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Jedna z naju០itoაnejᘐích slu០ieb pre klientov úradu:
• nahrádza be០né papierové podania,
• rýchly a bezpeაný spôsob podávania prihláᘐok 

prostredníctvom moderných technológií, 
• Ꮰahká dostupnosᙐ a jednoduchosᙐ inᘐtalácie,
• pou០ívané medzinárodné ᘐtandardy WIPO (pdf, xml, tiff),
• zaslanie prihláᘐky cez internet s vyu០itím kódovania 

digitálneho podpisu
• rastúci poაet u០ívateᏠov a podaní (cca 40 u០ívateᏠov) 

Elektronické podávanieElektronickElektronickéé podpodáávanievanie
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• ᘐetrí აas a náklady (na papier, tlaა alebo poᘐtovné),
• okam០itá spätná väzba a potvrdenie o prijatí prihláᘐky,
• maximálna bezpeაnosᙐ prenosu,
• úbytok administratívnej práce,
• zní០enie prihlasovacích poplatkov

– 80 EUR v prípade EP prihláᘐky
– 200 alebo 300 CHF v prípade PCT prihláᘐky

• zní០enie národných prihlasovacích poplatkov - ???

Výhody elektronického podávaniaVýhody elektronickVýhody elektronickéého podho podáávaniavania
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• eOLF (epoline® On-line Filing) a PCT-SAFE; produkty 
na elektronické podávanie formulárov:

Spôsoby podávania formulárov: 
- zabezpeაený elektronický prenos cez internet
- napálené na fyzickom médiu, poslané poᘐtou

Programy na elektronické podávanieProgramy na elektronickProgramy na elektronickéé podpodáávanievanie
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• elektronický podpis a súvisiace právne nále០itosti rieᘐi 
zákon ა. 215/2002 Z. z. a vyhláᘐky NBÚ

• legislatívna úprava elektronického podpisu je v zákone ა. 
435/2001 Z. z. o patentoch - § 79 ods. 10

• Smart karta - nezaruაený elektronický podpis
• výhody - bezplatne, platnosᙐ 2 roky
• cieᏠ = jeden elektronický podpis pre vᘐetky podania PPO

Elektronický podpis na úradeElektronický podpis na Elektronický podpis na úúraderade
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• inᘐtalácia EPTOS servera apríl 2005
• EP a PCT január 2006

• vývoj národných formulárov
• PP apríl 2007
• PÚV január 2008
• následne podané dokumenty október 2009

Elektronické podávanie prihláᘐokElektronickElektronickéé podpodáávanie prihlvanie prihláᘐáᘐokok
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Ⴠo sú následné podania?
Podania k skôr podaným PP a PUV (elektronicky, poᘐtou)

– prepracovaný opis alebo patentové nároky, PM….
– ០iadosᙐ o zápis prevodu, zmeny mena, adresy…
– prioritný doklad, ០iadosᙐ o pokraაovanie v konaní…

Podania k zverejnenej EPP, alebo k udelenému EP
– preklad patentových nárokov európskej patentovej 

prihláᘐky
– preklad európskych patentových spisov
– ჰalᘐie následné dokumenty – PM, zmluva,...

Podania následne podaných dokumentovPodania nPodania náásledne podaných dokumentovsledne podaných dokumentov
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Medzinárodné elektronické formuláreMedzinMedzináárodnrodnéé elektronickelektronickéé formulformuláárere
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Národné elektronické formuláreNNáárodnrodnéé elektronickelektronickéé formulformuláárere
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Elektronické podávanie v EurópeElektronickElektronickéé podpodáávanie v Eurvanie v Euróópepe



14

ᘀtatistika medzinárodných podaníᘀᘀtatistika medzintatistika medzináárodných podanrodných podaníí

Medzinárodné podania - EP a PCT
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ᘀtatistika patentových prihláᘐokᘀᘀtatistika patentových prihltatistika patentových prihláᘐáᘐokok

Národné patentové prihláᘐky
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ᘀtatistika prihláᘐok ú០itkových vzorovᘀᘀtatistika prihltatistika prihláᘐáᘐok ok úú០០itkových vzorovitkových vzorov

Prihláᘐky ú០itkových vzorov
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Informaაné kanály úradu:
• nultá úroveᒀ – www.upv.sk

– informácie o vᘐetkých druhoch priemyselných práv

• prvá úroveᒀ – INFOCENTRUM
– poskytovanie informácií pred podaním prihláᘐky, pri 

podaní prihláᘐky a v priebehu konania o prihláᘐke

• druhá úroveᒀ – ODBORNÍ EXPERTI
– technické informácie podᏠa oblasti techniky

• tretia úroveᒀ – ODBORNÍ EXPERTI
– informácie k jednotlivým spisom

Poskytovanie informácií klientomPoskytovanie informPoskytovanie informááciciíí klientomklientom
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www – prvý kontakt verejnosti s აinnosᙐou úradu
FAQ – odpovede na najაastejᘐie kladené otázky

www.upv.skwww.upv.skwww.upv.sk
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• 3 zamestnanci úradu
• 4 jazyky (sk, en, de, fr)
• pondelok – piatok 8:00 - 15:00 hod
KONTAKT:

tel.: +421 48 43 00 131
fax: +421 48 43 00 350
e-mail: infocentrum@indprop.gov.sk
adresa: Úrad priemyselného vlastníctva SR

Jána ᘀvermu 43
974 04  Banská Bystrica

Informaაné centrum ÚPV SRInformaInformaააnnéé centrum centrum ÚÚPV SRPV SR
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• Front Office – hlasové slu០by (telefonicky, osobne)

• Back Office – písomné slu០by (e-mail, poᘐta, fax)

• Helpdesk – on-line podávanie (PP, PUV, EP, PCT, CTM, 
RCD)

ᘀtruktúra infocentraᘀᘀtrukttruktúúra infocentrara infocentra
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Ⴠinnosᙐ Front Office:
• poskytovanie základných informácií osobne a telefonicky
• presmerovanie telefonujúceho priamo na kompetentnú

osobu v prípade konkrétnych informácií

Výhody pre ០iadateᏠov o informáciu:
• rýchlo poskytnuté odpovede
• zrozumiteᏠné, presné a jednotné odpovede
• sluᘐnosᙐ a priateᏠský prístup

Front OfficeFront OfficeFront Office
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Ⴠinnosᙐ Back Office:
• odpovedanie na ០iadosti o informáciu v písomnej forme (e-

mail, poᘐta, fax)
• odborné informácie – vypracovanie odpovede v spolupráci s 

odborným referentom

Výhody pre ០iadateᏠov o informáciu:
• rýchlosᙐ vybavenia ០iadosti
• kompletnosᙐ informácie (prílohy)

Infocentrum uprednostᒀuje e-mail pred inými prostriedkami 
komunikácie.

Back OfficeBack OfficeBack Office
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PrehᏠad poskytnutých informácií 2009PrehPrehᏠᏠad poskytnutých informad poskytnutých informááciciíí 20092009
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• nová slu០ba úradu orientovaná na malé a stredné podniky
• prínosy:

– ohodnotenie vᘐetkých vkladov priemyselného vlastníctva 
podniku

– dobrá pomôcka pri orientácii v spleti priemyselných práv
– vyᘐᘐí poაet prihláᘐok rôznych druhov priemyselných 

práv
• prediagnostika = prostriedok k zlepᘐeniu rozvoja regiónov
• kᏠúა k úspechu – regionálne organizácie a inᘐtitúcie 
• doba realizácie prediagnostiky - 1 mesiac
• náklady pre podnik - slu០ba je poskytovaná bezplatne

Prediagnostika priemyselných právPrediagnostika priemyselných prPrediagnostika priemyselných práávv
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• cieᏠovou skupinou projektu sú malé a stredné podniky s 
roაným obratom medzi 6 a០ 500 miliónov Sk a 
zamestnávajú do 250 zamestnancov

• cieᏠom prediagnostiky je priblí០enie duᘐevného vlastníctva 
malým a stredným podnikom, ktoré v dostatoაnej miere 
nevyu០ívajú vlastný potenciál

• projekt je orientovaný predovᘐetkým na podnikateᏠov, 
ktorí chcú lepᘐie poznaᙐ svoju firmu!

Ciele prediagnostikyCiele prediagnostikyCiele prediagnostiky
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• zámer - vybudovaᙐ sieᙐ partnerov pre spoluprácu:
– Informaაno-poradenské miesta úradu pre inovácie
– Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného 

podnikania
– regionálne centrá
– priemyselné parky

• úloha partnerov - výber vhodných inovatívnych podnikov
- sprostredkovanie stretnutia
- kontaktovanie správnej osoby

Partnerská spoluprácaPartnerskPartnerskáá spoluprspolupráácaca



29

PrehᏠad realizovaných prediagnostíkPrehPrehᏠᏠad realizovaných prediagnostad realizovaných prediagnostííkk

• 48 analyzovaných podnikov

141024Podniky

>5010-490-9Poაet zamestnancov

8

Preᘐov

621022Podniky

Nitra័ilinaBratislavaB. BystricaRegióny

32%90%46%54%Podniky

DizajnyOchranné známkyÚ០itkové vzoryPatentyOdporúაania
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• nová slu០ba úradu od 1. 7. 2009
• upozornenia:

– podanie ០iadosti o predᎠ០enie platnosti ú០itkového vzoru
– podanie ០iadosti o predᎠ០enie platnosti dizajnu

• dôvody zavedenia tejto slu០by:
– podpora udr០iavania priemyselných práv v platnosti
– nízka miera podania ០iadosti o predᎠ០enie – 38 % (ÚV) a 

36% (D)
– neznalosᙐ domácich majiteᏠov o nevyhnutnosti podania 

០iadosti o predᎠ០enie

Upozornenia na uplynutie lehotyUpozornenia na uplynutie lehotyUpozornenia na uplynutie lehoty
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• spôsob odoslania – poᘐta alebo e-mail
• adresát upozornenia – majiteᏠ alebo zástupca
• termín odoslania – 2 mesiace pred uplynutím lehoty
• právne nále០itosti – zasielanie upozornení nie je zákonnou 

povinnosᙐou úradu a úrad neruაí za dôsledky nedoruაenia

• rozᘐírenie slu០by:
– podanie ០iadosti o obnovu zápisu ochrannej známky
– zaplatenie udr០iavacieho poplatku za patent a európsky 

patent

Upozornenia na uplynutie lehotyUpozornenia na uplynutie lehotyUpozornenia na uplynutie lehoty
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• hlavné poslanie = prijímanie ០iadostí a dokumentov od 
klientov osobne

• nová slu០ba – preberanie poᘐtových zásielok z úradu:
– zmluva a doruაovaní písomností medzi úradom a 

adresátom
– informovanie príjemcu poᘐty o ulo០ení zásielky e-

mailom 
– uschovanie na podacom mieste – 15 dní
– v prípade neprevzatia zásielka je doruაená poᘐtou
– písomné potvrdenie prevzatia zásielky

Podacie miesto BratislavaPodacie miesto BratislavaPodacie miesto Bratislava
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Ústredný portál verejnej správy – portal.gov.sk
• elektronická komunikácia obაana s verejnou správou
• centrálny a jednotný prístup k informaაným zdrojom a 

slu០bám verejnej správy
• registrácia pre vyu០ívanie slu០ieb
• umo០ᒀuje podávaᙐ vᘐeobecné podania na vybrané inᘐtitúcie 

verejnej správy vrátane ÚPV SR

Portál verejnej správyPortPortáál verejnej sprl verejnej spráávyvy
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Portál verejnej správyPortPortáál verejnej sprl verejnej spráávyvy
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Portál verejnej správyPortPortáál verejnej sprl verejnej spráávyvy
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რakujem za pozornosᙐ!რრakujem za pozornosakujem za pozornosᙐᙐ!!

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


