
I N Š T R U K C I A

Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky,
ktorou sa určuje jednotná forma a požiadavky na prihlášky topografie polovodičových výrobkov

Prihláška topografie

1. Prihláška topografie obsahuje:

a) žiadosť o zápis do registra topografií polovodičových vý-
robkov

b) podklady umožňujúce identifikáciu topografie polovodi-
čového výrobku

c) potrebné prílohy

Žiadosť o zápis

2. Žiadosť o zápis do registra topografií sa predkladá v jednom
vyhotovení, a to spravidla na tlačive vydanom Úradom prie-
myselného vlastníctva SR. Žiadosť musí obsahovať:
a) priezvisko, meno, bydlisko, štátnu príslušnosť prihlaso-

vateľa; ak je prihlasovateľom právnická osoba, jej názov
a sídlo;

b) stručné označenie topografie polovodičového výrobku
v rozsahu najviac 15 slov; ako označenie môže byť pou-
žitý názov a určenie výrobku, v ktorom je topografia
obsiahnutá, s uvedením oblasti jeho použitia;

c) výslovný prejav vôle prihlasovateľa, že žiada o zápis do
registra topografií polovodičových výrobkov;

d) priezvisko, meno a sídlo zástupcu, ak je prihlasovateľ za-
stúpený právnickou osobou, uvedie sa jej názov a sídlo;

e) dátum prvého, nie však skrytého obchodného využitia to-
pografie za predpokladu, že prihlasovateľ uplatňuje k to-
muto dátumu vznik ochrany;

f) údaj o nadobudnutí práva na ochranu
g) podpis prihlasovateľa alebo jeho zástupcu.

Podklady umožňujúce identifikáciu topografie

3. Na účely identifikácie musia byť v dvoch vyhotoveniach
predložené výkresy alebo fotografie vzorov vrstiev na výrobu
polovodičových výrobkov alebo masiek na výrobu polovodi-
čového výrobku alebo jednotlivých vrstiev polovodičového
výrobku očíslovaných podľa časovej postupnosti pri výrobe.
Detaily rozhodujúce na identifikáciu topografie musia byť na
výkresoch alebo topografiách rozlíšiteľné.

4. Podklady umožňujúce identifikáciu topografie musia byť
predložené na listoch formátu A4 (210 x 297 mm); výkresy,
pokiaľ sú na listoch z papiera, môžu však byť predložené i na
formáte A3 (297 x 420 mm) upraveného do formátu A4. Po-
kiaľ majú výkresy alebo fotografie na dvoch alebo viacerých
listoch predstavovať jediný a úplný výkres alebo fotografiu,
usporiadajú sa na jednotlivých listoch tak, aby z nich bolo
možné zostaviť úplný výkres alebo fotografiu bez toho, aby
bola časť výkresu alebo fotografie na jednotlivých výkresoch
alebo topografiách prekrytá.

5. Prihlasovateľ môže súčasne predložiť i samotný polovodičo-
vý výrobok v dvoch vyhotoveniach, prípadne vysvetľujúci
opis k jednotlivých výkresom.

6. V prípade, že prihlasovateľ využije svoje právo označiť nie-
ktoré z požadovaných podkladov ako obchodné alebo výrob-
né tajomstvo, musí predložiť samostatné vyhotovenie týchto
výkresov alebo fotografií, v ktorých sú uvedené časti nečita-
teľné, a tieto podklady musia byť označené písmenom T
umiestnenom v ľavom hornom rohu každého listu takého
podkladu.

7. Textové časti prihlášky topografie musia byť v slovenskom
jazyku.


