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INFORMAČNÉ CENTRUM
Informačné centrum ÚPV SR ponúka odbornú konzultačnú činnosť pri získavaní informácií o možnom 
a čo najvhodnejšom spôsobe ochrany duševného vlastníctva. 
Info: 048/4300 131, 048/4300 121
 infocentrum@indprop.gov.sk

PREDIAGNOSTIKA PRIEMYSELNÝCH PRÁV
Cieľom prediagnostiky je analyzovať situáciu v podniku, oboznámiť ho s možnosťami priemyselnoprávnej ochra-
ny, upozorniť na možné dopady nekalosúťažného konania, poskytnúť bezplatné a objektívne odporúčania. 
Lepšia znalosť podniku o svojom duševnom vlastníctve, ku ktorej má prediagnostika prispieť, môže zlepšiť 
jeho konkurencieschopnosť a možnosti ďalšieho rozvoja v podnikateľskom prostredí. Prihlasovací formulár je 
dostupný na stránke www.upv.sk
Info: 048/4300 131
 infocentrum@indprop.gov.sk 

ELEKTRONICKÉ PODÁVANIE PRIHLÁŠOK (EOLF A PCT-SAFE)
ÚPV SR sprístupnil možnosť podávania európskych a medzinárodných patentových prihlášok PCT, národných 
patentových prihlášok a prihlášok úžitkových vzorov v elektronickej forme. Následne je možné elektronicky 
podať aj dokumenty k patentovým prihláškam, prihláškam úžitkových vzorov, prekladom patentových nárokov 
európskej patentovej prihlášky a prekladom európskeho patentového spisu.
Info:  048/4300 332
 helpdesk@indprop.gov.sk

ELEKTRONICKÉ PODÁVANIE PRIHLÁŠOK (ÚPVS)
Na Ústrednom portáli verejnej správy bola spustená služba Všeobecné podanie, ktorá umožňuje používateľom 
podávať elektronické podania aj na ÚPV SR. 
Info:  048/4300 332 
 helpdesk@indprop.gov.sk

REŠERŠNÉ SLUŽBY
Úrad na základe požiadavky objednávateľa vypracuje rešeršnú správu, ktorá obsahuje zoznam, prípadne podrob-
nejšie údaje o dokumentoch s relevantnými informáciami. Rešerš je možné objednať vyplnením formulára 
„Objednávka rešerše“, ktorý sa nachádza na stránke www.upv.sk a jeho zaslaním na adresu resers@indprop.gov.sk, 
prípadne poštou na adresu úradu. Táto služba je spoplatnená podľa cenníka produktov a služieb ÚPV SR 
Info:  048/4300 317, 048/4300 312
 resers@indprop.gov.sk

KURZ DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO
ÚPV SR poskytuje v Banskej Bystrici vzdelávanie v 4-modulovom kurze „Duševné vlastníctvo“, ktorý je akredi-
tovaný Ministerstvom školstva SR. Kurz trvá 2 roky a je spoplatnený. 
Info:  048/4300 343
 ludmila.hladka@indprop.gov.sk

Kontakt:
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Jána Švermu 43
974 04  Banská Bystrica

Tel.: 048/4300 131 (121)
Fax: 048/4300 402
E-mail: infocentrum@indprop.gov.sk
Web: www.upv.sk, www.patentovat.sk


