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1. SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ  KAPITOLY 
 
1.1. Súhrnná charakteristika kapitoly a jej hospodárenia v roku 2018 
 
1.1.1. Charakteristika činnosti kapitoly 
 
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej aj ,,kapitola“, ,,ÚPV SR“ alebo „úrad“) je ústredným 
orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva. Túto úlohu plní na základe zákona č. 575/2001 Z. z. 
o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. 
Základným poslaním ÚPV SR je vykonávať štátnu správu v oblasti ochrany vynálezov, úžitkových vzorov, 
topografií polovodičových výrobkov, dizajnov, ochranných známok, označení pôvodu a zemepisných označení. 
Okrem toho vedie ústredný fond patentovej a známkovej dokumentácie, zabezpečuje výmenu a sprístupňovanie 
informácií v oblasti priemyselných práv a pôsobí ako špecializované stredisko patentových informácií  
v Slovenskej republike. Zároveň je gestorom medzinárodných zmlúv na ochranu priemyselného vlastníctva, 
ktorými je Slovenská republika viazaná. 
ÚPV SR podporuje rozvoj technickej tvorivosti a ochranu jej výsledkov, vzdelávanie a popularizáciu v oblasti 
duševného vlastníctva. 
 
 
Výkonné činnosti Úradu priemyselného vlastníctva SR 
 
 
Patenty 
 

Na území Slovenskej republiky bolo k 31. decembru 2018 platných 19 247 patentov,  z ktorých 1 163 bolo 
udelených národnou cestou. 

 
K uvedenému dňu bolo na území Slovenskej republiky platných  18 084 európskych patentov. 
V úrade bolo počas roka 2018 podaných 231 patentových prihlášok, z toho 217 od domácich (216 domácich 

patentových prihlášok a 1 PCT SK) a 14 od zahraničných prihlasovateľov. V porovnaní s rokom 2017 ide o 12 % 
nárast počtu podaných prihlášok. Počet patentových prihlášok podaných domácimi prihlasovateľmi stúpol oproti 
minulému roku o 33, čo je v prepočte 18 % nárast. U zahraničných prihlasovateľov bol naopak zaznamenaný 
pokles o 9 prihlášok, pričom najviac zahraničných prihlasovateľov pochádza tradične z Českej republiky. 

 
V zmysle Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT) bolo minulý rok v ÚPV SR ako prijímacom úrade podaných 

28 medzinárodných prihlášok, čo predstavuje nárast viac ako o 16 % v porovnaní s rokom 2017. 
V mene Vyšehradského patentového inštitútu (VPI) ako orgánu pre medzinárodnú rešerš bolo vypracovaných 

5 medzinárodných rešerší a písomných posudkov k medzinárodným prihláškam. 
 
Od 1. januára 2018 majú prihlasovatelia možnosť pri podaní patentovej prihlášky požiadať o vykonanie rešerše 

v prioritnej lehote. Ak sú splnené zákonom stanovené podmienky (§ 41b zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, 
dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), 
úrad na základe žiadosti prihlasovateľa vypracuje rešerš na predmet prihlášky a rešeršnú správu doručí 
prihlasovateľovi v lehote 9 mesiacov od podania prihlášky. Ak úrad vypracuje rešerš na predmet prihlášky v 
prioritnej lehote, prihlášku zverejní spolu s rešeršnou správou. Rešerš vypracovaná v prioritnej lehote má 
prihlasovateľom poskytnúť informácie potrebné pri rozhodovaní sa o prípadnej ochrane zhodného vynálezu v 
zahraničí (ak je prihláška na zhodný vynález podaná v zahraničí do 12 mesiacov od podania prihlášky v SR, 
prihlasovateľ môže požiadať, aby tejto zahraničnej prihláške bola priznaná priorita z prihlášky podanej v SR). 

 
V roku 2018 využilo možnosť požiadať o vykonanie rešerše v prioritnej lehote približne 5 % prihlasovateľov. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.upv.sk/swift_data/source/pdf/legislativa/suvisiace_pravne_predpisy/pravo_01575.pdf
http://www.upv.sk/?patenty
http://www.upv.sk/?uzitkove-vzory
http://www.upv.sk/?topografie-polovodicovych-vyrobkov
http://www.upv.sk/?dizajny
http://www.upv.sk/?ochranne-znamky
http://www.upv.sk/?ochrana-oznacenia-povodu-a-zemepisneho-oznacenia
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Patenty 
 

2014 2015 2016 2017 2018 

Patentové prihlášky 234 256 235 206 231 

z toho domáce 209 228 218 183 216 
z toho zahraničné 23 28 15 23 14 
Z toho PCT – SK 2 0 2 0 1 
Udelené patenty 94 82 122 82 109 
z toho domáce 58 54 81 59 86 
z toho zahraničné 36 28 41 23 23 
z toho PCT 29 14 25 10 13 

Prihlášky PCT zo SR 48 19 19 24 28 

 
 

Dodatkové ochranné osvedčenia na liečivá a na výrobky na ochranu rastlín 
 

Úrad počas uplynulého roka prijal 41 žiadostí o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia a udelil 24 
dodatkových ochranných osvedčení. Žiadosti o predĺženie doby platnosti osvedčenia o šesť mesiacov boli vlani 
úradu podané štyri. 
 
Úžitkové vzory 
 

K 31. decembru 2018 bolo na území Slovenskej republiky platných 1 872 úžitkových vzorov, pričom v roku 
2018 bolo do registra zapísaných 337 úžitkových vzorov. 

Počas roka 2018 bolo v úrade prijatých 388 nových prihlášok úžitkových vzorov, čo predstavuje pokles v 
porovnaní s rokom 2017 o takmer 6 %. Domáci prihlasovatelia v roku 2018 podali 320 prihlášok, zahraniční 
prihlasovatelia podali 68 prihlášok. Najväčší podiel na prihlásených úžitkových vzoroch zo zahraničia majú 
prihlasovatelia z Českej republiky, Poľska a Nemecka. 

Napriek tomu, že pri porovnaní s rokom 2017 boli v počte prihlášok a žiadostí podaných v roku 2018 
zaznamenané určité rozdiely (napr. nárast počtu podaných patentových prihlášok a pokles počtu podaných 
prihlášok úžitkových vzorov), trend počtu podávaných prihlášok možno považovať za ustálený. 
Podobne ako v predchádzajúcich rokoch ani v roku 2018 neboli úradu podané žiadne prihlášky topografií 
polovodičových výrobkov. 
 
 
Ochranné známky 
 

V roku 2018 bol počet podaných národných prihlášok ochranných známok 2 737, čo je pokles o 7,6 %  oproti 
predchádzajúcemu roku. Klesajúci stav počtu podaných prihlášok ovplyvňuje dlhodobo jednak systém 
ochranných známok EÚ, ale aj registrovaných dizajnov Spoločenstva (RCD), čo vyplýva z povahy RCD, keďže 
sa nevykonáva vecný prieskum prihlášky a prihláška je zaregistrovaná vo veľmi krátkom čase, čím sa obchádza 
registrácia ochrannou známkou. Zároveň tento stav odráža situáciu na slovenskom trhu s novými výrobkami. 

Domáci prihlasovatelia  podali 2 233 prihlášok a zahraniční 504, pričom ich najväčší počet bol z Českej 
republiky (282), zo Spojených štátov amerických (46) a z Cyperskej republiky (31). 

K 31. decembru 2018 bolo na území Slovenskej republiky platných 47 024 národných ochranných známok. 
Počet medzinárodne zapísaných ochranných známok (MOZ) s určením pre Slovenskú republiku v roku 2018 

stúpol o 136 (spolu 1 571), čo je nárast o 9 % oproti predchádzajúcemu roku. Počet žiadostí o medzinárodný zápis 
ochrannej známky odoslaných do WIPO v roku 2018 bol 83, čo znamená pokles o 23 prihlášok oproti 
predchádzajúcemu roku. Možno skonštatovať, že z dlhodobého pohľadu ide o normálnu toleranciu. Ďalší úbytok 
v uplynulom roku iba kopíruje situáciu v klesajúcom trende podaných prihlášok národných ochranných známok. 
Predbežné odmietnutie ochrany, ako aj priznanie ochrany MOZ úrad vykonával rovnako ako v predchádzajúcom 
roku, t. j. v lehote do 5 mesiacov. 
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Ochranné známky 2014 2015 2016 2017 2018 
Národne prihlásené 

ochranné známky 3 104 3 320 3 202 2962 2737 

z toho domáce 2 455 2 541 2 480 2326 2233 
z toho zahraničné 649 779 722 636 504 
Medzinárodne pri- 

hlásené ochranné známky 
do SR 

1 583 1 626 1 145 1435 1571 

Medzinárodné pri- 
hlášky ochranných 
známok zo SR 

113 109 120 106 83 

Národne zapísané 
ochranné známky 2 474 2 620 2 806 2107 2489 

z toho domáce 1 895 1 994 2 174 1595 1962 
z toho zahraničné 579 626 632 512 527 

 
Dizajny 
 

K 31. decembru 2018 úrad registroval v Slovenskej republike spolu 915 platných dizajnov. Počet podaných 
prihlášok dizajnov v roku 2018 klesol zo 145 na 119. Domáci prihlasovatelia ich podali 111 a zahraniční 8. 

Počet negatívne ukončených podaní bol v hodnotenom roku 10, čo tvorí v pomere k 141 ukončeným konaniam 
o zápis dizajnu do registra cca 7 %, t. j. takmer rovnako ako v predchádzajúcom období. 

 
Dizajny 2014 2015 2016 2017 2018 
Prihlášky dizajnov 100 95 168 145 119 

z toho domáce 82 84 82 118 111 
z toho zahraničné 18 11 86 27 8 
Zapísané dizajny 102 94 103 154 131 

z toho domáce 77 85 77 79 107 
z toho zahraničné 25 9 26 75 24 

 
Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov 
 

K 31. decembru 2018 bolo v Slovenskej republike platných 20 označení pôvodu. 
V oblasti označení pôvodu a zemepisných označení výrobkov v prvom polroku 2018 úrad prijal jednu 

prihlášku zemepisného označenia výrobku na zápis do národného registra – Hrušovský lepník, ktorá bola odoslaná 
Európskej komisii. Európskej komisii bola odoslaná aj žiadosť o zmenu v špecifikácii chráneného označenia 
pôvodu Žitavská paprika. V priebehu roka 2018 úrad vykonal niekoľko  prediagnostík na účely 
potenciálnej   ochrany zemepisných označení pôvodu výrobkov (Čičmany, Muráň, Gápeľ, Pukanec, 
Agrokomplex, Žilina, Skalica a Danubius Gastro). 

 
Označenia 

pôvodu výrobkov 2014 2015 2016 2017 2018 

Prihlášky 0 1 1 1 1 
Zapísané 0 0 1 1 0 

 
Legislatíva 
 

Rok 2018 bol v podmienkach Úradu priemyselného vlastníctva SR nezvyčajne bohatý na legislatívnu činnosť. 
Potreba zmien právnych predpisov, zákonných aj podzákonných, bola odôvodnená viacerými skutočnosťami, 
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medzi ktorými zohrala zásadnú úlohu transpozičná povinnosť vo vzťahu k smernici Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2015/2436 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok. 
Potreba novelizácie vykonávacích predpisov v oblasti patentového práva, práva úžitkových vzorov a práva 
dizajnov vyplynula v nadväznosti na zmeny zákonnej úpravy v daných oblastiach, ktoré nadobudli účinnosť k 1. 
januáru 2019. 

V roku 2018 ťažiskovo pokračovali legislatívne práce a prebiehal legislatívny proces k návrhu zákona, ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 
a dopĺňajú niektoré zákony. Prioritami v oblasti legislatívy bola novelizácia zákona o ochranných známkach, 
ktorá mala transpozičný charakter, a úspešné ukončenie legislatívneho procesu v roku 2018 tak, aby zmeny 
nadobudli účinnosť 14. januára 2019, kedy uplynula transpozičná lehota. 

Dňa 17. októbra 2018 bol v Zbierke zákonov SR uverejnený zákon č. 291/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony. Novela zákona o ochranných známkach si vyžiadala aj zmeny vykonávacieho predpisu – 28. 
novembra 2018 bola v Zbierke zákonov SR uverejnená vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej 
republiky č. 332/2018 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej 
republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. 

Novela známkového zákona a jeho vykonávacej vyhlášky priniesli do práva ochranných známok podstatné 
zmeny a doplnky – ide predovšetkým o opustenie podmienky grafického vyjadrenia ochrannej známky, a tým 
vytvorenie priestoru na zápis netradičných druhov ochranných známok, ale aj posilnenie práv majiteľov ochrannej 
známky a prehĺbenie zásady poskytovania ochrany len ochranným známkam skutočne používaným relevantným 
spôsobom. 

Dňa 8. októbra 2018 boli v Zbierke zákonov SR uverejnené vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva 
Slovenskej republiky č. 278/2018 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva 
Slovenskej republiky č. 223/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových 
ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) a vyhláška Úradu 
priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 279/2018 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu 
priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 1/2008 Z. z, ktorou sa vykonáva zákon č. 517/2007 Z. z. 
o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedené vyhlášky v ich  novelizovanej podobe 
venujú osobitnú pozornosť náležitostiam, forme a štandardom patentovej prihlášky, resp. prihlášky úžitkového 
vzoru. 

Nie je možné opomenúť ani zmeny vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 
629/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch – vyhláška Úradu priemyselného 
vlastníctva Slovenskej republiky č. 333/2018 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného 
vlastníctva Slovenskej republiky č. 629/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch, bola 
uverejnená v Zbierke zákonov SR 28. novembra 2018. 
 
Súdne konania 
 

V roku 2018 bolo na Krajský súd v Banskej Bystrici podaných osem žalôb na preskúmanie zákonnosti 
rozhodnutí úradu, z toho sa sedem žalôb týkalo ochranných známok a jedna žaloba patentu. Zo sporov začatých 
v roku 2018 Krajský súd v Banskej Bystrici právoplatne rozhodol v šiestich prípadoch (v piatich prípadoch boli 
žaloby zamietnuté a v jednom prípade bolo konanie zastavené z dôvodu späťvzatia žaloby). Proti týmto 
rozhodnutiam Krajského súdu v Banskej Bystrici boli v dvoch prípadoch žalobcami podané kasačné sťažnosti. 
 

Z neukončených sporov z predchádzajúcich rokov Krajský súd v Banskej Bystrici v roku 2018 rozhodol 
o siedmich, vo všetkých prípadoch bola žaloba zamietnutá, pričom v piatich prípadoch neúspešný žalobca podal 
proti rozhodnutiu Krajského súdu v Banskej Bystrici kasačnú sťažnosť. 
 

K 31. 12. 2018 zostávajú na Krajskom súde v Banskej Bystrici tri neukončené súdne spory a osem na 
Najvyššom súde SR ako súde kasačnom. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/332/20190114
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Sporové konania 
 

Sporové konania v rámci ÚPV SR zahŕňajú spory na základe podnetov tretích strán alebo oprávnených osôb, 
ktorých cieľom je jednak nepripustiť, aby došlo k udeleniu ochrany na predmety priemyselného vlastníctva, ktoré 
nespĺňajú zákonné požiadavky, prípadne odstraňovať nezákonný stav, pokiaľ už k nemu došlo. 

 
Za rok 2018 bol počet nových námietkových podaní 118, čo je síce v porovnaní s minulým rokom viac o 8 %, 

ale oproti predchádzajúcim rokom ide o pomerne veľký viac ako 40 % pokles. 
Podobne to bolo aj s agendou pripomienok, kde počet nových podaní bol 31, čo je porovnateľné s minulým 

rokom, ale vzhľadom na predošlé obdobie ide o pokles skoro o 50 %. 
Je ťažko úplne objektívne hodnotiť danú situáciu, ktorá síce môže čiastočne súvisieť aj s pokračujúcim 

poklesom celkového počtu podaných prihlášok ochranných známok, ale ten nepredstavuje tak veľké čísla. Ďalšie 
faktory sú skôr teoretické a môžu zahŕňať zmeny, napr. v stratégii alebo taktike, ktorými sa domáhajú ochrany 
svojich práv majitelia starších priemyselných a autorských práv. 

V prípade podaní návrhov na neplatnosť a zrušenie ochrannej známky alebo medzinárodnej ochrannej 
známky, ktorých bolo podaných 49, ide o mierny nárast 9 % oproti minulému roku. 

Vo veci návrhov týkajúcich sa technických predmetov priemyselno-právnej ochrany (patentov a úžitkových 
vzorov), kde bolo dohromady len 7 podaní, bol zaznamenaný pokles viac ako o 70 %, keďže v roku 2017 prišlo 
12 návrhov. V tomto smere však ide o opakujúci sa jav z minulosti (v roku 2016 bolo podaných 8 návrhov) a 
navyše, keďže celková početnosť prípadov je nízka, prejavia sa všetky výkyvy v percentuálnom vyjadrení vysoko 
negatívne, resp. pozitívne. 
Opačná situácia nastala v roku 2018 pri dizajnoch, kde  bolo podaných 6 návrhov na výmaz, čo za posledné roky 
predstavuje značný nárast, pretože vlani bol podaný len jeden návrh a v roku 2016 žiadny. 

Čo sa týka počtu  podaní pri dodatkových ochranných osvedčeniach, situácia kopíruje tú z minulého roka, 
keďže celkovo bolo 5 podaní a minulý rok 6.  Z toho návrhy týkajúce sa posúdenia vecných podmienok udelenia 
dodatkového osvedčenia predstavujú  jeden prípad, minulý rok to boli dva prípady, čo v  počte takýchto podaní 
predstavuje návrat k situácii pred rokom 2015. Očakávane skoro úplne vymizli podania týkajúce sa žiadosti 
o úpravu lehoty platnosti už udelených osvedčení v súlade s rozsudkom SD EÚ C-471/14, ktoré boli v úrade 
podávané najmä v roku 2016 a spracovávali sa v rokoch 2016 a 2017. 

V prípade konaní o námietkach proti zápisu označenia, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky do 
registra úradu, resp. odmietnutia ochrany na území Slovenskej republiky v prípade medzinárodných ochranných 
známok, bolo vydaných 130 rozhodnutí, vlani to bolo 136 rozhodnutí. 

 
V konaniach o pripomienkach bolo celkovo posúdených 38 prípadov, t. j. rovnako ako vlani, pričom v 22 

prípadoch boli pripomienky posúdené ako nedôvodné a v 16 prípadoch ako dôvodné. 
Vo veci návrhov na neplatnosť a zrušenie ochrannej známky alebo medzinárodnej ochrannej známky vydal 

úrad tiež úplne rovnako ako predchádzajúci rok 40 rozhodnutí. 
 
V konaniach o zrušení patentu, výmaze úžitkového vzoru a dizajnu, v určovacích konaniach a v konaniach pri 

dodatkových osvedčeniach bolo v roku 2018 vydaných 17 rozhodnutí, čo je po zohľadnení uvedenej situácie pri 
dodatkových ochranných osvedčeniach porovnateľné číslo s 20 rozhodnutiami vydanými v roku 2017. 

 
Čo sa týka počtu nevybavených návrhov na odbore v roku 2018, ide o čísla zodpovedajúce  situácii v minulom 

rokom, konkrétne v konaní zastalo 281 návrhov, vlani to bolo 282. 
 
Sporové konania 2014 2015 2016 2017 2018 
Podané námietky 

proti zápisu označenia do 
registra 

168 176 190 109 118 

Rozhodnutia o po- 
daných námietkach 177 177 167 136 130 

Návrhy na 
zrušenie/neplatnosť 
ochrannej známky 

76 57 34 45 49 

Rozhodnutia o po-
daných návrhoch – 
ochranné známky 

101 72 60 40 40 
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Návrhy – patenty, 
DOO, úžitkové vzory, 
dizajny 

27 34 50 20 19 

Rozhodnutia o po- 
daných návrhoch – 
patenty, DOO, úžitkové 
vzory, dizajny 

26 19 53 20 17 

 
 
 
Odvolacie konania 

 
Účastník konania môže napadnúť neprávoplatné prvostupňové rozhodnutie úradu riadnym opravným 

prostriedkom, ktorým je v konaniach pred úradom rozklad. Mimoriadny spôsob preskúmania právoplatných 
rozhodnutí úradu predstavuje inštitút preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania a obnova konania. 
Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania slúži na preskúmanie právoplatných rozhodnutí 
druhostupňovým orgánom z vlastného alebo iného podnetu. Najvyužívanejším opravným prostriedkom 
v konaniach pred úradom je rozklad. 

 
V roku 2018 bolo podaných 112 opravných prostriedkov proti prvostupňovým rozhodnutiam úradu, čo 

v porovnaní s rokom 2017 predstavuje mierny nárast o 10 %. V siedmich prípadoch išlo o uplatnenie 
mimoriadnych opravných prostriedkov. Ostatné podania predstavovali rozklady smerujúce proti prvostupňovým 
rozhodnutiam úradu. Najväčší počet podaní, rovnako ako aj v predchádzajúcich rokoch, predstavujú podania 
opravných prostriedkov vo veciach ochranných známok. Tieto v roku 2018 predstavovali 78 % všetkých podaní 
na odbore odvolacích konaní. Opravné prostriedky proti rozhodnutiam týkajúcich sa patentov, úžitkových vzorov 
a dodatkových ochranných osvedčení v roku 2018 tvorilo 25 podaní. 

V rámci odboru bolo v roku 2018 ukončených 65 konaní o opravných prostriedkoch, z toho v 62 prípadoch 
bolo vydané rozhodnutie a tri konania boli ukončené neformálne. Pokles počtu ukončených konaní v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom bol spôsobený nedostatočnými personálnymi kapacitami na odbore. Z celkového počtu 
65 ukončených konaní v dvoch prípadoch išlo o preskúmanie rozhodnutí mimo odvolacieho konania, v ostatných 
prípadoch išlo o rozklady podané proti prvostupňovým rozhodnutiam úradu. 

Mierny nárast podaných opravných prostriedkov a zároveň pokles ukončených konaní v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom spôsobili, že v agende odboru bolo k 31. decembru 2018 celkovo 189 neukončených 
konaní, čo v porovnaní s rokom 2017 predstavuje nárast o 47 konaní. 

 
Opravné prostriedky 2014 2015 2016 2017 2018 
Začaté konania (rozklady, 

preskúmanie rozhodnutia 
mimo odvolacieho konania, 
obnova konania) 

146 141 110 102 112 

Ukončené konania 
(rozklady, preskúmanie 
rozhodnutia mimo 
odvolacieho konania, obnova 
konania) 

180 144 134 90 65 

 
 
 
 
 
 



 9  

Medzinárodné vzťahy 
 
Zamestnanci úradu participovali v riadiacich a expertných orgánoch v medzinárodných organizáciách s cieľom 
aktívne formovať a obhajovať pozície Slovenska v oblasti ochrany duševného vlastníctva. Okrem toho vedenie 
úradu zastupovalo Slovensko v Správnej rade Európskej  patentovej organizácie (EPO), v Správnej rade 
a rozpočtovom výbore Európskeho úradu duševného vlastníctva (EUIPO), na Valnom zhromaždení Svetovej 
organizácie duševného vlastníctva (WIPO), ako aj v Správnej rade Vyšehradského patentového inštitútu. 
 
Úrad na začiatku roka 2018 začal pracovať s novým on-line prostredím riadenia projektov spolupráce s  EUIPO 
s názvom „ePlatform“. Táto platforma integruje všetky doterajšie zmluvy do jedného prostredia a je nástrojom  
riadenia a aktualizácie všetkých činností spolupráce. 
V rámci zosúlaďovania postupov úrad naďalej pokračoval v zapájaní sa do konvergentných projektov, medzi 
ktoré patrili ECP4 – Rozlišovacia spôsobilosť 3D ochrannej známky či Zdieľané služby a praktiky. Ďalej bol 
realizovaný projekt ECP1 – Konsolidácia a dokončenie projektov kooperačného fondu. 
Oddelenie medzinárodných vzťahov priebežne plnilo úlohu koordinátora v oblasti vzdelávacích akcií Akadémie 
EUIPO. Na rok 2019 sú zaradené do projektového portfólia aj vybrané projekty Európskeho strediska pre 
sledovanie falšovania a pirátstva (Observatory). 
Spolupráca ÚPV SR s Európskym patentovým úradom (EPÚ) sa odvíjala od schváleného Bilaterálneho plánu 
spolupráce (BCP). Projekty BCP boli zamerané najmä na patentové informácie a zvyšovanie povedomia o 
priemyselnom vlastníctve, na zlepšenie existujúcich služieb a produktov a posilnenie spolupráce v rámci 
Európskej patentovej siete a pod. Oddelenie medzinárodných vzťahov priebežne plnilo úlohu koordinátora v 
oblasti vzdelávacích akcií Európskej patentovej akadémie. 
Spolupráca ÚPV SR so Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO) bola definovaná ročným 
programom. Detaily sú každoročne predmetom bilaterálnych rokovaní počas Valného zhromaždenia členských 
štátov WIPO. S podporou WIPO sa v roku 2018 uskutočnil krátky študijný pobyt expertov patentového odboru 
ÚPV SR v Nordickom patentovom inštitúte. V októbri úrad zorganizoval v Bratislave seminár „WIPO Services 
and Initiatives“, určený širokej odbornej verejnosti so záujmom o vývoj globálnych služieb poskytovaných touto 
medzinárodnou organizáciou. 
Úrad naďalej pokračoval v začatých projektoch vyplývajúcich z medzinárodnej spolupráce, v rámci ktorých 
realizuje iniciatívy na zvýšenie informovanosti o ochrane duševného vlastníctva (ďalej DV), ale aj vzdelávacie 
a školiace programy, ďalej projekty v oblasti IKT, výmeny dát, vývoja nástrojov na zabezpečenie lepšieho 
prístupu k informáciám o DV a v neposlednom rade v oblasti zosúlaďovania postupov týkajúcich sa spôsobov 
prieskumu a posudzovania ochranných známok a dizajnov úradmi duševného vlastníctva. 
 
Okrem spolupráce s medzinárodnými organizáciami úrad rozvíjal aj regionálne a bilaterálne vzťahy. 
 
Od roku 2015 je nosným projektom regionálnej spolupráce Vyšehradský patentový inštitút (VPI). Oddelenie 
medzinárodných vzťahov v minulom roku poskytovalo organizačnú a logistickú podporu pri príprave stretnutia 
technicko-expertnej skupiny VPI, ako aj prípravu inštrukcií k zasadnutiam správnych rád VPI, ktoré sa konali v 
Prahe a vo Varšave. 
Aj v roku 2018 sa realizovala spolupráca s partnerskými úradmi priemyselného vlastníctva v rámci zoskupenia 
V4 + Friends. Na stretnutiach sa zástupcovia národných úradov zúčastnených štátov (HU, CZ, PL, SK, HR, SI, 
RO, AT) venovali najmä otvoreným otázkam VPI a koordinácii postupov na rokovaniach v EPO, EUIPO a WIPO. 
Medzi úspechy úradu na poli medzinárodných vzťahov možno zaradiť podpis memoranda o porozumení medzi 
Ministerstvom hospodárskeho rozvoja a obchodu Ukrajiny a Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej 
republiky. Účelom memoranda je poskytnúť mechanizmy spolupráce na podporu vykonávania opatrení 
týkajúcich sa právnej ochrany duševného vlastníctva na základe vzájomného prospechu, rovnosti a dodržiavania 
medzinárodných zmlúv. 
Uvedomujúc si potrebu posilňovania regionálnej spolupráce úrad v priebehu minulého roka začal pracovať  na 
memorande o spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva Slovinskej republiky. 
 
Zástupca oddelenia medzinárodných vzťahov sa zúčastňoval rokovaní pracovných skupín pre duševné vlastníctvo 
v Rade EÚ, zasadnutí skupiny expertov k vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (podskupina malé a stredné 
podniky) a stretnutí pracovných skupín EUIPO Observatory (zvyšovanie povedomia a medzinárodná spolupráca). 
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Služby ÚPV SR 
 
ÚPV SR sa snaží vychádzať verejnosti v ústrety aj rozširovaním a skvalitňovaním svojich služieb. Okrem 
možnosti využívať služby informačného centra poskytuje rešeršné a elektronické služby či prediagnostiku 
priemyselných práv. 
 
Informačné služby 
 
ÚPV SR zriadil v roku 2006 informačné centrum, ktoré zabezpečuje efektívny systém poskytovania informácií 
o možnostiach ochrany jednotlivých predmetov priemyselného vlastníctva, o spôsobe podávania prihlášok a s 
nimi súvisiacimi správnymi poplatkami. Služba zahŕňa i poskytovanie verejne dostupných informácií z registrov 
úradu.  Za obdobie roka 2018 bolo v informačnom centre vybavených spolu 5 551 žiadostí o informáciu (z toho 
telefonicky 4 059, e-mailom 1 312, osobne 171 a poštou 9). Odoslaných bolo 413 upozornení na predĺženie 
platnosti úžitkových vzorov a 177 upozornení na predĺženie platnosti dizajnov. 
 
 
Fond patentovej a nepatentovej literatúry 
 
Úrad  tiež poskytuje verejnosti v špecializovanej študovni prístup k patentovej a nepatentovej literatúre. Patentový 
fond úradu bol doplnený o 1 245 530 patentových dokumentov v papierovej a elektronickej forme a spracovaných 
bolo 1 530 patentových dokumentov a titulných strán slovenských patentových dokumentov. Prehľad obsahu 
patentového fondu je pravidelne štvrťročne aktualizovaný a dostupný na webovej stránke úradu. 
Rovnako je pre odbornú verejnosť dostupná príručná knižnica, ktorá obsahuje 9 710 zväzkov kníh. Súčasťou 
fondu knižnice sú aj domáce a zahraničné periodické publikácie, ktorých časť využívajú jednotlivé organizačné 
útvary úradu a časť je formou prezenčných výpožičiek dostupná aj pre verejnosť v študovni úradu. Do príručnej 
knižnice v roku 2018 dochádzalo 20 titulov, z ktorých 15 bolo  domácich a 5 zahraničných. Do fondu pribudlo 44 
nových kníh, z ktorých 25 bolo získaných nákupom a 19 darom. 
Súčasťou knižničného fondu úradu je fond depozitnej knižnice WIPO, ktorý obsahuje 300 zväzkov publikácií a 
je k dispozícii na prezenčné štúdium pre verejnosť a zamestnancov úradu v študovni.  V roku 2018 bolo 
spracovaných a zaradených do fondu 11 nových publikácií. 

 
Rešeršné služby 
 
ÚPV SR poskytuje platené rešeršné služby – prieskum novosti, rešerš stavu techniky v príslušnej oblasti, rešerš 
dizajnu a zhodnosti alebo zameniteľnosti označení – známkovú rešerš, bibliografické rešerše a preskúmanie 
právoplatnosti zadaných predmetov priemyselno-  právnej ochrany. Podľa potreby možno vykonávať monitoring 
– priebežné sledovanie stavu techniky v určených oblastiach a vo vybraných štátoch, prípadne sledovanie dizajnov 
a ochranných známok konkurencie.  V roku 2018 bolo vykonaných 10 patentových rešerší na stav techniky, 19 
patentových rešerší s komentárom, 322 známkových rešerší, 3 bibliografické rešerše a 3 rešerše na vzhľad dizajnu. 
Pre Európsku organizáciu duševného vlastníctva (EUIPO) bolo vykonaných 754 rešerší EUTM. 
 
Prediagnostika priemyselných práv 
 
Prediagnostika stavu priemyselných práv vychádza z priameho kontaktu s vedením a zástupcami firiem, poznania 
ich potenciálu a porovnávania s konkurenciou. Na základe týchto informácií poskytnú zástupcovia ÚPV SR 
konzultačno-poradenskú službu v oblasti duševného vlastníctva s cieľom zvyšovať povedomie hlavne o ochrane 
technických riešení, dizajnov alebo ochranných známok. Odporúčania a závery nie sú pre podnikateľské subjekty 
záväzné. Službu prediagnostika stavu priemyselných práv vykonávali tri pracovníčky odboru. V roku 2018 bolo 
uskutočnených 32 prediagnostík. 
Tak ako po minulé roky ÚPV propagoval ochranu tradičných remeselných a potravinárskych výrobkov 
chráneným zemepisným označením, napr. v Pukanci (Pukanská keramika), v Čičmanoch (výšivka, tradičné jedlo 
trhané čičmanské halušky), Gápelský koláč vo Valaskej Belej a Muránske buchty v obci Muráň. 
V spolupráci so Slovenským centrom dizajnu úrad propagoval význam ochrany zaujímavých dizajnérskych prác. 
Poskytlo sa poradenstvo víťazom jednotlivých kategórií Národnej ceny za dizajn, menovite spoločnosti 
SILBERMAN, spol. r. o., výrobcovi lyží a autorom, ktorí sa v rámci projektu Crafting plastics! Studio zamerali 
na výskum bioplastov a ich integráciu do produktov každodenného života, v tomto prípade okuliarov. 
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Prirodzene, pozornosť sa naďalej sústreďovala na inovatívne firmy – konštrukta Tire Tech, a. s., Trenčín, Aweron, 
s. r. o., Dubnica nad Váhom, Alumined Industries, s. r. o., Sabinov, ktorá sa objavila na trhu s novým strešným 
boxom vyrobeným z jedného kusa hliníka, Hern, s. r. o., Námestovo, Grizzly, s. r. o., Šaľa, New Green Company, 
družstvo. 
V spolupráci s partnerskými organizáciami, najmä Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, úrad 
poskytol poradenstvo firmám a podnikateľom, ktorí sa zúčastnili dňa otvorených dverí spojených s konzultáciami. 
Medzi takýmito malými a strednými podnikmi boli napr. slovVellness, s. r. o., Košice a TU Zvolen. 
 
ÚPV SR sa snaží prístupným a zrozumiteľným spôsobom sprostredkovať širokej verejnosti poznatky týkajúce sa 
priemyselného vlastníctva. Využíva na to elektronické médiá, rozličné publikácie, propagačné a vzdelávacie 
akcie. Na zvyšovanie povedomia verejnosti v oblasti duševného vlastníctva slúži aj sieť partnerských stredísk 
patentových informácií a kontaktných miest. 
 
 
Webové stránky úradu a sociálne siete 
 
Webové sídlo úradu www.upv.sk predstavuje pre verejnosť najkompletnejší zdroj informácií. Okrem toho sa 
postupne stáva aj efektívnym komunikačným prostriedkom. Umožňuje verejnosti rýchly prístup k informáciám a 
databázam týkajúcim sa oblasti priemyselného vlastníctva. V slovenskej i v anglickej verzii sú na stránke 
zverejňované aj informácie o pripravovaných konferenciách, seminároch a iných podujatiach. V roku 2018 tvoril 
počet návštev webového portálu ÚPV SR cca 170 tisíc. Najviac používateľov je zo Slovenska (cca 83 %), potom 
z Česka (cca 7 %), Spojených štátov (1,8 %) a prekvapivo z Južnej Kórey až 1,4 %. Pravidelne sa vracajúcich 
používateľov portálu je 21 %. Najnavštevovanejšie podstránky portálu sú databázy a registre (12,2 %), 
nasledujúce sú ochranné známky (9,1 %), patenty (3,6 %) a úžitkové vzory (1,8 %). Viac než 50 % návštevníkov 
stránky na ňu vstupuje cez priamy odkaz na konkrétnu podstránku – nesmeruje najskôr na hlavnú stránku portálu. 
Verejnosti sú dostupné už od roku 2017 nové a vylepšené  webové registre ÚPV SR, ktoré sú jednou 
z najnavštevovanejších podstránok webovej domény úradu. Databázy obsahujú vybrané údaje z registrov 
predmetov priemyselného vlastníctva vedených úradom, pričom aktualizácia prebieha online po vykonaných 
zmenách. V detailoch jednotlivých záznamov sú k dispozícii bibliografické údaje, údaje o stave konania prihlášok 
a o právnom stave, úplné texty zverejnených patentových dokumentov vo formáte PDF, zobrazenia ochranných 
známok a dizajnov, položiek protokolu a fulltextové vyhľadávanie v predmetoch priemyselného vlastníctva. 
 
V snahe zvyšovať povedomie verejnosti  o význame duševného vlastníctva a jeho ochrany ÚPV SR využíva 
stránku na sociálnej sieti Facebook s názvom Úrad priemyselného vlastníctva SR − patentovat.sk, ktorá je denne 
aktualizovaná. 
 
ÚPV SR participuje spolu s Ministerstvom kultúry SR na prevádzke portálu www.dusevnevlastnictvo.gov.sk. 
Informačný portál predstavuje digitálnu platformu na získanie základného prehľadu, orientácie a informačného 
zdroja v celom zábere predmetov duševného vlastníctva. Obsahuje informácie o autorskom práve a právach 
súvisiacich s autorským právom, o práve priemyselného vlastníctva, o práve proti nekalej súťaži, zahŕňa tiež 
informácie o právnej regulácii obchodných mien, obchodného tajomstva aj know-how. 
 
Publikačná činnosť 
 
Najvýznamnejšou publikáciou týkajúcou sa oblasti priemyselno-právnej ochrany je Vestník ÚPV SR, ktorý 
vychádza pravidelne jedenkrát mesačne. Od čísla 1/2016 úrad sprístupňuje oficiálnu verziu bezplatne len na 
svojom webovom sídle v elektronickej verzii. Staršie oficiálne verzie vestníka vydávané v rokoch 1993 až 2007 
sú vydané v tlačenej forme, v rokoch 2008 až 2015 bol vestník vydávaný na CD-ROM nosiči vo formáte PDF. 
Vestníky vydané v papierovej forme a na CD-ROM nosiči sú dostupné v študovni úradu. 
 
Časopis Duševné vlastníctvo je aktuálne jediné slovenské periodikum zamerané na problematiku priemyselných 
a autorských práv. V roku 2018 úrad opätovne pristúpil k vydávaniu časopisu v tlačenej podobe, pričom 
odoberateľom zostala možnosť odoberať časopis aj v elektronickej forme. Časopis sa vydal štyrikrát v náklade 
150 kusov na jedno číslo. Časopis v roku 2018 odoberalo 47 predplatiteľov s počtom 53 výtlačkov, pričom 27 
výtlačkov sa zasielalo v elektronickej forme a 26 výtlačkov v tlačenej forme. Okrem toho sa odoslalo 11 
povinných výtlačkov na každé číslo, ďalej päť výtlačkov na strediská patentových informácií, šesť výtlačkov na 
kontaktné a informačné miesta úradu a šesť výtlačkov na „innoinfo“. 

http://www.upv.sk/
http://www.upv.sk/?studovna
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V roku 2018 odišiel z redakčnej rady časopisu predseda Slovenskej komory patentových zástupcov JUDr. Ing. 
Vladimír Neuschl. Počas roka 2018 sa novou výkonnou redaktorkou stala Mgr. Lucia Spišiaková, PhD. 
Elektronický časopis E-zine ÚPV SR prináša aktuálne informácie a zaujímavosti z diania v oblasti duševného 
vlastníctva zo Slovenska i zahraničia. V roku 2018 vyšlo 12 čísel. Časopis bol distribuovaný 140 externým 
odberateľom a všetkým interným zamestnancom úradu. Monitoring tlače bol pre zamestnancov pripravený 130-
krát. 
 
Propagačné podujatia 
 
ÚPV SR sa snaží verejnosti priblížiť aj viacerými popularizačnými aktivitami. K najvýznamnejším patria 
podujatia organizované pri príležitosti  Svetového dňa duševného vlastníctva, noc výskumníkov, rôzne výstavy 
organizované v priestoroch ÚPV SR či vzdelávací program. 
 
Pri príležitosti Svetového dňa duševného vlastníctva úrad pripravil viacero aktivít. V utorok 24. apríla 2018 v 
spolupráci s Finančným riaditeľstvom SR a občianskym združením Vedecká hračka pre žiakov a študentov 
pripravil úrad prednáškový cyklus spojený s tvorivými dielňami. Nosnými témami boli tvorivosť a falšovanie. 
Sprievodný program tvorila výstava falšovaného tovaru zaisteného pri konaní colných orgánov a tvorivá dielňa – 
zhotovovanie vedeckých hračiek (OZ Vedecká hračka). V stredu 25. apríla 2018 nasledovala tradičná konferencia 
Duševné vlastníctvo na Slovensku XVIII, ktorá bola tento rok zameraná na ochranné známky. Vo štvrtok 26. 
apríla aktivity úradu vyvrcholili seminárom, ktorý úrad pripravil v spolupráci s Úradom Európskej únie pre 
duševné vlastníctvo (EUIPO) – Odvolacími senátmi EUIPO. 
 
28. septembra 2018 sa úrad zapojil už do dvanásteho ročníka festivalu vedy na Slovensku – Európska noc 
výskumníkov 2018. Pracovníčky z OSVI sa spolupodieľali na projekte v mestách Banská Bystrica a Košice, kde 
poskytovali informácie o ochrane duševného vlastníctva laickej aj odbornej verejnosti. Pre deti boli pripravené 
kvízy o vynálezoch a vynálezcoch. 
 
Úrad po prvýkrát v spolupráci s Informačným centrom Banská Bystrica pripravil pre verejnosť „Potulky mestom“, 
ktoré pravidelne organizuje Informačné centrum Banská Bystrica a tento rok boli zamerané práve na Úrad 
priemyselného vlastníctva SR a jeho činnosť. Akcie sa zúčastnilo vyše 60 účastníkov. 
 
Zástupcovia úradu sa taktiež zúčastnili piatich veľtrhov v Nitre a v Bratislave (Nábytok a bývanie, Danubius 
gastro Exposhop Gastropack, CONECO, Medzinárodný strojársky veľtrh a veľtrh Agrokomplex v Nitre), kde 
propagovali služby úradu. 
 
Vo vstupných priestoroch Úradu priemyselného vlastníctva SR bola sprístupnená výstava diel Júliusa Ciglana 
„Farby a krivky Poľany“. Autor v nich kládol dôraz na zobrazenie farebnosti vyhasnutej sopky Poľany počas 
rôznych časových a ročných období. V apríli bola táto expozícia nahradená výstavou obrazov ATELIÉR 3G – 
výtvarné inšpirácie. Na konci roka boli vstupné priestory úradu spestrené prezentovaním ručne maľovaných 
paravánov autorky Ing. arch. Ingrid Krajčovičovej z grafického štúdia INAK Banská Bystrica. 
 
V minulom roku opäť úrad participoval na súťaži pod názvom Národná cena za dizajn 2018 – Komunikačný 
dizajn, ktorú organizuje Slovenské centrum dizajnu s Ministerstvom kultúry SR. Slávnostného vyhlásenia 
výsledkov sa zúčastnil podpredseda ÚPV SR Mgr. Bc. Miroslav Čellár. 
 
Vzdelávanie 
 
Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 30. apríla 2014 
a potvrdenia o udelení akreditácie č. 1308/2014/44/1 poskytuje ÚPV SR vzdelávací program Duševné vlastníctvo. 
V 1. polroku 2018 pokračoval kurz Duševného vlastníctva modulom D – Právo priemyselného vlastníctva. V máji 
2018 sa konali záverečné skúšky v module D, ktoré úspešne ukončilo 22  frekventantov. Od septembra pokračoval 
kurz Duševného vlastníctva modulom A – Základy práva duševného vlastníctva a autorské právo. Keďže modul 
je trojmesačný, bol ukončený skúškou 23. 11. 2018. Skúšku úspešne zvládlo 21 účastníkov. Od decembra 2018 
pokračoval kurz Duševného vlastníctva modulom  B – Tvorivosť, jej manažovanie, marketing a ekonomika. 
Obhajoby záverečných prác sa uskutočnili v úrade 10. 10. 2018 v Inštitúte duševného vlastníctva. Osem 
účastníkov vzdelávania úspešne obhájilo svoje záverečné práce. 
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Úrad aj v roku 2018 pokračoval vo vzdelávaní o význame ochrany duševného vlastníctva pre žiakov základných 
a stredných škôl, ale aj pre akademickú obec a podnikateľov. Pre základné školy bolo zrealizovaných 9 prednášok, 
pre stredné školy 15 a pre univerzity 6 prednášok. Väčšina prednášok, najmä pre základné a stredné školy, bola 
spojená s exkurziou úradu a vedeckou hračkou. Pre podnikateľov bolo uskutočnených 12 prednášok. Na 
vzdelávacie aktivity zamerané na malých a stredných podnikateľov sa osvedčila spolupráca s ich profesijnými 
združeniami v jednotlivých regiónoch. 
Úrad priemyselného vlastníctva SR v spolupráci so Slovenskou komorou patentových zástupcov zorganizoval 
odborné skúšky na výkon činnosti patentového zástupcu. V minulom roku  nebol úspešný ani jeden uchádzač. 

 
Partneri ÚPV SR 
 
V priebehu roka 2018  naďalej pokračovala spolupráca so strediskami patentových informácií (PATLIB) 
a kontaktnými a informačnými miestami úradu,  ktorá sa realizuje na základe dohôd o vzájomnej spolupráci. 
Partnerstvo je založené na výmene a poskytovaní informácií, informačných materiálov a organizovaní a 
zabezpečovaní podujatí zameraných na rozširovanie a doplňovanie odborných znalostí z oblasti priemyselného 
vlastníctva. V Slovenskej republike pôsobí v súčasnosti PATLIB centrum v Slovenskej národnej knižnici 
v Martine, v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave, v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach, v 
Štátnej vedeckej  knižnici v Banskej Bystrici a centrum pôsobiace v rámci Žilinskej univerzity v Centre pre 
transfer technológií. 
 
Kontaktné a informačné miesta úradu (KIM) informujú záujemcov o možnostiach ochrany ich tvorivej činnosti 
a snažia sa dostať do povedomia širokej verejnosti existenciu štátnej inštitúcie, ktorá zabezpečuje ochranu ich 
nehmotného majetku, duševného vlastníctva. 
 
Patria sem Štátna vedecká knižnica v Prešove, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Verejná knižnica Michala 
Rešetku v Trenčíne, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene a 
Krajská knižnica v Žiline. 
 

 
Zástupcovia stredísk a kontaktných miest sa v minulom roku zúčastnili konferencie, ktorú zorganizoval úrad pri 
príležitosti Svetového dňa duševného vlastníctva 27. apríla a zástupcovia PATLIB centier pôsobiacich v Centre 
vedecko-technických informácií SR v Bratislave, Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach a v Banskej Bystrici aj 
konferencie PATLIB. Konferencia, ktorú organizoval Európsky patentový úrad v spolupráci s hosťujúcim 
Slovinským úradom duševného vlastníctva v Ľubľane sa konala 3. a 4. mája. 
Pracovníci PATLIB centier majú možnosť bezplatne navštevovať vzdelávací program Duševné vlastníctvo. 
V roku 2018 kurz absolvovali dvaja zamestnanci z Centra pre transfer technológií pôsobiaceho v Žilinskej 
univerzite v Žiline a jeden zamestnanec z Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave. 
Všetky strediská patentových informácií a kontaktné a informačné miesta úradu pravidelne dostávali  časopis 
Duševné vlastníctvo a ďalšie produkty úradu. 
Poslaním Informačno‐poradenských miest úradu pre inovácie „innoinfo“, pôsobiacich priamo v regiónoch 
Slovenska, je zorientovať najmä malých a stredných podnikateľov v oblasti inovácií a priemyselnoprávnej 
ochrany. 
„Innoinfo“ sú zriadené v podnikateľských inkubátoroch (BIC Bratislava, spol. s r. o.), regionálnych poradenských 
a informačných centrách – RPIC Komárno, Poprad, Prešov a Regionálna rozvojová agentúra Kysuce v Čadci, a 
v regionálnych komorách Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a univerzitách technického zamerania – 
Technická univerzita v Košiciach, Slovenská technická univerzita v Bratislave a Univerzitný vedecký park 
Žilinskej univerzity v Žiline. Partnerom ÚPV SR je v rámci „innoinfo“ v súčasnosti päť regionálnych komôr 
SOPK – Bratislavská, Trenčianska, Banskobystrická, Košická a Prešovská. 
Úrad oslovil takmer všetky partnerské organizácie a predbežne dohodol ďalšiu formu spolupráce. Pre kontaktné 
osoby bolo 5. 4. 2018 pripravené školenie (tréning) zamerané na vykonávanie rešeršných služieb, na ktorom sa 
zúčastnilo deväť účastníkov. V druhom polroku sa v Banskobystrickej a Košickej regionálnej komore SOPK 
zorganizoval deň otvorených dverí, kde úrad členom regionálnych komôr poskytol konzultácie týkajúce sa 
vhodného spôsobu priemyselnoprávnej ochrany ich najnovších riešení. Doktorandom Technickej univerzity v 
Košiciach poskytol úrad v rámci seminára prehľad o systéme ochrany duševného vlastníctva, najmä možnosti 
ochrany technických riešení. 
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1.1.2. Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly 
(v EUR) 
 

 
Text 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

 
Skutočnosť 
 

% k upravenému 
rozpočtu 

1 2 3 4 5=4/3*100 
Príjmy spolu 3 200 000,00 3 200 000,00 3 216 333,37 100,51 
z toho: 
prijaté z rozpočtu EÚ 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Výdavky spolu: 3 444 174,00 3 828 642,00 3 828 030,75 99,98 
z toho: 
kryté prostriedkami EU 
 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Saldo príjmov 
a výdavkov 

 
-244 174,00 

 
-628 642,00 

 
-611 697,38 

 
97,30 

z toho: 
z prostriedkov EU 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
 
 
 
Schválené rozpočtované príjmy kapitoly v sume 3 200 000,00 EUR neboli v priebehu roka 2018  upravované 
a boli skutočne  dosiahnuté v sume 3 216 333,37 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,51 %. 
 
Výška dosiahnutých príjmov je výrazne ovplyvnená príjmom z udržiavacích poplatkov v sume 2 554 741,97 
EUR, ktoré sú príjmom úradu podľa zákona č. 495/2008 Z. z. o poplatku za udržiavanie platnosti patentu, 
o poplatku za udržiavanie platnosti európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku a o poplatku za 
udržiavanie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na ochranu rastlín a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 495/2008 Z. z.“), ktorý je účinný 
od 1.2.2009.  Významnú časť príjmov predstavujú aj príjmy za činnosti spojené s medzinárodnými ochrannými 
známkami, ktoré kapitola každoročne získava od Svetovej organizácie duševného vlastníctva so sídlom v Ženeve, 
v roku 2018 činili predmetné príjmy sumu 574 556,52 EUR, ako aj ostatné príjmy napr. za rešerše, publikácie, 
školné, refundácie atď. vo výške 87 034,88 EUR. 
 
Schváleným rozpočtom na rok 2018 boli kapitole stanovené celkové výdavky vo výške 3 444 174,00 EUR, po 
vykonaní rozpočtových opatrení bola ich výška upravená na sumu 3 828 642,00 EUR. 
Za rok 2018  boli celkové výdavky čerpané v sume 3 828 030,75 EUR, čo predstavuje čerpanie na 99,98 %. 
Saldo príjmov a výdavkov podľa skutočnosti k 31.12.2018 vykazuje záporný  výsledok, ale je v súlade so 
schválenými zmenami v rozpočte v roku 2018. 
 
1.1.3. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly 
 
Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2018 bol našej kapitole oznámený listom MF SR  
č. MF/011830/2017-431 zo dňa 27.apríla 2017 takto: 
(v eurách) 

I.  PRÍJMY KAPITOLY 3 000 000,00 
A. Záväzný ukazovateľ 3 000 000,00 
B. Prostriedky EÚ                                                                                                                     - 
 
II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM (A+B)  3 244 174,00 
A. Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie 3 244 174,00 
z toho: 
A.1. prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) 3 244 174,00 
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A.2. prostriedky na spolufinancovanie                                                                                      - 
A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
(610), (kód zdroja 111) 1 725 459,00 
z toho: 
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
aparátu ústredného orgánu  1 725 459,00 
 
Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy č. 1 
k uzneseniu vlády SR č. 508/2014 138 osôb 
z toho: 
aparát ústredného orgánu 138 osôb 
 
A.4. kapitálové výdavky (700) (bez prostriedkov na spolufinancovanie) 30 000,00 
z toho: kód zdroja 111 30 000,00 
 

B. Prostriedky Európskej únie   - 
 

C. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a časti programov vlády SR 
  (v EUR) 

Kód programu  
Názov programu 

 

 Výdavky spolu za kapitolu 3 244 174,00 
081 
08101 
08102 
 
 
06H0G 
 
0970B 
 
0EK0R 

Podpora priemyselného vlastníctva 
- Rozhodovanie o predmetoch priemyselného vlastníctva 
- Udržiavanie predmetov priemyselného vlastníctva 
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu 
Hospodárska mobilizácia ÚPV SR 
 
Príspevky SR do MO – ÚPV SR 
 
Elektronické služby ES ÚPV SR 

2 836 759,00 
 
 
 
 
- 
 
135 000,00 
 
272 415,00 

 
 
 
Po následných rokovaniach na úrovni Ministerstva financií a kapitoly , rozpisom v  októbri  2017 , po prerokovaní 
Hospodárskou radou Vlády SR nám boli schválené nasledovné  záväzné ukazovatele rozpočtu pre rok 2018: 
(v eurách) 

I.  PRÍJMY KAPITOLY 3 200 000,00 
A. Záväzný ukazovateľ 3 200 000,00 
B. Prostriedky z rozpočtu EÚ                                                                                                   - 
 
II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM (A+B) 3 444 174,00 
A. Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ 3 444 174,00 

z toho: 
A.1. prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) 3 444 174,00 
A.2. prostriedky na spolufinancovanie 
A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
(610), 1 805 300,00 
(kód zdroja 111) 
z toho: 
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
aparátu ústredného orgánu 1 805 300,00 
 
Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy č. 1 
k uzneseniu vlády SR č. 508/2014 138 
Z toho: 
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aparát ústredného orgánu 138 osôb 
 
A.4. kapitálové výdavky (700) (bez prostriedkov na spolufinancovanie)  57 917,00 
z toho: 
kód zdroja 111 57 917,00 
 

B. Prostriedky Európskej únie (zdroj 11S1, 13S1) 0,00 
 

C. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a časti programov vlády SR 
(v eurách) 

Kód                                                                                                                                                          
programu 

 
Názov programu 

 

 Výdavky spolu za kapitolu 3 444 174,00 
081 
08101 
08102 
 
06H0G 
 
0970B 
 
0EK0R 

Podpora priemyselného vlastníctva 
- Rozhodovanie o predmetoch priemyselného vlastníctva 
- Udržiavanie predmetov priemyselného vlastníctva 
Programovo alokované výdavky 
Hospodárska mobilizácia ÚPV SR 
 
Príspevky SR do MO – ÚPV SR 
 
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu- ÚPV SR 

3 008 842,00 
 
 
 
- 
 
135 000,00 
 
300 332,00 

 
V roku 2018 sme uskutočnili celkom 5 rozpočtových opatrení, ktorými sa zmenil upravený rozpočet na rok 2018 
nasledovne: 

 
I.  PRÍJMY KAPITOLY 3 200 000,00 
A. Záväzný ukazovateľ 3 200 000,00 
B. Prostriedky z rozpočtu EÚ                                                                                                   - 
 
II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM (A+B) 3 828 642,00 
A. Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ 3 828 642,00 

z toho: 
A.1. prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) 3 828 642,00 
A.2. prostriedky na spolufinancovanie 
A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
(610), 1 887 185,00 
(kód zdroja 111) 
z toho: 
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
aparátu ústredného orgánu 1 887 185,00 
 
Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy č. 1 
k uzneseniu vlády SR č. 508/2014 138 
Z toho: 
aparát ústredného orgánu 138 osôb 
 
A.4. kapitálové výdavky (700) (bez prostriedkov na spolufinancovanie)  364 140,79 
z toho: 
kód zdroja 111  80 556,79 
kód zdroja 131F 283 584,00 
 
 

B. Prostriedky Európskej únie (zdroj 11S1, 13S1) 0,00 
 

D. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a časti programov vlády SR 
(v eurách) 
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Kód                                                                                                                                                          
programu 

 
Názov programu 

 

 Výdavky spolu za kapitolu 3 828 642,00 
081 
08101 
08102 
 
06H0G 
 
0970B 
 
0EK0R 

Podpora priemyselného vlastníctva 
- Rozhodovanie o predmetoch priemyselného vlastníctva 
- Udržiavanie predmetov priemyselného vlastníctva 
Programovo alokované výdavky 
Hospodárska mobilizácia ÚPV SR 
 
Príspevky SR do MO – ÚPV SR 
 
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu- ÚPV SR 

3 136 036,48 
 
 
 
- 
 
118 049,73 
 
574 555,79 

 
 
Skutočné plnenie záväzných ukazovateľov v roku 2018 bolo nasledovné: 
(v eurách) 
Ukazovateľ Schválený 

rozpočet na 
rok 2018 

Upravený 
rozpočet na 
rok 2018 

Skutočnosť k 
31.12.2018 

 
% 

Príjmy kapitoly 3 200 000,00 3 200 000,00 3 216 333,37 100,51 
Výdavky kapitoly spolu 
z toho: 

3 444 174,00 3 828 642,00 3 828 030,75 99,90 

A.1. rozpočtové prostriedky 
kapitoly (kód zdroja 111) 
A.2. prostriedky na 
spolufinancovanie 
A.3. mzdy, platy, služobné príjmy 
a ostatné  osobné vyrovnania 
(610), kód zdroja 111 
 

 
3 444 174,00 

 
0,00 

 
 

1 805 300,00 
 

 
3 828 642,00 

 
0,00 

 
 

1 887 185,00 
 

 
3 828 030,75 

 
0,00 

 
 

1 887 111,60  
 

 
99,90 

 
0,00 

 
 

99,99 
 

Počet zamestnancov RO 138 138 138 100,00 
A.4. Kapitálové výdavky (700)bez 
prostriedkov na spolufinancovanie z toho: 
kód zdroja 111 
kód zdroja 131F 

 
57 917,00 

 
57 917,00 

0,00 

 
364 140,79 

 
80 556,79 

283 584,00 

 
364 140,79 

 
80 556,79 

283 584,00 

 
100,00 

 
100,00 
100,00 

B. Prostriedky EÚ 0,00 0,00 0,00 0,00 
C. Rozpočet kapitoly podľa  programov, 
výdavky spolu 
z toho: 
081 Podpora priem. vlastníctva 
0970B Podprogram –príspevky SR 
0EK0R Informačné technológie 
financované zo štátneho rozpočtu 

 
3 444 174,00 

 
3 008 842,00 
135 000,00 

 
300 332,00 

 
3 828 642,00 

 
3 136 036,48 
118 049,73 

 
574 555,79 

 
3 828 030,75 

 
3 135 447,62 
118 049,73 

 
574 533,40 

 
99,90 

 
99,99 

100,00 
 

99,99 
Na základe vyššie uvedených tabuľkových prehľadov o schválených a upravených záväzných ukazovateľoch 
a ich skutočnom plnení resp. čerpaní v roku 2018 môže kapitola skonštatovať, že v roku 2018 tieto dodržala. 
 
 
 
1.2. Príjmy kapitoly 
 
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky vzhľadom k svojej činnosti, ktorá je zameraná 
predovšetkým na zabezpečenie konania o predmetoch priemyselného vlastníctva a poskytovania ich ochrany, 
dosahuje príjmy: 
• z činnosti úradu (nedaňové príjmy) 
• zo správnych poplatkov 



 18  

 
1.2.1. Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie 
 
Z charakteru činnosti úradu vyplýva štruktúra príjmov  úradu nasledovne: 

- zo správnych poplatkov 
- z činnosti úradu (nedaňové príjmy) 

 
 
Príjmy zo správnych poplatkov: 
 
V roku 2018 v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z o správnych poplatkoch boli  poplatky vyberané úradom, 
odvádzané prostredníctvom daňového úradu do štátneho rozpočtu. Tieto, v zmysle rozpočtovej klasifikácie nie sú 
príjmami úradu, pričom však výsledky jeho činnosti sa prejavujú predovšetkým touto formou. Kapitola 
zabezpečila odvod správnych poplatkov za obdobie roka 2018 v celkovej výške 1 058 259,79 EUR. V roku 2017 
to predstavovalo výšku 1 197 554,13 EUR, čiže v roku 2018 došlo k poklesu vo výške výberu správnych poplatkov 
(pokles o 139 294,34 EUR). 
 
Pokles správnych poplatkov súvisí aj s postupnou elektronizáciou , kedy výška poplatkov klesá na 50%. 
 
Príjmy z činnosti úradu(nedaňové príjmy) 
 
Príjmy v roku 2018 boli rozpočtované vo výške 3 200 000,00 EUR a k 31.12.2018 dosiahli výšku 
3 216 333,37 EUR čo predstavuje prekročenie rozpočtu v absolútnom čísle o 16 333,37 EUR a plnenie 
rozpočtu na úrovni 100,51 % čo je mimoriadne priaznivý stav. V roku 2017 bola výška príjmov úradu 
3 252 632,14 EUR, čiže celková výška príjmov oproti roku 2017 poklesla o 36 298,77 EUR. Aj napriek 
tejto skutočnosti sme splnili príjmový záväzný ukazovateľ. Pre rok 2019 je stanovená rovnaká výška 
rozpočtu príjmov vo výške 3 200 000,00 EUR. 
 
 
Ide hlavne o: 

a) príjmy   z udržiavacích   poplatkov  2 554 741,97 EUR  k 31.12.2018   (2 439 222,14 EUR k  
31.12.2017),  oproti roku 2017 nárast o 115 519,83 EUR, 

b) príjmy za činnosti spojené s priznávaním medzinárodných ochranných známok za rok 2017, ktoré 
kapitola každoročne získava od Svetovej organizácie duševného vlastníctva 574 556,52 EUR k 
31.12.2018 (632 576,96 EUR k 31.12.2017)  pokles o 58 020,44 EUR, 

c) ostatné príjmy z prenájmu tovarov a služieb (rešerše, publikácie, školné, príjmy z poplatkov za 
porušenie predpisov)   celkovo vo výške   87 034,88 EUR k 31.12.2018 (180 833,04 EUR 
k 31.12.2017),  pokles oproti roku 2017 o 93 798,16 EUR. 
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Celkové nedaňové príjmy v roku 2018 boli skutočne dosiahnuté v nasledovnej štruktúre: 
 

(v EUR) 

Ukazovateľ 
Schválený 
rozpočet 
na rok 2018 

Upravený 
rozpočet 
na rok 2018 

Skutočnosť 
k 
31.12.2018 

% 

212 - Príjmy z vlastníctva 
212003 – Z prenajatých budov, priestorov 
a objektov 
221 – Administratívne poplatky 
221004 – Ostatné 
223 – Poplatky a platby 
z nepriemyselného a náhodného 
predaja a služieb 
223001 – Za predaj výrobkov, tovarov 
a služieb 
290 – Iné nedaňové príjmy 
292019 – Z refundácie 
292027 - Iné príjmy 

0,00 
 
0,00 
3 090 000,00 
3 090 000,00 
110 000,00 
 
 
110 000,00 
 
0,00 

0,00 
 
0,00 
3 090 000,00 
3 090 000,00 
110 000,00 
 
 
110 000,00 
 
0,00 

5 375,25 
 
5 375,25 
3 129 298,49 
3 129 298,49 
23 213,11 
 
 
23 213,11 
 
58 446,52 
57 046,52 
1 400,00 

0,00 
 
0,00 
101,27
101,27 
21,10 
 
 
21,10 
 
0,00 
0,00 
0,00 

Nedaňové príjmy spolu 3 200 000,00 3 200 000,00 3 216 333,37 100,51 
Odvedené správne poplatky 0,00 0,00 1 058 259,79 0,00 
Mimorozpočtové zdroje – granty 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Prijaté granty a transfery 
 
Kapitole neboli v roku 2018 poskytnuté žiadne granty a transfery. 
 
Príjmy z mimorozpočtových zdrojov 
 
Kapitola od novembra 2001 nedisponuje žiadnymi mimorozpočtovými prostriedkami. 
 
Príjmy zo správnych poplatkov 
 
V roku 2018 v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z o správnych poplatkoch sú poplatky vyberané úradom , odvádzané 
prostredníctvom daňového úradu do štátneho rozpočtu. Tieto, v zmysle rozpočtovej klasifikácie nie sú príjmami 
úradu, pričom však výsledky jeho činnosti sa prejavujú predovšetkým touto formou. Kapitola zabezpečila odvod 
správnych poplatkov za obdobie roka 2018 v celkovej výške 1 058 259,79 EUR  V roku 2017 to predstavovalo 
výšku 1 197 554,13 EUR, čiže v roku 2018 došlo k  poklesu vo výške výberu správnych poplatkov (pokles 
o 139 294,34 EUR). 
 
Pokles správnych poplatkov od roku 2009 je spôsobený predovšetkým zákonom č. 495/2008 Z. z. účinným od 
1.2.2009, ktorý „preklasifikoval“ časť správnych poplatkov (udržiavacie poplatky za patenty) na príjmy úradu. 
Pokles správnych poplatkov priamo súvisí aj s nábehom prijímania elektronických žiadostí a prihlášok, kedy 
výška poplatkov je dosahovaná v 50% výške. 
 
Výšku správnych poplatkov odvedených v rokoch 2010 – 2018 prostredníctvom daňového úradu do štátneho 
rozpočtu dokumentuje nasledovný prehľad: 
 
 
Rok Výška správnych poplatkov 

(v tis. eurách) 
Nárast/pokles v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom 

2010 1 362 - 
2011 1 396 +34 
2012 1 289 -107 
2013 1 283 -6 
2014 1 286 +3 
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2015 1 237 -49 
2016 1 279 +42 
2017 1 198 -81 
2018 1 058 -140 

 
 
1.2.2. Prostriedky prijaté z rozpočtu EÚ a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté 
Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv uzavretých medzi 
Slovenskou republikou a inými štátmi 
 
Kapitole neboli v roku 2018 poskytnuté žiadne prostriedky z rozpočtu EÚ ani iné prostriedky zo zahraničia 
zaradené do príjmov štátneho rozpočtu a z toho dôvodu túto časť nehodnotí. 
 
1.2.3. Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu príjmov v priebehu roka 
 
V priebehu roka 2018 nebol schválený rozpočet príjmov prostredníctvom rozpočtových opatrení upravovaný. 
Úprava príjmov v schválenom rozpočte vyšla z priamych rokovaní na úrovni Ministerstva financií SR , kde sa 
zmena pôvodne navrhovanej výšky príjmov pre ÚPV SR zakomponovala priamo do schváleného rozpočtu na rok 
2018. 
 
1.3. Výdavky kapitoly 
 
1.3.1. Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie 
 
Schváleným rozpočtom na rok 2018 boli kapitole stanovené celkové výdavky vo výške 3 444 174,00 EUR. 
Rozpočtovými opatreniami (celkovo 5) boli upravené na sumu 3 828 642,00 EUR a čerpané v sume 
3 828 030,75 EUR, čo predstavuje čerpanie na 99,98 %, pričom bežné výdavky boli použité vo výške 
3 463 889,96 EUR a kapitálové výdavky v sume 346 140,79 EUR. 
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Schválený a upravený rozpočet bežných a kapitálových výdavkov a ich čerpanie dokumentuje nasledovný 
prehľad: 
( v eurách) 

Ukazovateľ Schválený 
rozpočet 2018 

Upravený 
rozpočet 
2018 

Skutočnosť 
2018 % 

 
Výdavky spolu 
z toho: 
 
600 - Bežné výdavky 
z toho: 
 
610 – Mzdy, platy... 
 
 
620 – Poistné a príspevok do poisťovní 
 
 
630 – Tovary a služby 
v tom: 
631 – Cestovné náhrady 
 
632 – Energie, voda a komunikácie 
 
633 – Materiál 
 
634 – Dopravné 
 
635 – Rutinná a štandardná údržba 
 
636 – Nájomné za prenájom 
 
637 – Služby 
 
640 – Bežné transfery 
 
700 – Kapitálové výdavky 
z toho: 
 
711003 – Softvér 
 
713002  –Nákup strojov, prístrojov 
a vybavenia, výpočtovej techniky 
 
714001- Nákup osobných automobilov 
 
716- Prípravná projektová dokumentácia 
 
718006- Rekonštrukcia a modernizácia 
softvéru 
 
 

 
3 444 174,00 
 
 
3 386 257,00 
 
 
1 805 300,00 
 
 
682 781,00 
 
 
755 676,00 
 
30 000,00 
 
108 500,00 
 
77 552,00 
 
25 500,00 
 
34 899,00 
 
8 000,00 
 
471 225,00 
 
142 500,00 
 
57 917,00 
 
 
57 917,00 
 
0,00 
 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
 

 
3 828 642,00 
 
 
3 464 501,21 
 
 
1 887 185,00 
 
 
705 062,93 
 
 
728 791,05 
 
26 475,88 
 
93 764,43 
 
61 585,70 
 
29 992,05 
 
145 363,80 
 
10 765,88 
 
360 843,31 
 
143 462,23 
 
364 140,79 
 
 
283 584,00 
 
9 168,00 
 
 
31 999,99 
 
7 320,00 
 
32 068,80 
 
 
 
 

 
3 828 030,75 
 
 
3 463 889,96 
 
 
1 887 111,60 
 
 
705 062,93 
 
 
728 253,20 
 
26 475,88 
 
93 764,43 
 
61 585,70 
 
29 992,05 
 
145 341,41 
 
10 765,88 
 
360 327,85 

 
143 462,23 
 
364 140,79 
 
 
283 584,00 
 
9 168,00 
 
 
31 999,99 
 
7 320,00 
 
32 068,80 
 
 

 
99,98 
 
 
99,98 
 
 
99,99 
 
 
100,00 
 
 
99,93 
 
100,00 
 
100,00 
 
100,00 
 
100,00 
 
99,98 
 
100,00 
 
99,86 
 
100,00 
 
100,00 
 
 
100,00 
 
100,00 
 
 
100,00 
 
100,00 
 
100,00 
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Bežné výdavky 
 
Na základe schváleného rozpočtu na rok 2018 boli bežné výdavky rozpočtované v sume 3 444 174,00 EUR, po 
vykonaní rozpočtových opatrení bol ich limit upravený na sumu 3 828 642,00 EUR. Bežné výdavky kapitola 
čerpala celkom vo výške 3 828 030,75 EUR, čo predstavuje čerpanie na 99,98 %. 
 
Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie 
 
610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 
 
V rámci rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2018 bol pre kapitolu stanovený limit 
výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 1 805 300,00 EUR. Po vykonaní 
rozpočtového opatrenia na valorizáciu miezd pre rok 2018 bol rozpočet tejto kategórie upravený na sumu 
1 887 185,00 EUR . 
 
Schválené rozpočtové opatrenie na valorizáciu miezd a odvodov na rok 2018 predstavovalo celkovo 110 244,00 
EUR , z toho 81 885,00 EUR boli prostriedky do 610 mzdy a 28 359,00 EUR boli prostriedky do 620 na odvody, 
 
Celkové výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania  za rok 2018 boli čerpané v sume 
1 887 111,60 EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 99,99 %. 
 
620 – Poistné a príspevok do poisťovní 
 
Schváleným rozpočtom na rok 2018 boli stanovené výdavky na poistné a príspevok do poisťovní v sume 
682 781,00 EUR, v priebehu roka bol rozpočet upravený na sumu 705 062,93 EUR a skutočné čerpanie týchto 
výdavkov bolo vo výške 705 062,93 EUR. 
 
630 – Tovary a služby 
 
V rámci schváleného rozpočtu na rok 2018 predstavovali výdavky v kategórii - Tovary a služby sumu 755 676,00 
EUR. Na základe rozpočtových opatrení  bol ich limit upravený na sumu 728 791,05  EUR. Skutočné čerpanie 
bolo vo výške 728 253,20  EUR, čo predstavuje čerpanie na 99,93 %. 
V rámci bežných výdavkov sme v kategórii 630 Tovary a služby uskutočnili rozpočtovými opatreniami tieto 
zmeny: 
 

1. Schválené rozpočtové opatrenie na presun prostriedkov z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov 
vo výške 32 000,00 EUR na zakúpenie služobného motorového vozidla pre úrad. 
 

2. Schválené rozpočtové opatrenie na presun usporených prostriedkov medzi programami z programu  
0970B poplatky medzinárodným organizáciám suma 16 950,27 EUR do programu 081 bežné výdavky. 

 
 
Hodnotenie rozpočtových výdavkov podľa jednotlivých položiek rozpočtovej klasifikácie 
 
631 – Cestovné náhrady 
 
Schváleným rozpočtom na rok 2018 boli rozpočtované výdavky na tuzemské a zahraničné pracovné 
alebo služobné cesty v sume 30 000,00 EUR, upravený rozpočet predstavuje sumu 26 475,88 EUR. 
Skutočné čerpanie výdavkov na pracovné alebo služobné cesty bolo vo výške upraveného rozpočtu, z toho 
výdavky na zahraničné pracovné alebo služobné cesty predstavovali sumu 20 347,11 EUR a výdavky na tuzemské 
pracovné alebo služobné cesty činili sumu 6 128,77 EUR, pričom bolo vykonaných celkovo 296 zahraničných 
pracovných alebo služobných ciest a 640 tuzemských pracovných alebo služobných ciest. 
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Z celkového počtu uskutočnených zahraničných pracovných alebo služobných ciest bolo 98 plne alebo čiastočne 
financovaných medzinárodnými organizáciami (EPO, EUIPO, WIPO, EK+ finančná obálka) na základe dohôd, 
resp. zmlúv o spolupráci.  Celkový objem refundovaných nákladov na zahraničné pracovné cesty  v roku 2018 
dosiahol objem 58 636,73 EUR, takže celkový náklad na zahraničné pracovné cesty je 78 983,84 EUR. Náklad 
ÚPV SR však predstavuje len suma 20 347,11 EUR. 
 
V medzinárodnej činnosti kapitola pokračovala v doterajších aktivitách zameraných na prehĺbenie vzťahov a 
kontaktov v medzinárodnom a európskom kontexte. 
 
Kapitola aj v priebehu roka 2018 zabezpečovala spoluprácu vo sfére priemyselno-právnej ochrany vo vzťahu  
k zahraničiu a gesciu plnenia medzinárodných zmlúv a dohovorov v tejto oblasti, ktoré sú pre Slovenskú republiku 
záväzné. 
 
632 – Energie, voda a komunikácie 
 
Výdavky na energie, vodu a komunikácie boli v rámci schváleného rozpočtu vo výške 108 500,00 EUR, upravený 
rozpočet bol vo výške 93 764,43 EUR a skutočné čerpanie výdavkov činilo sumu 93 764,43 EUR, t. j. na 100,00 
% oproti upravenému rozpočtu. Z uvedenej položky sú zabezpečované úhrady výdavkov za spotrebovaný plyn, 
elektrickú energiu, vodné a stočné, ďalej za poštové a telekomunikačné služby a poplatky za komunikačné siete. 
V roku 2018 kapitola verejným obstarávaním dodávky plynu  znížila celkové náklady na nákup energií. 
 
633 – Materiál 
 
Schválené výdavky na položke – Materiál boli vo výške 77 552,00 EUR, upravené na sumu 61 585,70 EUR. 
Skutočné čerpanie bolo vo výške upraveného rozpočtu. 
 
V tejto položke rozpočtu kapitoly sa sledujú úhrady spojené s nákupom interiérového vybavenia (12 108,24 
EUR),  nákupom výpočtovej techniky (3343,77 EUR) a telekomunikačnej techniky (6 453,32 EUR), ktoré spĺňajú 
kritériá financovania z bežných výdavkov, kníh, časopisov a novín (5 557,28 EUR), výdavkov na obstaranie 
všeobecného materiálu (kancelárskeho, čistiaceho, elektroinštalačného, vodárenského, posypového, tonerov 
(23 769,06 EUR),  nákup softvéru (1 222,33 EUR), a iné náklady. Výraznejšie položky predstavoval nákup 
interiérového vybavenia v sume 7 939,00 EUR ( zariadenie nábytku pre kanceláriu predsedu, podpredsedu úradu 
a generálnej tajomníčky ), ktorý sme realizovali verejným obstarávaním ako zákazku s nízkou hodnotou podľa 
§117 zákona č. 343/2015 z. z.)  rovnako ako aj zakúpenie mobilných telefónov pre zamestnancov úradu v sume 
5 040,00 EUR , ktorý bol zabezpečený verejným obstarávaním , prostredníctvom EKS. Rovnako výraznou 
položkou je nákup tonerov vo výške 9 648,99 EUR pre rok 2018, zabezpečený prostredníctvom EKS. 
 
634 - Dopravné 
 
Na rok 2018 boli výdavky spojené s dopravou schválené v sume 25 500,00 EUR a upravené na sumu 29 992,05 
EUR. Skutočné náklady vynaložené na nákup pohonných hmôt, servis a údržbu motorových vozidiel, na povinné 
zmluvné poistenie a havarijné poistenie a pod. boli vo výške 29 992,05 EUR. Oproti minulému roku sledujeme 
významný nárast nákladov na servis a údržbu zastaraného a opotrebovaného vozového parku, ktorý sme začali 
v roku 2018 riešiť výmenou vozového parku, zakúpením nového vozidla ku koncu roka 2018 a nasledujúcou 
plánovanou postupnou výmenou v budúcich rokoch. 
 
 
635 – Rutinná a štandardná údržba 
 
Schváleným rozpočtom na rok 2018 boli stanovené výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu v sume 34 899,00 
EUR, v priebehu roka bola ich výška upravená na sumu 145 363,80  EUR, pričom skutočné čerpanie bolo vo 
výške upraveného rozpočtu. Najvyššou položkou je údržba softvéru vo výške 122 023,81  EUR, ktorá predstavuje 
podstatnú zložku údržby (licencie, zmenové požiadavky, úpravy systémov). Rovnako sme zaznamenali navýšenie 
prostriedkov na údržbu prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, sledujeme postupné výpadky zariadení, 
ktoré je nevyhnutné riešiť. 
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636 – Nájomné za nájom 
 
Schválené výdavky za nájom predstavovali v roku 2018 sumu 8 000,00 EUR, v priebehu roka boli upravené na 
sumu 10 765,88 EUR  a vo výške upraveného rozpočtu bolo aj ich skutočné čerpanie. Hlavnou položkou je 
nájomné multifunkčných zariadení, na kopírovanie, tlač, skenovanie dokumentov, ako výsledok verejného 
obstarávania na obdobie 4 rokov. 
 
637 – Služby 
 
V rámci schváleného rozpočtu na rok 2018 predstavovali výdavky na služby sumu  471 225,00  EUR, v priebehu 
roka boli tieto upravené na sumu 360 843,31  EUR  a skutočné čerpanie predstavovalo sumu 360 327,85  EUR, 
čo je 99,86 %. 
Použitie týchto výdavkov bolo zamerané hlavne na všeobecné služby realizované dodávateľským spôsobom 
71 906,32 EUR,  úhradu špeciálnych služieb realizovaných dodávateľským spôsobom  47 170,40 EUR    
stravovanie zamestnancov v sume 79 380,80 EUR, povinného prídelu do sociálneho fondu vo výške 29 024,42 
EUR, odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru – dohody o vykonaní práce  26 372,68  EUR. 
 
V roku 2018 sa nám podarilo realizáciou verejného obstarávania docieliť nenavyšovanie nákladov na upratovanie 
a strážnu službu, kde sa realizáciou VO dosiahla celková úspora 27 766,00 EUR oproti predpokladanej vyhlásenej 
cene zákazky. 
 
 
640 – Bežné transfery 
 
V  rámci tejto kategórie sa rozpočtovali výdavky spojené s vyplatením odchodného, odstupného, transfery spojené  
s úhradou príspevku Slovenskej republiky do medzinárodnej organizácie za členstvo SR vo Svetovej organizácii 
duševného vlastníctva (podprogram 0970B) a s vyplatením nemocenských dávok. Skutočné čerpanie bolo vo 
výške 143 462,23 EUR. Priaznivým kurzom CHF pri povinnej platbe 135 000,00 CHF do WIPO Ženeva sme 
usporili čiastku 16 950,27 EUR a MFSR vyhovelo našej požiadavke o jej presun do programu 081 Podpora 
priemyselného vlastníctva , kategória 600 bežné výdavky.   
 
Kapitálové výdavky 
 
Čerpanie kapitálových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie 
 
710 – Obstaranie kapitálových aktív 
 
Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu boli našej kapitole schválené kapitálové výdavky  
vo výške 57 917,00 EUR. 
 
Schváleným  rozpočtovým  opatrením na financovanie nevyhnutných opatrení súvisiacich s transpozíciou 
smernice EU o ochranných známkach vo výške 284 016,00 EUR sa podarilo navýšiť rozpočet v položke 
kapitálových výdavkov   v klasifikácii 711 003 obstaranie softvéru o túto hodnotu. 

Ďalším rozpočtovým opatrením sme vzhľadom na nevyhnutnosť riešenia situácie vo vozovom parku úradu 
presunuli sumu 32 000,00 EUR z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov z dôvodu potreby zakúpenia 
služobného motorového vozidla pre podpredsedu  úradu. 
 
Posledným rozpočtovým opatrením v roku 2018 sme nevyčerpanú časť kapitálových výdavkov zaviazali na 
dočerpanie v roku 2019 v celkovej výške 9 792,21 EUR. 
 
Celkový upravený rozpočet na rok 2018 bol teda 364 140,79  EUR. Skutočné čerpanie dosiahlo výšku 364 140,79 
EUR t. j. 100%. 
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V rámci rozpočtovej klasifikácie platnej pre rok 2018 boli kapitálové výdavky v členení podľa programov a 
zdrojov použité na: 
 
 

 Rozpočet Čerpanie % plnenia 
711 Zdroj 111 80 556,79 80 556,79 100,00 
711 Zdroj 131H 283 584,00 283 584,00 100,00 
Kapitálové výdavky spolu 364 140,79 364 140,79 100,00 

 
 
Podľa rozpočtovej klasifikácie bolo čerpanie kapitálových výdavkov nasledovné: 
711 003  Nákup softvéru   283 584,00 EUR 
713 002 Nákup výpočtovej techniky  9 168,00 EUR 
714 001 Nákup osobného  vozidla  31 999,99  EUR 
716  Prípravná a projektová dokumentácia 7 320,00 EUR 
718 006 Rekonštrukcia modernizácia softvéru 32 068,80 EUR 
Spolu:      364 140,79  EUR 
 
 
640- Bežné a kapitálové transfery poskytnuté príspevkovým organizáciám, štátnym fondom, občianskym    
združeniam a právnickým alebo fyzickým osobám 
 
Kapitola poskytla v priebehu roka 2018 bežné transfery za účelom a vo výške ako je uvedené v časti 1.3.1. 
Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie (640 – Bežné transfery) a neposkytla žiadne kapitálové 
transfery príspevkovým organizáciám, štátnym fondom, občianskym združeniam a právnickým alebo fyzickým 
osobám. 
 
 
Použitie prostriedkov vyčlenených v štátnom rozpočte formou rezerv 

 
V roku 2018 neboli kapitole poskytnuté žiadne prostriedky, ktoré by boli vyčlenené v štátnom rozpočte formou 
rezerv. 
 
Použitie prostriedkov, o ktoré bola kapitola oprávnená prekročiť limit výdavkov podľa § 23 zákona  č. 
523/2004 Z. z. 
 
Kapitola v roku 2018 neprekročila limit výdavkov o prostriedky taxatívne vymedzené v § 23 zákona                 
č. 523/2004 Z. z.  
 

 
1.3.2. Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie 
 
Kapitola používa výdavky štátneho rozpočtu len na svoju činnosť a nemá žiadne podriadené organizácie. Nakoľko 
je funkčná klasifikácia totožná s ekonomickou klasifikáciou, čerpanie výdavkov podľa funkčnej klasifikácie sa 
nehodnotí. 
 
1.3.3. Výdavky kapitoly hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania k nim 
 
V roku 2018 kapitola nerealizovala žiadne výdavky kapitoly hradené z európskych prostriedkov a 
zo spolufinancovania k nim na spoločné programy Slovenskej republiky a Európskej únie zaradené do výdavkov 
štátneho rozpočtu, na spoločné programy Slovenskej republiky a Európskej únie nezaradené do výdavkov 
štátneho rozpočtu: 
 



 26  

 
 
 
1.3.4. Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu výdavkov v priebehu roka 
 
V roku 2018 bolo vykonaných celkovo 5 rozpočtových opatrení: 
 
K dátumu 31.12.2018   bolo schválených päť  zmien v rozpočte ÚPV SR. 

1. Schválené rozpočtové opatrenie na valorizáciu miezd a odvodov na rok 2018 predstavovalo celkovo 
110 244,00 EUR , z toho 81 885,00 EUR boli prostriedky do 610 mzdy a 28 359,00 EUR boli prostriedky 
na odvody. 

2. Schválené rozpočtové opatrenie na financovanie nevyhnutných opatrení súvisiacich s transpozíciou 
smernice EU o ochranných známkach vo výške 284 016,00 EUR do kapitálových výdavkov 

3. Schválené rozpočtové opatrenie na presun prostriedkov z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov 
vo výške 32 000,00 EUR na zakúpenie služobného motorového vozidla pre úrad. 

4. Schválené rozpočtové opatrenie na presun usporených prostriedkov medzi programami z programu  
0970B poplatky medzinárodným organizáciám suma 16 950,27 EUR do programu 081 bežné výdavky. 

5. Schválené rozpočtové opatrenie na viazanie nevyčerpaných  kapitálových výdavkov do roka 2019 vo 
výške 9 792,21 EUR. 

Dve požadované zmeny a rozpočtové opatrenia odoslané v roku 2018 na Ministerstvo financií SR , a to v celkovej 
sume 1 656 000,00  EUR  na úpravu IS Inventio „Veľký rozvoj „ a v celkovej sume 366 429,00 EUR na potrebné 
úpravy IS z dôvodu legislatívnych zmien neboli k dátumu 31.12.2018 schválené,  ani nebolo rozhodnuté o ich 
zamietnutí. Tieto požiadavky boli presunuté do roka 2019. 
 
Pôvodný rozpočet ÚPV SR na rok 2018 (bežné  a kapitálové výdavky)  bol schválený vo výške 3 444 174,00 
EUR. Rozpočtovými opatreniami bol upravený na konečnú výšku 3 828 642,00 EUR. 
 
 
1.4. Finančné operácie 
 
Kapitola nezrealizovala v roku 2018 príjmové a výdavkové finančné operácie 
 
1.5. Zhodnotenie zamestnanosti 
 

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) je v zmysle § 32 zákona č. 575/2001 
Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov jediný 
ústredný orgán štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva. 

Činnosť úradu je zabezpečená dvomi skupinami zamestnaneckých vzťahov. Sú to štátnozamestnanecké vzťahy 
súvisiace s vykonávaním štátnej služby štátnymi zamestnancami v štátnozamestnaneckom pomere 
a pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri výkone práce     vo verejnom záujme v súvislosti s výkonom závislej 
práce v pracovnom pomere. 
 

Pokiaľ ide o štatistické údaje, k 31. 12. 2018 v úrade vykonávalo činnosť 134 zamestnancov, z toho 116 v 
štátnej službe a 18 vo verejnom záujme. V priebehu roka nastúpilo deväť nových zamestnancov. K skončeniu 
štátnozamestnaneckého, resp. pracovného pomeru došlo vo ôsmich prípadoch. Počas roka bolo vyhlásených 36 
výberových konaní v súvislosti s obsadením štátnozamestnaneckých miest vrátane obsadenia viacerých 
novovytvorených pozícií vedúcich zamestnancov. Úspešne ukončených bolo 25 výberových konaní, z toho 10 
vonkajších a 15 užších vnútorných výberových konaní. Jedno výberové konanie  realizované v roku 2018 bolo 
vyhlásené ešte v roku 2017. 

Materskú a rodičovskú dovolenku  k 31. 12. 2018 čerpali štyri zamestnankyne. 
 
Aj počas roka 2018 mal úrad zastúpenie v medzinárodnej inštitúcii Európskej únie. Funkciu národného experta 

k 31. 12. 2018 vykonávali v Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) dvaja zamestnanci. 
 
S cieľom vytvoriť systémové podmienky na zlepšenie koordinácie práce a zvýšenie efektivity činnosti v úrade od 
1. decembra 2018 platí nový organizačný poriadok vrátane zmenenej organizačnej štruktúry. 
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Uzatvorená kolektívna zmluva prináša zamestnancom výhody presahujúce rámec stanovený zákonmi a vyššími 
kolektívnymi zmluvami, ako napríklad 

– zvýšenie odchodného nad rozsah zákona a kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, 
– pracovné voľno nad rozsah zákona, 
– zvýšenú náhrada príjmu počas PN, 
– poskytovanie stravných lístkov aj počas dovolenky a prekážok v práci, 
– príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, 
– odmeny a dary pri životných jubileách 50 rokov a 60 rokov, 
– sociálna výpomoc. 

 
Vedenie Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky priebežne prijíma opatrenia potrebné na 

plnenie stratégie riadenia ľudských zdrojov v štátnej službe na roky 2015 – 2020, ktoré súčasne skvalitňujú všetky 
činnosti a výstupy úradu nielen na vnútroštátnej, ale aj medzinárodnej úrovni. 
 
Fyzický stav zamestnancov ÚPV SR k 31.12.2018 

ženy 99 
muži 35 

 
 

Osobitný význam v rámci rozboru zamestnanosti majú dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného 
pomeru. V rámci rozpočtovej klasifikácie platnej na rok 2018 tieto neboli súčasťou výdavkov na mzdy, platy, 
služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, ale zahŕňajú sa na podpoložku kategórie tovary a služby.  
V roku 2018 mala kapitola uzavretých 50 dohôd, prostredníctvom ktorých bola zabezpečená  lektorská činnosť 
vo vzdelávacom programe Duševné vlastníctvo, príležitostné upratovacie práce,  pomocné práce  v archíve, 
jazykové korektúry a prednášky na konferencii.  Celkové vynaložené výdavky na odmeny zamestnancov mimo 
pracovného pomeru v roku 2018 boli v sume 26 372,68 EUR. 

 
1.6. Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly 
 
Kapitola nemá vo svojej pôsobnosti žiadne príspevkové organizácie. 
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