenie a sprístupnenie prekladu alebo opra veného  
    prekladu, alebo prekladu zmeneného znenia  euró pskeho  
    patentu                                               3 500 Sk 
 d) Zverejnenie  a  sprístupnenie  predloženého  pr ekladu  
    európskeho patentového spisu v dodato čnej lehote      7 000 Sk". 
  
 15. V položke 217 písm. b) až d) sa suma "1 000 Sk " nahrádza 
sumou "1 500 Sk". 
 
 16. Položka 217 sa dop ĺňa poznámkou, ktorá znie: 
 
 
                            "Poznámka 
Ak podania pod ľa písmen a) až d) sú predložené do 5 dní  
od písomného podania na riadne   ozna čenej 3,5 palcovej 
diskete, CD, DVD, alebo zaslané elektronickou   poš tou,  
príslušné súbory sú   ozna čené   zodpovedajúcim  číslom  
patentovej prihlášky a upravené vo formáte "doc", a lebo  
vo   formáte "rtf"  s použitými základnými typmi pí sma,  
prípadným predložením obrazových častí vo formáte "tiff"  
s rozlíšením  300 alebo 600 dpi, vyberie sa poplato k vo  
výške dvoch tretín príslušnej sadzby.". 
  
 17. V položke 218 body 1. a 2. znejú: 
 
"1. Udržiavanie platnosti patentu, európskeho paten tu za 
 
 a)  3. rok                                               2 000 Sk 
 b)  4. rok                                               2 500 Sk 



 c)  5. rok                                               3 000 Sk 
 d)  6. rok                                               3 500 Sk 
 e)  7. rok                                               4 000 Sk 
 f)  8. rok                                               4 500 Sk 
 g)  9. rok                                               5 000 Sk 
 h) 10. rok                                               6 000 Sk 
 i) 11. rok                                               7 000 Sk 
 j) 12. rok                                               8 000 Sk 
 k) 13. rok                                               9 000 Sk 
 l) 14. rok                                              10 000 Sk 
 m) 15. rok                                              11 000 Sk 
 n) 16. rok                                              12 000 Sk 
 o) 17. rok                                              14 000 Sk 
 p) 18. rok                                              16 000 Sk 
 q) 19. rok                                              18 000 Sk 
 r) 20. rok                                              20 000 Sk 
  
 2. Udržiavanie platnosti dodatkového ochranného os vedčenia za 
 
 a)  1. rok                                              30 000 Sk 
 b)  2. rok                                              40 000 Sk 
 c)  3. rok                                              50 000 Sk 
 d)  4. rok                                              60 000 Sk 
 e)  5. rok                                              70 000 Sk". 
  
 18. Položka 218 sa dop ĺňa bodom 3., ktorý znie: 
 
"3. Udržiavanie platnosti dodatkového ochranného os vedčenia  
    po čas doby pred ĺženej pod ľa osobitného predpisu 47)  25 000 Sk". 
  
 19. V poznámke k položke 218 bod 7. znie: 
 
"7. Poplatok za udržiavanie platnosti patentu, euró pskeho 
    patentu, dodatkového ochranného osved čenia  za  každý  
    ďalší nasledujúci rok sa platí bez výzvy a je splatn ý  
    v predchádzajúcom roku platnosti patentu,  euró pskeho  
    patentu, dodatkového ochranného osved čenia, najneskôr  
    d ňa, v   ktorom uplynie  predchádzajúci rok platnosti   
    patentu,  európskeho patentu,  dodatkového ochr anného 
    osved čenia." 
  
 20. Položka 219 sa vypúš ťa. 
 
 21. V položke 221 písmeno a) znie: 
 
"a) Podanie prihlášky úžitkového vzoru 
    1. pôvodcom alebo  spolupôvodcami                     1 000 Sk 
    2. iným prihlasovate ľom ako pôvodcom alebo  
       prihlasovate ľmi, ktorí nie sú zhodní so  
       spolupôvodcami                                     2 000 Sk". 
  
 22. V položke 221 písm. b) bod l. znie: 



 
   "1. odklad zverejnenia prihlášky                         500 Sk". 
  
 23. V položke 221 písm. b) bod 7. znie: 
 
      "7. zápis nútenej licencie alebo zápis jej zr ušenia  
       do registra                                          500 Sk" 
  
 24. V položke 221 písm. b) bod 8. znie: 
 
   "8. zápis záložného práva alebo zápis jeho ukon čenia  
       do registra                                          500 Sk". 
  
 25. Položka 222 znie: 
 
 "Položka 222 
  
 a) Podanie žiadosti o ur čenie, či technické riešenie  
    patrí do rozsahu zapísaného úžitkového vzoru          5 000 Sk 
 b) Podanie námietok proti zápisu úžitkového vzoru do  
    registra                                                800 Sk 
 c) Podanie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z regi stra  
    úžitkových vzorov                                     1 500 Sk 
 d) Podanie žiadosti o prepis majite ľa úžitkového vzoru   1 000 Sk 
 
 
 
                         Poznámka 
 
Ak  podania pod ľa   písmen a) a b) sú predložené do 5 dní  
od  písomného   podania na  riadne ozna čenej 3,5 palcovej 
diskete, CD,  DVD, alebo   zaslané  elektronickou p oštou,  
príslušné   súbory  sú   ozna čené   zodpovedajúcim číslom  
prihlášky úžitkového vzoru a upravené vo   formáte "doc",  
alebo vo formáte "rtf" s použitými základnými typmi  písma,  
prípadným predložením obrazových častí vo formáte "tiff" s  
rozlíšením 300 alebo 600 dpi, vyberie sa poplatok v o výške  
dvoch tretín príslušnej sadzby.". 
  
 26. Položka 223 znie: 
 
"Pred ĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru 
 
 
 1. po prvý raz o tri roky                                4 000 Sk 
 2. po prvý raz o tri roky v dodato čnej lehote 
    do šiestich mesiacov od skon čenia platnosti  
    úžitkového vzoru                                      8 000 Sk 
 3. po druhý raz o tri roky                               8 000 Sk 
 4. po druhý raz o tri roky v dodato čnej lehote do  
    šiestich mesiacov od skon čenia platnosti úžitkového  
    vzoru                                                16 000 Sk". 



  
 27. V poznámke k položke 223 sa vypúš ťa bod 2. a sú časne sa 
zrušuje ozna čenie bodu 1. 
 
 28. V položke 224 písm. c) bode 2. sa suma "600 Sk " nahrádza 
sumou "800 Sk". 
 
 29. V položke 224 písm. c) body 7. a 8. znejú: 
 
   "7. zápis záložného práva alebo zápis jeho  ukon čenia  
       do registra dizajnov                                 500 Sk 
    8. zápis súdneho sporu alebo zápis jeho ukon čenia do  
       registra dizajnov                                    500 Sk". 
  
 30. V položke 224 písm. c) sa vypúš ťa bod 9. 
 
 31. V položke 225 písmená a) a b) znejú: 
 
"a) Podanie žiadosti o ur čenie, či vonkajšia úprava  
    výrobku patrí do rozsahu zapísaného dizajnu           5 000 Sk 
 b) Podanie návrhu na výmaz 
    1. zapísaného dizajnu z registra dizajnov             1 500 Sk 
    2. za každý ďalší dizajn obsiahnutý v zapísanom  
       dizajne                                              500 Sk". 
  
 32. Položka 225 sa dop ĺňa poznámkou, ktorá znie: 
 
                           "Poznámka 
 
 
Ak podania pod ľa písmen a) a b) sú predložené do 5 dní od písomnéh o  
podania  na riadne  ozna čenej 3,5  palcovej diskete, CD, DVD, alebo  
zaslané    elektronickou   poštou,   príslušné    s úbory sú ozna čené  
zodpovedajúcim číslom prihlášky dizajnu a upravené vo formáte "doc" , 
alebo vo formáte "rtf" s použitými základnými typmi  písma, prípadným  
predložením obrazových častí vo formáte "tiff" s rozlíšením 300 alebo  
600 dpi, vyberie sa poplatok vo výške dvoch tretín príslušnej sadzby.". 
  
 33. V položke 226 body 1. až 4. vrátane nadpisu zn ejú: 
 
   "Pred ĺženie platnosti zápisu dizajnu 
 
     1. po prvý raz o pä ť rokov                           3 000 Sk 
     2. po druhý raz o pä ť rokov                          6 000 Sk 
     3. po tretí raz o pä ť rokov                          9 000 Sk 
     4. po štvrtý raz o pä ť rokov                        12 000 Sk". 
  
 34. V položke 227 písm. b) bod 1. sa suma "600 Sk"  nahrádza sumou 
"800 Sk". 
 
 35. V položke 227 písm. b) bod 6. znie: 
 



   "6. zápis nútenej licencie alebo zápis jej zruše nia do  
       registra                                             500 Sk". 
  
 36. V položke 227 písm. b) sa vypúš ťa bod 7. 
 
 37. V položke 227 písm. b) sa dop ĺňajú body 7. a 8., ktoré znejú: 
 
   "7. zápis záložného práva alebo jeho zániku do r egistra  500 Sk 
    8. zápis súdneho sporu alebo jeho ukon čenia do registra 500 Sk". 
  
 38. Položka 228 sa dop ĺňa poznámkou, ktorá znie: 
 
                           "Poznámka 
 
 
Ak podanie pod ľa tejto položky je predložené do 5 dní od písomného   
podania  na riadne  ozna čenej 3,5 palcovej diskete, CD, DVD, alebo  
zaslané   elektronickou   poštou,   príslušné   súb ory sú ozna čené  
zodpovedajúcim číslom prihlášky topografie polovodi čových výrobkov 
a  upravené  vo formáte  "doc", alebo vo formáte "r tf" s použitými 
základnými typmi písma,  prípadným predložením obra zových častí vo  
formáte "tiff" s rozlíšením 300 alebo 600 dpi, vybe rie sa poplatok  
vo výške dvoch tretín príslušnej sadzby.". 
  
 39. V položke 229 písmeno a) znie: 
 
"a) Podanie prihlášky alebo rozdelenej prihlášky 
    1. individuálnej ochrannej známky do troch trie d  
       tovarov alebo služieb                              5 000 Sk 
    2. kolektívnej ochrannej známky do troch tried  
       tovarov alebo služieb                             10 000 Sk 
    3. individuálnej alebo kolektívnej ochrannej 
       známky, za každú triedu tovarov alebo služie b nad  
       tri triedy                                           500 Sk". 
  
 40. V položke 229 písm. b) bod 1. sa suma "600 Sk"  nahrádza sumou 
"800 Sk". 
 
 41. V položke 229 písm. b) sa vypúš ťa bod 7. 
 
 42. V položke 230 písm. a) sa suma "600 Sk" nahrád za sumou "1 500 
Sk". 
 
 43. Položka 230 sa dop ĺňa poznámkou, ktorá znie: 
 
                               "Poznámka 
 
Ak   podania  pod ľa písmen  a) a b) sú  predložené do 5 dní od  
písomného   podania  na  riadne ozna čenej 3,5 palcovej diskete,  
CD, DVD, alebo zaslané   elektronickou poštou, prís lušné súbory  
sú  ozna čené  zodpovedajúcim  číslom prihlášky ochrannej známky  
a upravené vo formáte "doc", alebo vo formáte "rtf"  s použitými  



základnými typmi písma, prípadným predložením obraz ových  častí  
vo formáte "tiff" s  rozlíšením   300 alebo 600 dpi , vyberie sa  
poplatok vo výške dvoch tretín príslušnej sadzby.".  
  
 44. Položka 231 znie: 
 
"Obnova zápisu 
 
 a) individuálnej ochrannej známky do troch tried t ovarov  
    alebo služieb                                         4 000 Sk 
 b) kolektívnej ochrannej známky do troch tried tov arov  
    alebo služieb                                         8 000 Sk 
 c) individuálnej ochrannej známky do troch tried t ovarov  
    alebo služieb podanej po uplynutí ochrannej dob y, 
    najneskôr však do šiestich mesiacov od tohto dá tumu   8 000 Sk 
 d) kolektívnej ochrannej známky do troch tried tov arov  
    alebo služieb podanej po uplynutí ochrannej dob y, 
    najneskôr však do šiestich mesiacov od tohto dá tumu  16 000 Sk 
 e) individuálnej alebo kolektívnej ochrannej známk y,  
    za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri t riedy    500 Sk 
 
                               Poznámka 
 
Ak  dôjde  k zápisu ochrannej známky do registra oc hranných   známok  
po uplynutí jej ochrannej doby, poplatok za obnovu zápisu je splatný  
bez žiadosti majite ľa ochrannej známky do dvoch mesiacov od  vydania 
osved čenia na základe písomnej výzvy.". 
  
 45. V položke 232 písm. a) sa suma "2 500 Sk" nahr ádza sumou "3 
000 Sk". 
 
 46. Nadpis "OZNA ČENIE PÔVODU VÝROBKOV" nad položkami 233 až 235 
sa nahrádza nadpisom "OZNA ČENIE PÔVODU VÝROBKOV A ZEMEPISNÉ OZNAČENIE 
VÝROBKOV". 
 
 47. V položke 233 sa vypúš ťa písmeno b) a sú časne sa zrušuje 
ozna čenie písmena a). 
 
 48. V položke 234 sa suma "2 000 Sk" nahrádza sumo u "4 000 Sk". 
 
 49. Položka 234 sa dop ĺňa poznámkou, ktorá znie: 
 
                                "Poznámka 
 
Ak    podanie   pod ľa tejto položky je predložené do 5 dní od písomného   
podania   na    riadne ozna čenej 3,5 palcovej diskete,  CD, DVD,  alebo  
zaslané    elektronickou     poštou,     príslušné   súbory sú ozna čené  
zodpovedajúcim   číslom  prihlášky  ozna čenia      pôvodu výrobku alebo  
zemepisného ozna čenia výrobku     a upravené vo formáte "doc", alebo  vo  
formáte "rtf" s použitými základnými typmi písma, p rípadným predložením  
obrazových    častí   vo formáte "tiff" s rozlíšením 300 alebo 600  dpi,  
vyberie sa poplatok vo výške dvoch tretín príslušne j sadzby.". 



  
Čl.III 

  
 Zákon č. 435/2001 Z.z. o patentoch, dodatkových ochranných  
osved čeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (pat entový zákon) 
v znení zákona č. 402/2002 Z.z. a zákona č. 84/2007 Z.z. sa mení a 
dopĺňa takto: 
 
 1. V § 6 ods. 2 písm. d) sa za slovami "alebo zvie ratá" vypúš ťa 
čiarka a slová "alebo pre" sa nahrádzajú slovami "a ani na". 
 
 2. V § 7 ods. 3 druhá veta znie: 
 
 "To platí aj pre medzinárodné prihlášky s ur čením pre Slovenskú 
republiku, ke ď za zverejnenie medzinárodnej prihlášky sa považuje  
zverejnenie vo vestníku (§ 41), a pre európske pate ntové prihlášky s 
ur čením pre Slovenskú republiku ( ďalej len "európska patentová 
prihláška"); ke ď za zverejnenie európskej patentovej prihlášky sa 
považuje zverejnenie pod ľa čl. 93 alebo čl. 153 Európskeho patentového 
dohovoru.". 
  
 3. V § 11 ods. 5 v druhej vete sa slovo "dosiahnut ý" nahrádza 
slovom "dosiahnute ľný". 
 
 4. V § 11 ods. 5 v tretej vete sa vypúš ťajú slová "dohodnutá 
alebo rozhodnutím súdu ur čená". 
 
 5. V § 11 sa vypúš ťa odsek 6. 
 
Doterajší odsek 7 sa ozna čuje ako odsek 6. 
  
 6. V § 11 ods. 6 sa slová "1 až 6” nahrádzajú slov ami "1 až 5”. 
 
 7. V § 16 odsek 1 sa slová "Slovenskej republike" nahrádzajú 
slovami " členskom štáte Európskej únie alebo štáte, ktorý je zmluvnou 
stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore".  
 
 8. V § 16 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: 
 
 "Na ur čenie rozsahu práva pestovate ľa pod ľa vety prvej a 
podmienky uplat ňovania tohto práva sa primerane použijú ustanovenia  
osobitného predpisu. 6a)". 
  
 Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie: 
 
 "6a) Článok 14 nariadenia Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 o 
právach spolo čenstva k odrodám rastlín (Mimoriadne vydanie Ú.v. E Ú, 03/ 
zv. 16 Ú.v. ES L 227, 1.9.1994.).". 
 
 9. V § 18 ods. 1 písmeno f) znie: 
 
"f) pri činnosti vykonávanej na experimentálne ú čely, za ktoré sa 



považujú aj štúdie a skúšky nevyhnutné na registra čné konanie pod ľa 
osobitného predpisu. 8a)”. 
  
 Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie: 
 
 "8a) Zákon č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckac h, 
o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnosten ský 
zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a dop lnení zákona 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z.z. o reklame v znení 
neskorších predpisov.". 
 
 10. V § 27 ods. 6 sa za slová "právo na udelenie” vkladá slovo 
"krížovej”. 
 
 11. V § 27 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktor ý znie: 
 
 "(7) Ak bola majite ľovi patentu udelená nútená licencia na 
využívanie odrody rastliny pod ľa osobitného predpisu, 13b) má majite ľ 
šľachtite ľského osved čenia právo na udelenie krížovej nútenej licencie 
na využívanie biotechnologického vynálezu.". 
  
 Doterajšie odseky 7 a 8 sa ozna čujú ako odseky 8 a 9. 
  
 Poznámka pod čiarou k odkazu 13b znie: 
 
 "13b) § 10 zákona č. 132/1989 Zb. v znení neskorších predpisov.". 
 
 12. V § 31 sa vypúš ťajú odseky 3 a 4. 
 
 13. V § 35 ods. 2. písmeno c) znie: 
 
"c) časť, ktorá sa javí ako opis.". 
  
 14. V § 35 ods. 3 sa slová "§ 79 ods. 7" nahrádzaj ú slovami "79 
ods. 8". 
 
 15. V § 35 ods. 4 znie: 
 
 "(4) Ak úrad zistí, že prihláška nesp ĺňa náležitosti pod ľa odseku 
2 písm. c) alebo je neúplná, vyzve prihlasovate ľa, aby prihlášku v ním 
ur čenej lehote doplnil.". 
  
 16. V § 35 odsek 6 znie: 
 
 "(6) Ur čenie d ňa podania prihlášky pod ľa odseku 5 sa neuplatní, 
ak po doplnení podania z dôvodu neúplnosti pod ľa odseku 4 prihlasovate ľ 
pred zverejnením prihlášky vezme spä ť svoje podanie v časti takto 
doplnenej.". 
  
 17. Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý znie: 
 

"§ 35a 



 
 (1) Časť podania pod ľa § 35 ods. 2 písm. c) môže prihlasovate ľ 
nahradi ť odkazom na prvú prihlášku, ak v prihláške uplatnil  právo 
prednosti pod ľa § 36 ods. 2. 
  
 (2) Odkaz na prvú prihlášku pod ľa odseku 1 obsahuje 
a) výslovný prejav vôle prihlasovate ľa, že časť podania pod ľa § 35 ods. 
2 písm. c) nahrádza odkazom na prvú prihlášku, 
  
b) číslo prvej prihlášky, 
  
c) de ň podania prvej prihlášky, 
  
d) štát, v ktorom bola prvá prihláška podaná, prípa dne orgán, ktorému 
bola prvá prihláška podaná. 
  
 (3) Prihlasovate ľ je povinný predloži ť na základe výzvy úradu do 
dvoch mesiacov kópiu prvej prihlášky; ak prvá prihl áška nie je v 
štátnom jazyku, prihlasovate ľ je povinný na základe výzvy úradu do 
dvoch mesiacov predloži ť aj jej preklad do štátneho jazyka. 
  
 (4) Ak odkaz na prvú prihlášku pod ľa odseku 1 neobsahuje 
náležitosti pod ľa odseku 2 alebo prihlasovate ľ nevyhovie výzve úradu 
podľa odseku 3, bude sa prihláška považova ť za nepodanú. Ak sa 
prihláška považuje za nepodanú, úrad o tom upovedom í prihlasovate ľa.". 
  
 18. V § 36 ods. 1 písm. b) sa slová "zo staršej" n ahrádzajú 
slovami "z prvej". 
 
 19. V § 36 ods. 3 v prvej vete sa slovo "skoršia" nahrádza slovom 
"prvá". 
 
 20. V § 36 ods. 5 sa za slová "Ak prihlasovate ľ" vkladajú slová 
"napriek náležitej starostlivosti, ktorú si vyžadov ali okolnosti,". 
 
 21. V § 36 ods. 5 písm. b) sa vypúš ťajú slová "bez jeho 
zavinenia". 
 
 22. Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý znie: 
 

"§ 36a 
 

 (1) Ak prihlasovate ľ pred podaním prihlášky podal v Slovenskej 
republike prihlášku úžitkového vzoru so zhodným pre dmetom, môže pri 
podaní prihlášky požadova ť 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, pokia ľ sa prihláška podá do 36 mesiacov od podania prihlá šky 
úžitkového vzoru; ak bolo konanie o prihláške úžitk ového vzoru 
zastavené alebo prihláška úžitkového vzoru bola zam ietnutá, prihláška 
musí by ť podaná do dvoch mesiacov od doru čenia tohto rozhodnutia, 
najneskôr však do 36 mesiacov od podania prihlášky úžitkového vzoru. 



  
 (2) Prihlasovate ľ uplat ňujúci právo pod ľa odseku 1 je povinný v 
lehote troch mesiacov od podania prihlášky predloži ť rovnopis prihlášky 
úžitkového vzoru, ktorej dátumu podania, prípadne p ráva prednosti sa 
dovoláva, inak sa na ň neprihliada.". 
  
 23. V § 38 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až  5, ktoré 
znejú: 
 
 "(2) Uložený biologický materiál je odo d ňa zverejnenia prihlášky 
do udelenia patentu prístupný prostredníctvom posky tnutia vzorky na 
základe žiadosti. Prihlasovate ľ je oprávnený na základe žiadosti 
podanej úradu pred zverejnením prihlášky obmedzi ť prístup k uloženému 
biologickému materiálu len pre nezávislých expertov . 
  
 (3) Po udelení patentu, bez oh ľadu na jeho zrušenie alebo zánik, 
je uložený biologický materiál prístupný prostrední ctvom poskytnutia 
vzorky na základe žiadosti. 
  
 (4) Vzorku možno poskytnú ť len v prípade, ak sa osoba, ktorá o ňu 
žiada, prípadne nezávislý expert pod ľa odseku 2 druhej vety, zaviaže, 
že po čas platnosti patentu 
a) neposkytne vzorku ani materiál z nej odvodený tr etej osobe a 
  
b) vzorku a materiál z nej odvodený bude používa ť len na experimentálne 
účely, ibaže ho prihlasovate ľ alebo majite ľ patentu tohto záväzku 
výslovne zbaví. 
  
 (5) Prihlasovate ľ je oprávnený na základe žiadosti podanej úradu 
pred zverejnením prihlášky obmedzi ť prístup k uloženému biologickému 
materiálu na dobu 20 rokov odo d ňa podania prihlášky len pre 
nezávislých expertov pre prípad, že bude prihláška zamietnutá alebo 
konanie o prihláške bude zastavené; odsek 4 sa použ ije primerane.". 
  
Doterajšie odseky 2 až 4 sa ozna čujú ako odseky 6 až 8. 
  
 24. § 38 sa dop ĺňa odsekom 9, ktorý znie: 
 
 "(9) Na opätovné uloženie biologického materiálu v  uznávanej 
ukladacej inštitúcii sa vz ťahujú podmienky ustanovené medzinárodným 
dohovorom. 15)". 
  
 25. § 45 vrátane nadpisu znie: 
 

"§ 45 
 

Úprava a rozdelenie prihlášky 
 

 (1) Prihlasovate ľ môže v priebehu konania o prihláške prihlášku 
upravi ť; úpravy a zmeny vykonané v prihláške nesmú ís ť nad rámec jej 
pôvodného podania. 
  



 (2) Až do doby udelenia patentu pod ľa § 44 ods. 4 môže 
prihlasovate ľ prihlášku rozdeli ť. Úrad prizná vylú čeným prihláškam de ň 
podania, prípadne aj právo prednosti z pôvodnej pri hlášky, ak nejdú nad 
jej rámec. 
  
 (3) Ak dôjde k vylú čeniu prihlášky po za čatí úplného prieskumu 
podľa § 43, považuje sa vylú čená prihláška za prihlášku, v ktorej bola 
podaná žiados ť o úplný prieskum.". 
  
 26. V § 46 odsek 4 znie: 
 
 "(4) Úrad môže patent zruši ť aj po jeho zániku, ak navrhovate ľ 
preukáže právny záujem.”. 
  
 27. V § 51 ods. 2 sa za slovo "môže" vkladajú slov á "po uplynutí 
tejto lehoty". 
 
 28. V § 51 ods. 2 sa za slová "zmeškaný úkon" vkla dá čiarka a 
slová "a to". 
 
 29. V § 51 odsek 4 znie: 
 
 "(4) Nemožno vyhovie ť žiadosti pod ľa odseku 2 v prípade lehoty 
podľa § 47 ods. 1 a 2.". 
  
 30. V § 51 ods. 5 sa slová "sa na ňu vz ťahuje zákaz" nahrádzajú 
slovami "jej nemožno vyhovie ť". 
 
 31. V § 51 ods. 6 sa za slovom "úrad" vypúš ťa slovo "vyhovie" a 
za slová "v konaní" sa vkladá slovo "vyhovie". 
 
 32. V § 51 ods. 7 sa slová "odsekov 1 alebo 2” nah rádzajú slovami 
"odseku 1”. 
 
 33. V § 52 ods. 1 sa slová "bez vlastného zavineni a" nahrádzajú 
slovami "napriek náležitej starostlivosti, ktorú si  vyžadovali 
okolnosti,". 
 
 34. V § 52 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slov á: 
 
 "a v prípade zmeškania lehoty na zaplatenie udržia vacieho 
poplatku pod ľa § 79 ods. 9 najneskôr do 12 mesiacov od uplynutia  
zmeškanej dodato čnej lehoty pod ľa medzinárodného dohovoru 15a)". 
  
 Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie: 
 
 "15a) Článok 5 bis ods. 1 Parížskeho dohovoru na ochranu 
priemyselného vlastníctva (vyhláška ministra zahran i čných vecí č. 
64/1975 Zb. o Parížskom dohovore na ochranu priemys elného vlastníctva z 
20. marca 1883, revidovanom v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 
2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2 . júna 1934, v 
Lisabone 31. októbra 1958 a v Stockholme 14. júla 1 967 v znení vyhlášky 



ministra zahrani čných vecí č. 81/1985 Zb.).". 
 
 35. V § 52 ods. 3 prvá veta znie: 
 
 "Ú častník konania je povinný žiados ť pod ľa odseku 1 odôvodni ť, 
uvies ť skuto čnosti, ktoré bránili vykonaniu úkonu, a de ň zániku 
prekážky, pre ktorú úkon nemohol vykona ť.". 
  
 36. V § 52 odsek 5 znie: 
 
 "(5) Nemožno vyhovie ť žiadosti o uvedenie do predošlého stavu v 
prípade zmeškania lehôt na 
a) podanie žiadosti o pokra čovanie v konaní pod ľa § 51 ods. 2 a 
žiadosti o uvedenie do predošlého stavu pod ľa odseku 1, 
  
b) dodato čné priznanie a preukázanie práva prednosti pod ľa § 36 ods. 4, 
5 a 7, 
  
c) podanie opravného prostriedku v konaní pred úrad om pod ľa § 55 ods. 
1, 
  
d) vykonanie úkonov pod ľa § 47 ods. 1 a 2.". 
  
 37. V § 52 ods. 6 sa slová "sa na ňu vz ťahuje zákaz" nahrádzajú 
slovami "jej nemožno vyhovie ť". 
 
 38. V § 52 ods. 8 sa vypúš ťa slovo "zverejnenej" a slovo 
"na ďalej". 
 
 39. V § 55 ods. 3 písm. b) sa slová "§ 79 ods. 5" nahrádzajú 
slovami "§ 79 ods. 6". 
 
 40. V § 55 sa vypúš ťa odsek 4. 
 
 41. V § 58 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktor ý znie: 
 
 "(4) Ak prihlasovate ľ medzinárodnej prihlášky, 1) ktorou sa žiada 
o udelenie patentu v Slovenskej republike, nepredlo ží túto medzinárodnú 
prihlášku úradu v lehote pod ľa odseku 3, úrad prizná tejto 
medzinárodnej prihláške právo prednosti pod ľa § 36 ods. 1 písm. a).". 
  
Doterajší odsek 4 sa ozna čuje ako odsek 5. 
  
 42. V § 59 ods. 8 sa slová "§ 11 ods. 6" nahrádzaj ú slovami "§ 11 
ods. 5". 
 
 43. V § 60 ods. 3 sa vypúš ťajú slová "(§ 13 ods. 1 až 3)". 
 
 44. V § 60 ods. 4 prvá veta znie: 
 
 "Ak bola európska patentová prihláška alebo ur čenie pre Slovenskú 
republiku v konaní pred Európskym patentovým úradom  vzaté spä ť, alebo 



sa považuje za spä ťvzaté, platí, že došlo k zastaveniu konania o 
prihláške pod ľa § 40 ods. 3.". 
  
 45. V § 60 ods. 5 sa slová "pod ľa § 51 ods. 5 a 6" nahrádzajú 
slovami "pod ľa § 51 ods. 6". 
 
 46. V § 61 ods. 1 sa vypúš ťajú slová "a 136" a slová "136 ods. 2" 
sa nahrádzajú slovami "135 ods. 2". 
 
 47. V § 61 ods. 4 sa slovo "až" nahrádza slovom "a ". 
 
 48. V § 61 sa vypúš ťa odsek 5. 
 
 49. V § 63 ods. 6 sa slová "pod ľa odseku 2" nahrádzajú slovami 
"pod ľa odseku 2 alebo 3". 
 
 50. V § 63 ods. 7 sa za slová "v európskom patento vom vestníku" 
vkladajú slová "a za predpokladu splnenia podmienok  pod ľa odseku 2 
alebo 3". 
 
 51. V § 64 sa slová "podanie odporu" nahrádzajú sl ovami "podanie 
námietok". 
 
 52. V § 64 sa slová "nebol odpor podaný" nahrádzaj ú slovami 
"neboli námietky podané". 
 
 53. V § 64 sa slová "v konaní o odpore" nahrádzajú  slovami "v 
konaní o námietkach". 
 
 54. V § 65 ods. 3 znie: 
 
 "(3) Ak je európsky patent v konaní o námietkach p odľa čl. 101 
Európskeho patentového dohovoru rozhodnutím Európsk eho patentového 
úradu zachovaný v zmenenom znení alebo obmedzený v konaní pod ľa čl. 
105b Európskeho patentového dohovoru, majite ľ európskeho patentu je 
povinný do troch mesiacov odo d ňa oznámenia zmeny v európskom 
patentovom vestníku predloži ť úradu preklad zmeneného znenia 
patentového spisu do slovenského jazyka a zaplati ť poplatok za 
zverejnenie (§ 79 ods. 8).”. 
  
 55. V § 65 ods. 5 písm. a) sa slová "na podanie od poru" 
nahrádzajú slovami "na podanie námietok". 
 
 56. V § 65 ods. 5 písm. b) sa slová "v konaní o od pore" 
nahrádzajú slovami "v konaní o námietkach". 
 
 57. V § 65 ods. 6 sa slová "konanie o zrušenie toh o istého 
európskeho patentu" nahrádzajú slovami "konanie o n ámietkach proti tomu 
istému európskemu patentu". 
 
 58. Slová "79 ods. 8" sa v celom texte zákona nahr ádzajú slovami 
"79 ods. 9". 



 
 59. V § 79 odsek 10 znie: 
 
 "(10) Podanie na úrad sa môže vykona ť prostredníctvom 
elektronických prostriedkov. Ak takéto podanie nie je podpísané 
elektronickým podpisom, treba ho doplni ť v písomnej forme v lehote 
jedného mesiaca, inak sa takéto podanie považuje za  právne neú činné.”. 
  
 60. Príloha sa dop ĺňa o tretí bod, ktorý znie: 
 
 "3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/27/ ES z 31. marca 
2004, ktorou sa mení a dop ĺňa smernica 2001/83/ES o právnych predpisoch 
spolo čenstva týkajúcich sa liekov na humánne použitie (Mi moriadne 
vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 34; Ú.v. ES L 136, 30. 4.2004.).". 
  

Čl.IV 
Účinnos ť 

  
 Tento zákon nadobúda ú činnos ť 1. januára 2008. 
 
 Zákon č. 495/2008 Z.z. nadobudol ú činnos ť 1. februárom 2009. 
 

Ivan Gašparovi č v.r. 
 

Pavol Paška v.r. 
 

Robert Fico v.r. 
 

PRÍL. 
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ 

ÚNIE 
 

 1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/44/ES zo 6. júla 1998 
o právnej ochrane biotechnologických vynálezov (Mim oriadne vydanie Ú.v. 
EÚ, kap. 13/zv. 20; Ú.v. ES L 213, 30.7.1998). 
  
 2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/27/E S z 31. marca 
2004, ktorou sa mení a dop ĺňa smernica 2001/83/ES o právnych predpisoch 
spolo čenstva týkajúcich sa liekov na humánne použitie (Mi moriadne 
vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 34; Ú.v. EÚ L 136, 30. 4.2004). 
  
 3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/E S z 29. apríla 
2004 o vymožite ľnosti práv duševného vlastníctva (Mimoriadne vydani e 
Ú.v. EÚ, kap. 17/zv. 2; Ú.v. EÚ L 157, 30.4.2004). 
  
____________________ 
  
1) Zmluva o patentovej spolupráci (oznámenie Federá lneho ministerstva 
zahrani čných vecí č. 296/1991 Zb. o uložení listiny o prístupe Českej a 
Slovenskej Federatívnej Republiky k Zmluve o patent ovej spolupráci 
dojednanej vo Washingtone 17. júna 1970 v znení nes korších predpisov). 
  



2) Dohovor o ude ľovaní európskych patentov (Európsky patentový dohov or) 
[(oznámenie Ministerstva zahrani čných vecí Slovenskej republiky č. 
376/2002 Z.z. o podpísaní Dohovoru o ude ľovaní európskych patentov 
(Európsky patentový dohovor) a o uzavretí Revízie z nenia textu Dohovoru 
o ude ľovaní európskych patentov (Európskeho patentového d ohovoru)]. 
  
3) § 59 zákona č. 435/2001 Z.z. o patentoch, dodatkových ochranných  
osved čeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (pat entový zákon). 
  
4) Napríklad § 69, 479 a 487 Obchodného zákonníka, § 460 a 469 
Občianskeho zákonníka, § 12 až 17 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom 
podniku v znení neskorších predpisov. 
  
5) Parížsky dohovor na ochranu priemyslového vlastn íctva (vyhláška 
ministra zahrani čných vecí č. 64/1975 Zb. o Parížskom dohovore na 
ochranu priemyslového vlastníctva z 20. marca 1883,  revidovanom v 
Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1 911, v Haagu 6. 
novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Lisabone 3 1. októbra 1958 a v 
Stockholme 14. júla 1967 v znení vyhlášky ministra zahrani čných vecí č. 
81/1985 Zb.). 
  
6) Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie  (oznámenie 
Ministerstva zahrani čných vecí Slovenskej republiky č. 152/2000 Z.z. o 
uzavretí Dohody o založení Svetovej obchodnej organ izácie). 
  
7) Článok 27 Zmluvy o medzinárodnom civilnom letectve z o 7. decembra 
1944 (oznámenie Ministerstva zahrani čných vecí Slovenskej republiky č. 
196/1995 Z.z. o uskuto čnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky 
do Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve). 
  
8) § 136 až 142 Ob čianskeho zákonníka. 
  
9) § 151a až 151me a § 552 Ob čianskeho zákonníka. 
  
10) § 508 až 515 Obchodného zákonníka. 
  
11) § 442a Ob čianskeho zákonníka. 
  
12) § 74 až 77 a § 102 Ob čianskeho súdneho poriadku. 
  
13) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z.z. o štátnom 
jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších pred pisov. 
  
14) Zákon č. 435/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, Dohov or o 
udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový dohov or) [(oznámenie 
Ministerstva zahrani čných vecí Slovenskej republiky č. 376/2002 Z.z. o 
podpísaní Dohovoru o ude ľovaní európskych patentov (Európsky patentový 
dohovor) a o uzavretí Revízie znenia textu Dohovoru  o ude ľovaní 
európskych patentov (Európskeho patentového dohovor u)]. 
  
15) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov. 



  
16) Napríklad zákon č. 344/2004 Z.z. o patentových zástupcoch, o zmene 
zákona č. 444/2002 Z.z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z.z. o 
ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z.z. a zákona č. 14/2004 
Z.z., zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zá kona č. 
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostensk ý zákon) v znení 
neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.  


