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1. SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ  KAPITOLY 
 
1.1. Súhrnná charakteristika kapitoly a jej hospodárenia v roku 2020 
 
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. 
Úrad priemyselného vlastníctva SR je samostatnou rozpočtovou kapitolou. Jeho hospodárenie je ovplyvnené 
jednak výškou príjmov, ktoré dosahuje zo svojej činnosti a jednak stanovenou výškou výdavkov, ktoré na ročnej 
báze stanovuje Ministerstvo financií SR. 
   Rozpočtované príjmy kapitoly na rok 2020 v sume 3 310 000,00 € neboli v priebehu roka upravované a boli 
dosiahnuté v celkovej sume 3 744 672,71 €, čo predstavuje plnenie na 113,13 %. Navyše úrad zabezpečil výber 
správnych poplatkov v roku 2020 v celkovej výške 994 604,87 €, takže celková výška príjmov vybratých úradom 
v roku 2020 dosiahla sumu  4 739 277,58 €.   Podrobná analýza príjmov sa nachádza v tomto materiáli. 
   Rozpočtované  výdavky kapitoly na rok 2020 boli vo výške 3 957 070,00 €. Rozpočtovými opatreniami 
(celkovo 21) boli upravené na sumu 6 397 891,03 € a čerpané v sume 6 395 092,87 €, čo predstavuje čerpanie  
na 99,96 %, pričom bežné výdavky boli čerpané vo výške 4 431 789,16 € a kapitálové výdavky v sume  
1 963 303,71 €. Navýšenie výdavkov v roku 2020 súvisí najmä s výdavkami spojenými s projektom rekonštrukcie 
budovy úradu,  ktorá bola podstatnou výškou financovaná zo zdrojov EU. Podrobná analýza čerpania výdavkov 
sa nachádza v tomto materiáli. 
 Dosahovanie príjmov a čerpanie výdavkov priamo ovplyvňujú výkonné činnosti úradu a najvýznamnejšie 
udalosti a medzníky roka 2020. 
 
Výkonné činnosti úradu 
 
 Výkonné činnosti úradu pozostávajú zo spracúvania prihlášok za patenty, dodatkové ochranné osvedčenia, 
úžitkové vzory, ochranné známky, dizajny, označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia. Zároveň je to 
poskytovanie rešeršných služieb, informačných služieb a vzdelávacích činností v oblasti ochrany priemyselného 
vlastníctva. Podrobné informácie o výkonných činnostiach úradu sú obsiahnuté vo výročnej správe úradu za rok 
2020. 
 Výkonnou činnosťou úradu je rovnako riešenie právnych sporov týkajúcich sa podaných prihlášok, námietok 
k podaniam, odvolacích konaní a zároveň oblasť legislatívnych konaní, ktorými sme viazaní  v zmysle 
medzinárodných zmlúv.  
 Pandémia  COVID 19 a s ňou súvisiace opatrenia nemali negatívny vplyv   na kvalitu a kvantitu vykonaných 
prác. Úrad plynule prešiel do online režimu, v ktorom prebiehala väčšina činností úradu, stretnutí, rokovaní či 
vzdelávaní. 
 V roku 2020 došlo k  zníženiu počtu zamestnancov o 19 zamestnancov  aj v nadväznosti na opatrenia vlády 
SR.. 

Slovenská vedecká komunita ani v  roku 2020 nestagnovala. Zaznamenali sme nárast prihlášok úžitkových 
vzorov, ktorých predmet priamo alebo nepriamo súvisí s liečením prevenciou a ochranou pred ochorením 
COVID-19. Nárast prihlášok sme zaznamenali aj v prípadoch ochranných známok či dizajnov. Po zmene vedenia 
úradu v lete 2020 úrad priniesol nové služby zamerané na skrátenie lehôt konaní - Fast Track. Prihlasovateľ tak 
dostane rozhodnutie   o prihláške ochrannej známky a môže ju zverejniť  do 30 dní  pri dodržaní jednoduchých 
krokov a určitých podmienok.  Cieľom nového vedenia úradu je  tvoriť „Moderný, dynamický úrad, vykonávajúci 
mandát kvalitne a v prospech klientov“. Otvorenosť, transparentnosť, efektívnosť, kooperatívnosť 
a dynamickosť, sú nosné piliere, ktoré  úrad zaviedol a zavádza do všetkých svojich stratégií, vízií a  procesov 
konaní ako aj do každodenných činností. Medzi dôležité  kroky preukázania transparentnosti a otvorenosti patrí 
aj  zverejnenie procesov konaní a lehôt jednotlivých druhov konaní a komunikovanie legitímnych očakávaní 
klientov. 
 
 
 
 

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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Medzinárodné aktivity a iné aktivity 
 
 Oblasť medzinárodných aktivít je významnou oblasťou z titulu členstva úradu v medzinárodných 
organizáciách EUIPO, EPO, WIPO, VPI, V4&friends, a i., kde  vykonávame aj úlohu koordinátora spoločných 
aktivít. K významnejším patria: 
 
EUIPO (Európsky úrad pre duševné vlastníctvo Alicante) 

V rámci bilaterálnych stretnutí úrad zorganizoval vo februári 2020 v Bratislave technické stretnutie so 
zástupcami EUIPO. Virtuálnou formou sa ďalej uskutočnilo výročné stretnutie predsedov národných patentových 
úradov k spolupráci s EUIPO, stretnutie národných kontaktných osôb pre spoluprácu a bilaterálne stretnutie k 
zmluve o spolupráci s EUIPO.  
 V roku 2020 sme z EUIPO získali mimoriadny príjem  vo výške 267 420,93 €. Ide o tzv. mechanizmus 
vyrovnania nákladov podľa čl. 172 nariadenia o OZEÚ, ktorým EUIPO kompenzuje zvýšené finančné zaťaženie 
centrálnych úradov priemyselného vlastníctva, ktoré vzniklo vytvorením systému ochrannej známky EÚ. Tieto 
dodatočné náklady súvisia s vedením vyššieho počtu konaní o námietkach a o návrhoch na vyhlásenie neplatnosti 
týkajúcich sa ochranných známok EÚ alebo podaných majiteľmi takýchto ochranných známok; ďalej 
s činnosťami zameranými na zvyšovanie informovanosti o systéme ochrannej známky EÚ, ako aj s činnosťami 
zameranými na zabezpečenie vymožiteľnosti práv z ochranných známok EÚ. Mechanizmus vyrovnávania 
nákladov za rok 2019 bol EUIPO-m na základe predložených  údajov o výkonoch  úradu stanovený na 267 420,93 
€. 
 
EPO (Európsky patentový úrad Mníchov)  
 V roku 2020 došlo k významnej zmene v oblasti technickej spolupráce EPÚ s členskými krajinami EPO. V 
júni bola prijatá nová politika spolupráce ako súčasť Strategického plánu 2023 na nové programovacie obdobie a 
opatrenia na zabezpečenie dlhodobej finančnej udržateľnosti organizácie. Prostredníctvom novej projektovej 
štruktúry ako aj mechanizmu komunikácie s členskými štátmi chce EPÚ zjednodušiť a zefektívniť vzájomnú 
spoluprácu.  
 Úrad sa aktívne zapojil aj do projektov financovaných z prostriedkov EU.  
 
Projekt  Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy 
 V januári 2019 sa úrad zapojil do projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej 
správy“ pod názvom Implementácia modelu CAF v ÚPV SR. V januári 2020 bol schválený Akčný plán 
zlepšovania vedením úradu. Na základe akčného plánu zlepšovania sa vytvorilo 20 realizačných programov, kde 
sa určili zodpovední zamestnanci ako aj tútori jednotlivých aktivít členovia CAF tímu. Postupne sa začalo  
s implementáciou jednotlivých aktivít Akčného plánu zlepšovania (ďalej len "APZ"). CAF tím absolvoval 
školenie k príprave tvorby Správy k externej spätnej väzbe modelu CAF (Opis ako sme implementovali model 
CAF v ÚPV a bodové hodnotenie).  
 Od marca 2020 do konca mája 2020 boli všetky hromadné pracovné stretnutia CAF tímu a pracovné stretnutia  
s ÚNMS SR v dôsledku prvej vlny pandémie pozastavené. Primerane situácii sa vykonávali všetky činnosti a 
pokračovalo sa v príprave všetkých podkladov a v napĺňaní Akčného plánu zlepšovania.  
14.07.2020 sa uskutočnila tzv. Externá spätná väzba modelu CAF s dvoma externými hodnotiteľmi a za účasti 
ÚNMS.  
 Úradu bol udelený titul Efektívny užívateľ modelu CAF. Práce na implementácii Akčného plánu zlepšovania 
pokračujú aj v nasledujúcich rokoch.  
 
Projekt zníženia energetickej náročnosti budovy ÚPV SR 
 V roku 2020 došlo k finálnemu odovzdaniu diela a ukončeniu projektu „Zníženie energetickej 
náročnosti budovy ÚPV SR“.  Dielo bolo financované na základe Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku, 
ktorá  bola uzatvorená dňa 14.12.2018 pod číslom KŹP-P04-SC431-2017-19/N498 a z rozpočtových zdrojov 
úradu. Celková výška prostriedkov, ktoré boli vynaložené na ukončenie diela vrátane vypracovania projektovej 
dokumentácie za roky 2019-2020 predstavuje sumu 2 085 009,77 €, z toho z EÚ prostriedkov bolo financovaná 
suma 1 716 091,64 € a z rozpočtových prostriedkov úradu 368 918,13 €. Uvedenou rekonštrukciou došlo 
k výmene otvorových konštrukcií, zatepleniu budovy, výmene kotolne, výmene osvetľovacích telies a i., čím sa 
vo významnej miere zlepšili pracovné podmienky v úrade a očakávame prínos v oblasti úspor energie. 
 
 Racionalizáciou činnosti došlo k vytvoreniu voľných kapacít  v budove a následne úrad podpísal 
Memorandum o spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) a nájomnú zmluvu, ktorá 
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významne prispeje   k zníženiu nákladov a tak hospodárnejšiemu vynakladaniu verejných peňazí v rámci podielu 
na správe budovy a jej prevádzke.  
 
Propagačné podujatia 
 Každoročne 26. apríla oslavuje úrad Svetový deň duševného vlastníctva (SDDV), aby sme si pripomenuli 
význam práv duševného vlastníctva (patentov, ochranných známok, dizajnov a autorských práv) pri podpore 
inovácií a tvorivosti.  
V mesiaci február 2020 sa začalo s organizáciou SDDV na tému Inovácie k zelenej budúcnosti. V dôsledku 
pandémie COVID-19 vedenie úradu rozhodlo, že SDDV bol zorganizovaný formou online konferencie, resp. 
natočením videí všetkých účastníkov (https://inovacie-pre-zelenu-buducnost.sk/) Súčasťou propagácie SDDV 
boli tlačové správy, newsletter, príspevky na sociálne siete úradu a youtube kanál úradu).  
 
1.1.2. Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly 
 

 
Text 

Schválený 
rozpočet 
(v EUR) 

Upravený 
rozpočet 
(v EUR) 

 

 
Skutočnosť 

(v EUR) 
 

% 
k upravenému 

rozpočtu 

1 2 3 4 5=4/3*100 
Príjmy spolu 3 310 000,00 3 310 000,00 3 744 672,71 113,13 
z toho: 
prijaté z rozpočtu EÚ 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Výdavky spolu: 3 957 070,00 6 397 891,03 6 395 092,87 99,95 
z toho: 
kryté prostriedkami EÚ 
 

 
0,00 

 
1 245 198,46 

 
1 245 198,46 

 
100,00 

Saldo príjmov 
a výdavkov 

 
- 647 070,00 

 
-3 087 891,03 

 
-2 650 420,16 

 
85,83 

 
 Príjmy kapitoly boli pôvodne rozpočtované v sume 3 460 000,00 € ale na základe zmeny zákona v priebehu 
roka 2020 boli schválené príjmy zmenené na sumu 3 310 000,00 € . Tieto už neboli v priebehu roka 2020  
upravované a boli  dosiahnuté v sume celkom 3 744 672,71 €,  čo predstavuje plnenie schváleného rozpočtu na 
113,13 %. 
 Výška dosiahnutých príjmov je výrazne ovplyvnená príjmom z udržiavacích poplatkov v sume  
2 777 259,73 €, 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 01.02.2009. 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 2020 činili predmetné príjmy sumu 593 670,85 €. Mimoriadny príjem predstavoval jednorazový príjem 
z EUIPO v celkovej výške 267 420,93 €. Ostatné príjmy tvorili príjmy napr. za rešerše, publikácie, školné, 
refundácie atď., vo výške 106 321,20 €. 
 Schváleným upraveným rozpočtom na rok 2020 boli kapitole stanovené celkové výdavky vo výške 
3 957 070,00 €, no po vykonaní rozpočtových opatrení bola ich výška upravená na sumu 6 397 891,03 €. 
 Za rok 2020  boli celkové výdavky čerpané v sume 6 395 092,87 €, čo predstavuje čerpanie na 99,96 %. 
 Saldo príjmov a výdavkov podľa skutočnosti k 31.12.2020 vykazuje záporný  výsledok, ale je v súlade so 
schválenými zmenami v rozpočte v roku 2020. 
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1.1.3. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly 
        
 Rozpis záväzných ukazovateľov vládou schváleného návrhu štátneho rozpočtu na rok 2020 nám bol  
finálne dňa 04.11.2019 oznámený listom č. MF/017723/2019-441 v nasledovnom znení: 
 (v eurách) 

I.  PRÍJMY KAPITOLY 3 460 000,00 
A. Záväzný ukazovateľ 3 460 000,00 
B. Prostriedky z rozpočtu EÚ 0,00 
 
II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM (A+B+C) 3 957 070,00 
A. Výdavky spolu bez prostriedkov podľa §17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z .z.  
a prostriedkov z rozpočtu EÚ 3 957 070,00 

z toho: 
A.1. rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H) 3 957 070,00 
A.2. prostriedky na spolufinancovanie 0,00 
A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
(610), 2 085 372,00 
(kód zdroja 111+11H) 
z toho: 
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
aparátu ústredného orgánu (kód zdroja 111+11H) 2 085 372,00 
 
Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy č. 1 
k uzneseniu vlády SR č.500/2019 138 osôb 
Z toho: 
aparát ústredného orgánu 138 osôb 
- administratívne kapacity rozpočtových organizácií 
osobitne sledované, podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády 
SR č.500/2019 0 osôb 
z toho: 
aparát ústredného orgánu 0 osôb 
A.4. kapitálové výdavky (700) (bez prostriedkov na spolufinancovanie)  127 095,00 
z toho: 
kód zdroja 111 127 095,00 
 
B. Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. 0,00 
 

      C. Prostriedky Európskej únie 0,00 
 

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

 
Názov programu 

 

 Výdavky spolu za kapitolu 3 957 070,00 
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 
 
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 

3 518 259,00 
 
 
 

0,00 
 

135 000,00 
 

303 811,00 
  
 V súlade so zmenou zákona č. 217/2020 Z. z  zo dňa 14. júla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 468/2019 
Z. z o štátnom rozpočte na rok 2020 došlo k finálnej zmene schváleného limitu príjmov kapitoly zo sumy 
3 460 000,00 € na sumu 3 310 000,00 €. Záväzný ukazovateľ príjmov pre rok 2020 bol kapitole znížený na 
hodnotu 3 310 000,00 €.  
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 V roku 2020 sme uskutočnili celkom 21 rozpočtových opatrení, ktorými sa zmenil rozpočet na rok 2020  
na upravený rozpočet nasledovne: 
 (v eurách) 

I.  PRÍJMY KAPITOLY 3 310 000,00 
A. Záväzný ukazovateľ 3 310 000,00 
B. Prostriedky z rozpočtu EÚ                                                                                                   - 
II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM (A+B+C) 6 397 891,03 
A. Výdavky spolu bez prostriedkov podľa §17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.  6 397 891,03 
a prostriedkov z rozpočtu EÚ  
Z toho: 

A.1. rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H)  
kód zdroja 111 4 612 938,12 
kód zdroja 131 1 784 952,91 
A.2. prostriedky na spolufinancovanie EU 89 524,99 
A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
(610), 2 308 461,70 
(kód zdroja 111+11H) 
z toho: 
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
aparátu ústredného orgánu (kód zdroja 111+11H) 2 308 461,70 
Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy č. 1 
k uzneseniu vlády SR č.500/2019 138 osôb 
Z toho: 
aparát ústredného orgánu 138 osôb 
- administratívne kapacity rozpočtových organizácií 
osobitne sledované, podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády 
SR č.500/2019 0 osôb 
z toho: 
aparát ústredného orgánu 0 osôb 
 
A.4. kapitálové výdavky (700) (bez prostriedkov na spolufinancovanie)  1 965 301,72 
z toho: 
 
B. Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. 0,00 
 

      C. Prostriedky Európskej únie 1 154 525,41 
 

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

Upravený rozpočet na rok 2020 v programovej štruktúre 
Kód                                                                                                                                                          
programu 

 
Názov programu 

 

 Výdavky spolu za kapitolu 6 397 891,03 
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 
 
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu - ÚPV SR 

5 447 548,75 
 
 
 

0,00 
 

127 636,52 
 

822 705,76 
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Skutočné plnenie záväzných ukazovateľov v roku 2020 bolo nasledovné: 
(v eurách) 

Záväzné ukazovatele Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet Skutočnosť 

% 
plnenia 

upraveného 
rozpočtu 

I. PRÍJMY KAPITOLY         
  A. Záväzný ukazovateľ 3 310 000,00 3 310 000,00 3 744 672,71 113,13 
  z toho 11: 3 310 000,00 3 310 000,00 3 744 672,71 113,13 
  z toho 13: 0,00 0,00   X 
  B. Prostriedky Európskej únie 0,00 0,00   X 
  z toho 11: 0,00 0,00   X 
  z toho 13: 0,00 0,00   X 
II. VÝDAVKY KAPITOLY 
CELKOM (A+B+C) 3 957 070,00 6 397 891,03 6 395 092,87 99,96 

  z toho 11: 3 957 070,00 4 612 938,12 4 610 392,86 99,94 
  z toho 13: 0,00 1 784 952,91 1 784 700,01 99,99 
  z toho 72: 0,00 0,00   X 

  

A. Výdavky spolu bez 
prostriedkov podľa § 17 ods. 4 
zákona č. 523/2004 Z. z. a 
prostriedkov Európskej únie 

3 957 070,00 5 353 430,26 5 350 632,10 94,95 

  z toho 11: 3 957 070,00 4 545 262,79 4 542 717,53 99,94 
  z toho 13: 0,00 808 167,47 807 914,57 100,0 
  z toho:         

  A.1. rozpočtové prostriedky 
kapitoly (kód zdroja 111+11H) 3 957 070,00 4 528 841,66 4 526 296,40 99,94 

  z toho 131 0,00 623 850,91 623 598,01 99,96 

  A.2. prostriedky na 
spolufinancovanie 0,00 200 737,69 200 737,69 100,0 

  z toho 11: 0,00 16 421,13 16 421,13 100,0 
  z toho 13: 0,00 184 316,56 184 316,56 100,0 

  
A.3. mzdy, platy, služobné príjmy 
a ostatné osobné vyrovnania (610), 
(kód zdroja 111+11H) 

2 085 372,00 2 263 336,00 2 263 178,01 99,99 

  

z toho: mzdy, platy, služobné 
príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania aparátu ústredného 
orgánu (kód zdroja 111+11H) 

2 085 372,00 2 263 336,00 2 263 178,01 99,99 

          

  
Počet zamestnancov rozpočtových 
organizácií, podľa prílohy   č. 1 k 
uzneseniu vlády SR č. 500/2019 

138 137     

  z toho: aparát ústredného 
orgánu 138 osôb 137 osôb     

  

- administratívne kapacity 
rozpočtových organizácií 
osobitne sledované, podľa 
prílohy č. 1 k uzneseniu vlády 
SR č. 500/2019 

0 osôb 0 osôb   X 

  z toho: aparát ústredného 
orgánu 0 osôb 0 osôb   X 
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A.4. kapitálové výdavky (700) 
(bez prostriedkov na 
spolufinancovanie) 

127 095,00 810 776,31 808 778,30 99,75 

  z toho 11: 127 095,00 186 925,40 185 180,29 99,07 
  z toho 13: 0,00 623 850,91 623 598,01 99,96 
  z toho: kód zdroja 111 127 095,00 186 925,40 185 180,29 99,07 
          

  B. Prostriedky podľa § 17 ods. 4 
zákona č. 523/2004 Z. z. 0,00 0,00   X 

  

(Podľa § 17 ods. 4 zákona č. 
523/2004 Z. z. je rozpočtová 
organizácia 
oprávnená čerpať tento limit do 
výšky rozpočtovaných príjmov 
skutočne  
prijatých a je oprávnená prekročiť 
limit výdavkov z dôvodu 
dosiahnutia 
vyšších ako rozpočtovaných 
príjmov.) 

        

          
  C. Prostriedky Európskej únie 0,00 1 044 460,77 1 044 460,77 100,0 
  z toho 11: 0,00 67 675,33 67 675,33 100,0 
  z toho 13: 0,00 976 785,44 976 785,44 100,0 

  
D. Výdavky štátneho rozpočtu na 
realizáciu programov vlády SR a 
častí programov vlády SR 

        

  06H0G Hospodárska mobilizácia 
ÚPV SR 0,00 0,00   X 

  z toho 11: 0,00 0,00   X 
  z toho 13: 0,00 0,00   X 
  z toho 72: 0,00 0,00   X 

  081 Podpora priemyselného 
vlastníctva 3 518 259,00 5 447 548,75 5 445 921,75 99,97 

  z toho 11: 3 518 259,00 4 143 415,20 4 142 040,62 99,97 
  z toho 13: 0,00 1 304 133,55 1 303 880,65 99,98 
  z toho 72: 0,00 0,00   X 

  0970B Príspevky SR do MO - 
ÚPV SR 135 000,00 127 636,52 127 636,52 100,0 

  z toho 11: 135 000,00 127 636,52 127 636,52 100,0 
  z toho 13: 0,00 0,00   X 
  z toho 72: 0,00 0,00   X 

  

0EK0R Informačné technológie 
financované zo štátneho 
rozpočtu – Úrad priemyselného 
vlastníctva SR 

303 811,00 822 705,76 821 737,25 99,9 

  z toho 11: 303 811,00 341 886,40 340 715,72 99,66 
  z toho 13: 0,00 480 819,36 480 819,36 100,0 
  z toho 72: 0,00 0,00   X 

 
 
 Na základe vyššie uvedených tabuľkových prehľadov o schválených a upravených záväzných ukazovateľoch 
a ich skutočnom plnení resp. čerpaní v roku 2020 môže kapitola skonštatovať, že v roku 2020 tieto dodržala. 
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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 hlavne príjmy z činnosti úradu (nedaňové príjmy). 
 
1.2.1. Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie 
 
 Príjmy v roku 2020 boli rozpočtované vo výške 3 310 000,00 € a k 31.12.2020 dosiahli výšku 3 744 672,71 €, 
čo predstavuje prekročenie rozpočtu v absolútnom čísle o 434 672,71 € a plnenie rozpočtu na úrovni 113,13 %, 
čo je priaznivý stav. V roku 2019 bola výška príjmov úradu 3 372 081,83 €, čiže celková výška príjmov oproti 
roku 2019 vzrástla  o 372 590,88 €.  
 Záväzný príjmový ukazovateľ pre rok 2020 sme splnili a prekročili.   
 Ide hlavne o: 

a) príjmy z udržiavacích poplatkov 2 777 259,7 3 € (2 644 009,12 € k 31.12.2019), oproti roku 2019 nárast 
o 133 250,61 €, 

b) príjmy za činnosti spojené s priznávaním medzinárodných ochranných známok za rok 2019, ktoré 
kapitola každoročne získava od Svetovej organizácie duševného vlastníctva vo výške 593 670,85 €.   
(639 859,47 € k 31.12.2019)  pokles  o 46 188,62 €, 

c) ostatné príjmy z prenájmu, predaja tovarov a služieb (rešerše, publikácie, školné, príjmy z poplatkov za 
porušenie predpisov, refundácie a kaucie) celkovo vo výške 106 321,20 € (88 213,24 €  k 31.12.2019), 
nárast oproti roku 2019 o 18 107,96 €.  
 

Celkové nedaňové príjmy (v EUR) v roku 2020 boli skutočne dosiahnuté v nasledovnej štruktúre: 
 

Ukazovateľ 
Schválený 
rozpočet 

na rok 2020 

Upravený 
rozpočet 

na rok 2020 

Skutočnosť 
k 

31.12.2020 
% 

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 

5 000,00 
 

5 000,00 
3 013 000,00 
3 013 000,00 

 
 

32 000,00 
 

32 000,00 
 

260 000,00 
260 000,00 

0,00 

5 000,00 
 

5 000,00 
3 013 000,00 
3 013 000,00 

 
 

32 000,00 
 

32 000,00 
 

260 000,00 
260 000,00 

0,00 

8 544,59 
 

8 544,59 
3 638 351,51 
3 638 351,51 

 
 

23 201,61 
 

23 201,61 
 

74 575,00 
72 575,00 
2 000,00 

170,89 
 

170,89 
120,75 
120,75 

 
 

72,51 
 

72,51 
 

28,68 
27,91 
0,00 

Nedaňové príjmy spolu 3 310 000,00 3 310 000,00 3 744 672,71 113,13 
Odvedené správne poplatky na daňový úrad 0,00 0,00 994 604,87  0,00 
Mimorozpočtové zdroje – granty 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Príjmy zo správnych poplatkov 
 
 V roku 2020 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 aj touto formou. Kapitola zabezpečila odvod 
správnych poplatkov v celkovej hodnote 994 604,87 €, čo predstavuje  pokles oproti predchádzajúcemu roku 
o 16 473,60 €. V roku 2019 to predstavovalo sumu 1 011 078,47 €. Pokles správnych poplatkov súvisí hlavne s 
neustále sa zvyšujúcou elektronizáciou. V prípade podania prihlášky elektronickými prostriedkami je sadzba 
poplatku 50,00 % z poplatku určeného podľa sadzobníka, avšak poplatok sa znižuje najviac o 70,00 EUR.  
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V dôsledku toho sa zvýšil počet prihlášok podávaných elektronicky a to najmä prihlášok ochranných známok a 
tiež prekladov európskych patentových spisov, ktoré sú vo viac ako v 90,00 % podávané elektronicky.  
 Výšku správnych poplatkov odvedených v rokoch 2010 – 2020 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 
2015 1 237 -49 
2016 1 279 +42 
2017 1 198 -81 
2018 1 058 -140 
2019 1 011 -47 
2020    995 -16 

 
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 2020 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 schváleného rozpočtu príjmov v priebehu roka 
 
 Novelou zákona č. 217/2020 zo 14. júla 2020, ktorou sa menil zákon č. 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na 
rok 2020 došlo k úprave schválenej výšky príjmov pre Úrad priemyselného vlastníctva SR z pôvodnej výšky 
3 460 000,00 € na schválenú výšku 3 310 000,00 €. 
  
1.3. Výdavky kapitoly 
 
1.3.1. Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie 
 
 Schváleným rozpočtom na rok 2020 boli kapitole stanovené celkové výdavky vo výške 3 957 070,00 €. 
Rozpočtovými opatreniami (celkovo 21) boli upravené na sumu 6 397 891,03 € a čerpané v sume  
6 395 092,87 €, čo predstavuje čerpanie na 99,96 %, pričom bežné výdavky boli použité vo výške  
4 431 789,16 € a kapitálové výdavky v sume 1 963 303,71 €. 
 
Schválený a upravený rozpočet bežných a kapitálových výdavkov a ich čerpanie dokumentuje nasledovný 
prehľad: 
(v eurách) 

Ukazovateľ Schválený 
rozpočet 2020 

Upravený 
rozpočet 
2020 

Skutočnosť 
2020 % 

 
Výdavky spolu 
z toho: 
 
600 - Bežné výdavky 
z toho: 
 
610 – Mzdy, platy... 
610 zdroj 111 081 
610 zdroj 1AC1 

 
3 957 070,00 

 
 

3 829 975,00 
 
 

2 085 372,00 
2 085 372,00 

0,00 

 
6 397 891,03 

 
 

4 432 589,31 
 
 

2 308 461,70 
2 263 336,00 

31 321,35 

 
6 395 092,87 

 
 

4 431 789,16 
 
 

2 308 303,71 
2 263 178,01 

31 321,35 

 
99,96 

 
 

99,98 
 
 

99,99 
99,99 
100,00 
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610 zdroj 1AC3 
610 zdroj 3AC2 
 
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: 
 
711 – Nákup pozemkov a nehmotných aktív 
– Softvér 
 
713 – Nákup strojov, prístrojov, zariadení, 
techniky a náradia 
 
714 - Nákup dopravných prostriedkov 
všetkých druhov 
 
717 - Realizácia stavieb a ich technického 
zhodnotenia 
 
718 - Rekonštrukcia a modernizácia  
 

0,00 
0,00 

 
775 979,00 

 
 

826 124,00 
 

50 000,00 
 

110 300,00 
 

180 511,00 
 

25 600,00 
 

120 547,00 
 

9 000,00 
 

330 166,00 
 

142 500,00 
 

127 095,00 
 
 

127 095,00 
 
 

0,00 
 
 

0,00 
 
 

0,00 
 
 

0,00 
 

8 277,07 
5 527,28 

 
884 068,66 

 
 

942 753,09 
 

7 714,55 
 

107 529,76 
 

158 308,16 
 

29 299,84 
 

193 569,34 
 

10 844,03 
 

435 487,41 
 

297 305,86 
 

1 965 301,72 
 
 

480 819,36 
 
 

52 692,91 
 
 

38 500,00 
 
 

1 304 561,27 
 
 

64 642,74 
 

8 277,07 
5 527,28 

 
884 068,66 

 
 

942 110,93 
 

7 714,55 
 

107 529,76 
 

158 308,16 
 

29 224,85 
 

193 569,34 
 

10 844,03 
 

434 920,24 
 

297 305,86 
 

1 963 303,71 
 
 

480 819,36 
 
 

50 947,80 
 
 

38 500,00 
 
 

1 304 308,37 
 
 

64 642,74 
 

100,00 
100,00 

 
100,00 

 
 

99,93 
 

100,00 
 

100,00 
 

100,00 
 

99,74 
 

100,00 
 

100,00 
 

99,87 
 

100,00 
 

99,89 
 
 

100,00 
 

 
96,68 

 
 

100,00 
 
 

99,98 
 
 

100,00 
 

 
Bežné výdavky 
 
 Na základe schváleného rozpočtu na rok 2020 boli bežné výdavky rozpočtované v sume 3 829 975,00 €, po 
vykonaní rozpočtových opatrení bol ich limit upravený na sumu 4 432 589,31 €. Bežné výdavky kapitola čerpala 
celkom vo výške 4 431 789,16 €, 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 2020 bol pre kapitolu stanovený limit 
výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 2 085 372,00 €. Po vykonaní 
rozpočtových opatrení  pre rok 2020 bol rozpočet tejto kategórie upravený na sumu 2 308 461,70 €.  
 Celkové výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania  za rok 2020 boli čerpané v 
sume 2 308 303,71 €, čo predstavuje čerpanie na úrovni 99,99 %. 
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620 – Poistné a príspevok do poisťovní 
 
 Schváleným rozpočtom na rok 2020 boli stanovené výdavky na poistné a príspevok do poisťovní v sume 
775 979,00 €, v priebehu roka bol rozpočet upravený na sumu 884 068,66 € a skutočné čerpanie týchto výdavkov 
bolo vo výške 884 068,66 €, čo predstavuje čerpanie na úrovni 100,00 %. 
 
630 – Tovary a služby 
 
 V rámci schváleného rozpočtu na rok 2020 predstavovali výdavky v kategórii - Tovary a služby sumu 
826 124,00 €. Na základe zrealizovaných rozpočtových opatrení  bol ich limit upravený na sumu 942 753,09 €. 
Skutočné čerpanie bolo vo výške 942 110,93 €, čo predstavuje čerpanie na 99,93 %. V rámci bežných výdavkov 
sme v kategórii 630 Tovary a služby uskutočnili rozpočtovými opatreniami najmä tieto zmeny: 

1. Refundácia miezd dohody projekt BUDOVA vo výške       1 148,06 € 
2. Navýšenie platieb poistného pre odstupné a odchodné zamestnancom 49 760,59 €  

( z dôvodu zníženia stavu zamestnancov)  
3. Navýšenie výdavkov  z dôvodu pandémie COVID-19   35 245,00 € 
4. Navýšenie tovarov a služieb na nákup kobercov a dátovej kabeláže 45 500,00 € 

 
Hodnotenie rozpočtových výdavkov podľa jednotlivých položiek rozpočtovej klasifikácie 
 
631 – Cestovné náhrady 
 
 Schváleným rozpočtom na rok 2020 boli rozpočtované výdavky na tuzemské a zahraničné pracovné cesty  
v sume 50 000,00 €, upravený rozpočet predstavuje sumu 7 714,55 €. Skutočné čerpanie výdavkov na pracovné 
cesty bolo vo výške upraveného rozpočtu, z toho výdavky na zahraničné pracovné cesty predstavovali sumu 
1 509,68 €  a výdavky na tuzemské pracovné cesty činili sumu 6 204,87 €.Pandémia COVID-19 zasiahla práve 
možnosť zahraničných a domácich ciest. V roku 2020 bolo vykonaných celkom iba 13 zahraničných ciest, čo 
predstavuje pokles o 95 % (rok 2019 264 ciest). Od marca 2020 boli cesty do zahraničia z dôvodu pandémie 
COVID-19 zrušené  až do odvolania. Rok 2020 poznamenal aj počet tuzemských pracovných ciest a ku koncu 
roka 2020 ich bolo vykonaných iba 380. Oproti roku 2019 (695) ide o 45,33 % pokles. 
 
632 – Energie, voda a komunikácie 
 
 Výdavky na energie, vodu a komunikácie boli v rámci schváleného rozpočtu vo výške 110 300,00 €, upravený 
rozpočet bol vo výške 107 529,76 € a skutočné čerpanie výdavkov činilo sumu 107 529,76 €, 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. 
Uvedené číslo môže byť čiastočne skresleným ukazovateľom, nakoľko časť výdavkov na energie nám pokrývajú 
refundácie z medzinárodných projektov, do ktorých je úrad zapojený (hlavne náklady na spotrebovanú energiu, 
vodu, poštové a telekomunikačné služby).  
 
633 – Materiál 
 
 Schválené výdavky na položke – Materiál boli vo výške 180 511,00 €, upravené na sumu 158 308,16 €. 
Skutočné čerpanie bolo vo výške upraveného rozpočtu. V tejto položke rozpočtu kapitoly sa sledujú úhrady 
spojené s nákupom interiérového vybavenia (22 894,60 € - nákup a výmena kobercov),  nákupom výpočtovej 
techniky (41 287,42 € notebooky pre zamestnancov pre výkon práce na home office) a telekomunikačnej techniky 
(12 189,18 €), kníh, časopisov a novín (1 956,39 €), výdavkov na obstaranie všeobecného materiálu 
(kancelárskeho, čistiaceho, elektroinštalačného, vodárenského, posypového, tonerov) (62 507,19 €), a iné 
náklady. Nákup materiálu položka 633006 a nákup výpočtovej techniky 633002 mal vplyv na nárast nákladov na 
tovary najvýraznejšie. Nákup výpočtovej techniky narástol hlavne z dôvodu pandémie COVID-19 a zabezpečenia 
dezinfekcie priestorov úradu a prípravu podmienok pre zamestnancov na prácu formou home office. Zabezpečili 
sme nákup notebookov a licencií na vzdialené pripojenie do siete úradu na prácu z domu. Rovnako v roku 2020 
sme mimoriadne a vo väčšej miere nakupovali čistiace prostriedky, dezinfekciu, ochranné rúška a respirátory, 
termokameru a germicídne žiariče, aby sme vytvorili bezpečný priestor a zabezpečili bezproblémový chod úradu 
v období mimoriadneho stavu. 
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634 - Dopravné 
 
 Na rok 2020 boli výdavky spojené s dopravou schválené v sume 25 600,00 € a upravené na sumu  
29 299,84 €, z dôvodu servisných opráv starších motorových vozidiel a navýšenie sumy havarijného poistenia pri 
kúpe nového motorového vozidla. Skutočné náklady vynaložené na nákup pohonných hmôt, servis a údržbu 
motorových vozidiel, na povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie a pod. boli vo výške 29 224,85 €. V roku 
2020 došlo k zakúpeniu jedného nového vozidla a následne k vyradeniu starého a opotrebovaného vozidla, ktoré 
bolo ponúknuté v rámci ponukového konania pre iné organizácie štátnej správy. Úrad pravidelne monitoruje 
hospodárnosť služobných motorových vozidiel úradu  a hlavne spotrebu pohonných hmôt a nákladov na bežný 
servis a údržbu.  
 
635 – Rutinná a štandardná údržba 
 
 Schváleným rozpočtom na rok 2020 boli stanovené výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu v sume 
120 547,00 €, v priebehu roka bola ich výška upravená na sumu 193 569,34 €, pričom skutočné čerpanie bolo vo 
výške upraveného rozpočtu. V porovnaní s rokom 2019 ide o nárast nákladov hlavne pri výmene kobercov 
v kanceláriách úradu (22 425,00 €) z dôvodu zastaranosti. Najvyššou položkou je údržba softvéru vo výške 
144 212,82 €, ktorá predstavuje podstatnú zložku údržby (licencie, zmenové požiadavky, úpravy systémov).  
 
636 – Nájomné za nájom 
 
 Schválené výdavky za nájom predstavovali v roku 2020 sumu 9 000,00 €, v priebehu roka boli upravené na 
sumu 10 844,03 € 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 2020 predstavovali výdavky na služby sumu  330 166,00 €, v priebehu 
roka boli tieto upravené na sumu 435 487,41 €  a skutočné čerpanie predstavovalo sumu 434 920,24 €, čo je  
99,87 %. 
 Použitie týchto výdavkov bolo zamerané hlavne na všeobecné služby realizované dodávateľským spôsobom 
92 751,66 €, úhradu špeciálnych služieb realizovaných dodávateľským spôsobom 145 464,52 €,  stravovanie 
zamestnancov v sume 87 284,38 €, povinného prídelu do sociálneho fondu vo výške 35 817,59 €, odmeny 
zamestnancov mimo pracovného pomeru – dohody o vykonaní práce 22 855,29 €. 
 Najvýraznejšie zvýšenie je badať v špeciálnych službách, položka 637005. Jedná sa o služby externého 
riadenia projektu implementácie z EU fondov a externého zabezpečovania služby VO nadlimitnej zákazky,  ktorý 
skončil v roku 2020 a mimoriadny náklad pre rok 2020 predstavoval hodnotu 56 915,42 €. 
 Tieto náklady predstavovali pre úrad mimoriadne navýšenie, na ktoré sme museli hľadať rezervy úsporami na 
iných položkách v rámci bežných výdavkov. 
 Rovnako došlo k jednorazovým výdavkom z titulu výroby prezentačných videí úradu, grafického spracovania 
virtuálneho systému konferencie o duševnom vlastníctve, ktoré bude úrad využívať aj v budúcnosti. Suma týchto 
výdavkov predstavovala jednorazovo 7 971,00 €. 
 V roku 2020 stále evidujeme zvýšenie položky 637027 Odmeny na základe dohôd. V tejto položke sa 
nachádza mzda externého konzultanta a dvoch posudzovateľov projektu CAF (Zavádzanie systému manažérstva 
kvality v organizáciách verejnej správy). Úrad je plne zapojený do projektu od 01/2019. Do konca roka 2020 
neprebehla refundácia tohto projektu za obdobie roku 2020 a tiež refundácia projektu Zníženie energetickej 
náročnosti budovy Úradu priemyselného vlastníctva SR, na ktorom participujú dvaja zamestnanci interného 
riadenia projektu za obdobie roku 2020. Tieto prostriedky mali byť refundované do konca roka 2020 z EU fondov, 
k čomu ale nedošlo a zostali v plnej výške naším nákladom. Uvedené prostriedky budú následne refundované až 
v roku 2021.  
 Od roku 2019 boli zavedené rekreačné poukazy, ktoré účtujeme na položke 637006 Náhrady. Úrad v roku 
2020 vynaložil na tieto náhrady sumu 11 621,10 €.  
 V položke Všeobecné služby 637004 je viditeľné navýšenie výdavkov súvisiacich so zvýšenými 
dezinfekčnými opatreniami v budove, ako aj s čistením  úradu po rekonštrukcii.  
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640 – Bežné transfery 
 
 V priebehu roka 2020 sa úrad pripravoval na vládou prijaté uznesenie o znížení počtu systemizovaných miest 
vo verejnej správe o 10 % pre rok 2021- 2023. Táto povinnosť bola daná všetkým kapitolám rozpočtu. Boli sme 
nútení prijať zásadné opatrenia v oblasti ľudských zdrojov a ku koncu roka sme znížili počet zamestnancov 
celkom o 19. V rámci tejto operácie nám vznikli zvýšené náklady na odstupné a odchodné pre zamestnancov. Zo 
strany MF SR sme získali dodatočné zdroje celkom vo výške 142 378,50 € na vyplatenie  odstupného 
a odchodného + súvisiace poistné odvody. Zároveň v tejto položke bolo vyúčtované aj odstupné 
predchádzajúceho vedenia, na ktoré sme nežiadali dodatočné zdroje formou rozpočtového opatrenia a vykryli sme 
ho úsporou na iných položkách v rámci EKRK600. Významnou položkou v tejto klasifikácii je 649003 transfer 
spojený  s úhradou príspevku Slovenskej republiky do medzinárodnej organizácie za členstvo SR vo Svetovej 
organizácii duševného vlastníctva (podprogram 0970B). Priaznivým kurzom CHF pri povinnej platbe 136 737,00 
CHF do tejto organizácie sme usporili čiastku 9 021,56 € a MFSR vyhovelo našej požiadavke o jej presun do 
programu 081 Podpora priemyselného vlastníctva, kategória 600 bežné výdavky. Skutočné čerpanie ekonomickej 
klasifikácie 640 bolo vo výške 297 305,86 € a bolo rovné upravenému rozpočtu.   
 
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 127 095,00 €. 
 Rozpočet na rok 2020 predstavoval po úpravách hodnotu 1 965 301,72 €. Skutočné čerpanie za rok 2020 bolo  
na úrovni 1 963 303,71 €  teda 99,89 %.   
 Čerpanie kapitálových výdavkov ovplyvnilo uvoľnenie viazaných kapitálových výdavkov z roka 2019, hlavne 
týkajúcich sa projektu Veľký rozvoj, a projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy ÚPV SR. Rekonštrukcia 
budovy úradu spôsobila postupné čerpanie schváleného nenávratného príspevku z fondov EÚ. Vzhľadom 
k prebiehajúcim projektom sa kapitálové výdavky v rámci kapitoly čerpali hlavne na : 

a) obstaranie softvéru (projekt Veľký rozvoj a vnútorné IT výdavky úradu),  
b) nákup strojov prístrojov hlavne z oblasti komunikačnej infraštruktúry,  
c) nákup dopravných prostriedkov, osobných automobilov (v roku 2020 došlo k obstaraniu jedného 

služobného motorového vozidla pre úrad), 
d) v oblasti realizácie stavieb a ich technického zhodnotenia (rekonštrukcia budovy z našich zdrojov aj 

zo zdrojov EÚ), 
e) v oblasti rekonštrukcie a modernizácie softvéru. 

 
V roku 2020 sa kapitálové výdavky čerpali podľa zdrojov a programov nasledovne: 

Zdroj Program Skutočnosť k 31.12.2020 
Zdroj 111 program 081 74 425,57 
Zdroj 111 program 0EK 110 754,72 

Zdroj 1AA1 budova 5 537,03 
  Zdroj 3AA1 budova 975 809,57 
Zdroj 3AA2 budova 173 178,81 
Zdroj 131J budova 142 778,65 
Zdroj 131 I 0EK Veľký rozvoj 480 819,36 

Kapitálové výdavky celkom  1 963 303,71 
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Podľa ekonomickej klasifikácie bolo čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2020 nasledovné: 
 

Ekonomická 
klasifikácia 

Popis Skutočnosť 2020 Najvýznamnejšie položky 

711 003 Nákup softvéru 480 819,36 Projekt Veľký rozvoj 
711 004 Nákup licencií 24 085,44 Licencie MS pre server 
713 002 Nákup výpočtovej 

techniky 
3 178,80 Skener EPSON 

713 003 Nákup telekomunikačnej 
techniky 

8 210,40 Kamerový systém 

713 005 Nákup špeciálnych 
strojov, prístrojov, 
zariadení, techniky a 
náradia 

7 620,00  Nitovací stroj 

713 006 Nákup komunikačnej 
infraštruktúry 

31 938,60 Pásková knižnica zálohovacie 
zariadenie 

714 001 Nákup osobných 
automobilov 
 

38 500,00 Služobné vozidlo 

717 002  Rekonštrukcia 
a modernizácia budovy 
 

1 304 308,37 Projekt Budova rekonštrukcia 

718 004 Rekonštrukcia 
a modernizácia 
prevádzkových strojov 

21 301,26 Klimatizácia 

718 007 Modernizácia 
komunikačnej 
infraštruktúry 

43 341,48 Zálohovací softvér 

  1 963 303,71  
 
640 - Bežné a kapitálové transfery poskytnuté príspevkovým organizáciám, štátnym fondom, občianskym    
združeniam a právnickým alebo fyzickým osobám 
 
 Kapitola poskytla v priebehu roka 2020 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 2020 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 2020 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. 
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1.3.3. Výdavky kapitoly hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania k nim 
 
 V roku 2020 kapitola pokračovala v projektoch financovaných aj z EU prostriedkov: 

1. V roku 2020 došlo k finálnemu odovzdaniu diela a ukončeniu projektu „Zníženie energetickej 
náročnosti budovy ÚPV SR“.  Dielo bolo financované na základe Zmluvy o nenávratnom finančnom 
príspevku, ktorá  bola uzatvorená dňa 14.12.2018 pod číslom KŹP-P04-SC431-2017-19/N498 a 
z rozpočtových zdrojov úradu. Celková výška prostriedkov, ktoré boli vynaložené na ukončenie diela 
v rokoch 2019-2020 vrátane vypracovania projektovej dokumentácie predstavuje sumu 2 085 009,77 €, 
z toho z prostriedkov EU bola financovaná suma celkom 1 716 091,64 € a z rozpočtových prostriedkov 
úradu 368 918,13 €. K navýšeniu výdavkov a potrebe čerpania prostriedkov rozpočtu došlo z dôvodu 
zmeny technického riešenia osadenia okenných otvorov, súvisiacich úprav a technického stavu kovových 
konštrukcií. V roku 2020 bola celková výška výdavkov na projekt Zníženia energetickej náročnosti 
budovy ÚPV SR vo výške 1 155 673,47 €, pričom z prostriedkov úradu bolo preinvestovaných celkom 
142 778,65 €. V roku 2020 sa nám podarilo vyjednať zníženie oprávnených nákladov na čerpanie celkom 
o sumu 43 920,00 € z dôvodu zníženia celkového počtu svietidiel, ktorých plánovaný počet bol 
neefektívny. Uvedenou rekonštrukciou došlo k výmene otvorových konštrukcií, zatepleniu budovy, 
výmene kotolne, výmene osvetľovacích telies a i., čím sa vo významnej miere zlepšili pracovné 
podmienky v úrade a očakávame prínos v oblasti úspor energie. 
 

2. Projekt „Zavádzanie a implementácia manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“ nazývaný 
CAF, do ktorého kapitola vstúpila ako jedna z prvých organizácií verejnej správy, ktoré spustili 
implementáciu. Začiatok implementácie bol v januári 2019 a  termín ukončenia august 2020. Projekt 
realizujeme v spolupráci s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, ktorý má na tento 
projekt schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 7 653 215,27 € a z neho pre kapitolu ÚPV SR 
je vyčlenená suma 235 572,84 €. V januári 2020 bol schválený Akčný plán zlepšovania vedením úradu. 
Úradu bol udelený titul Efektívny užívateľ modelu CAF. Práce na implementácii Akčného plánu 
zlepšovania pokračujú aj v nasledujúcich rokoch. V roku 2020 bola celková hodnota finančných 
prostriedkov, ktoré nám boli refundované vo výške 89 524,99 €. Nezrefundované prostriedky boli 
presunuté na úhradu do roku 2021. 
 
Celková výška výdavkov kapitoly hradených z európskych prostriedkov predstavovala sumu 
1 245 198,46 €. 

 
1.3.4. Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu výdavkov v priebehu roka 
 
 V roku 2020 sme celkovo predložili 21 rozpočtových opatrení s požiadavkou na úpravu limitov schváleného  
rozpočtu, vrátane žiadostí o platbu projekt Budova a projekt CAF. 
 K dátumu 31.12.2020 bolo schválených 21  zmien v rozpočte ÚPV SR. 

1. Uvoľnenie viazaných prostriedkov z roka 2019     1 184 904,55 € 
2. Platba faktúry projekt Budova         115 932,45 € 
3. Vrátenie viazaných prostriedkov Mzdy a odvody       250 000,00 € 
4. Platba faktúry projekt Budova           93 596,40 € 
5. Refundácia miezd projekt Budova             1 148,06 € 
6. Platba faktúry projekt Budova         191 788,87 € 
7. Valorizácia miezd vedenie úradu             3 838,00 € 
8. Delimitácia 1 miesta na Úrad vlády SR         -14 778,84 € 
9. Platba faktúry projekt Budova         484 549,28 € 
10. Zníženie záväzného ukazovateľa príjmy        -150 000,00 € 

(úprava schváleného rozpočtu) 
11. Navýšenie zdrojov na odstupné a odchodné        142 378,50 € 
12. Navýšenie zdrojov na výmenu strešnej krytiny       438 856,44 € 
13. Navýšenie poistného pre odstupné a odchodné         49 760,59 € 
14. Navýšenie prostriedkov z dôvodu COVID-19         35 245,00 € 
15. Refundácia projekt CAF            89 524,99 € 
16. Presuny medzi programami 0EK a 081                   0,00 € 
17. Platba faktúra projekt Budova         262 144,26 € 
18. Navýšenie výdavkov úradu (KV+BV)        146 772,40 € 
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        (telefónna ústredňa, licencia server, koberce, kabeláž)  
19. Navýšenie projektu Veľký rozvoj            233 878,40 € 
20. Viazanie KV §8          1 275 230,48 € 
21. Presun medzi programami 0EK a 081                     0,00 € 

 Pôvodný rozpočet ÚPV SR na rok 2020 (bežné a kapitálové výdavky) bol schválený vo výške 3 957 070,00 
€. Rozpočtovými opatreniami bol upravený na konečnú výšku 6 397 891,03 €. 
 
1.4. Finančné operácie 
 
 Kapitola nezrealizovala v roku 2020 príjmové a výdavkové finančné operácie 
 
1.5. Príjmy, výdavky a finančné operácie súvisiace s opatreniami prijatými na zmiernenie negatívnych 
následkov nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a opatreniami prijatými na zabránenie jej 
šíreniu. 
 
1.5.1 Príjmy 
 
 Zákonom č. 217 zo 14. júla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 
2020 bola celková výška schválených príjmov znížená pre kapitolu Úrad priemyselného vlastníctva SR 
z pôvodnej výšky 3 460 000,00 € na sumu 3 310 000,00 €.  
 
1.5.2 Výdavky 
 
V oblasti opatrení prijatých na zmiernenie následkov pandémie COVID-19 v roku 2020 Úrad priemyselného 
vlastníctva SR realizoval tieto mimoriadne výdavky: 
 

Popis výdavku RO/Re alokácia EKRK Suma € 
Germicídny žiarič, rúška, stojan s termo kamerou 
a kontrolou rúšok, plošná dezinfekcia, 
bezdotykové dávkovače 

RO13/2020 633006 9 963,60 

Nákup notebookov na prácu pre zamestnancov 
home office 

RO 13/2020 633002 17 230,50 

Nákup licencie na vzdialený prístup 
CitrixGateway na prácu z domu 

RO 13/2020 633018 5 400,00 

Germicídny žiarič, informačné bannery 
a vitamíny pre zamestnancov 

Re alokácia 
z vnútorných 
zdrojov úradu 

633006 4 122,16 

   36 716,26 
 
 Celková hodnota mimoriadnych výdavkov úradu z dôvodu COVID-19 boli v celkovej výške: 36 716,26 €. 
Uvedené prostriedky sme čiastočne získali formou rozpočtového opatrenia č. 14 vo výške 35 245,00 € a zvyšok 
sme financovali re alokáciou z vnútorných zdrojov úradu. 
 
1.5.3. Finančné operácie 
 
 V roku 2020 sme nerealizovali žiadne finančné operácie z titulu pandémie COVID-19. 
 
1.6. 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. 
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 Pokiaľ ide o štatistické údaje, priemerný evidenčný počet zamestnancov v roku 2020 bol 132,6. K 31.12.2020 
bol evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách 120, z toho 106 v štátnej službe a 14 zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme. K 31.12.2020 v úrade pracovalo 89 žien a 31 mužov. 
 V priebehu roka nastúpili traja noví zamestnanci. K skončeniu štátnozamestnaneckého, resp. pracovného 
pomeru došlo v devätnástich prípadoch, z toho dvanásť  z dôvodu organizačnej zmeny. V  roku 2020 boli  
v súvislosti s obsadením štátnozamestnaneckých miest v dočasnej štátnej službe vyhlásené tri vonkajšie výberové 
konania. Úspešne ukončené bolo len jedno výberové konanie a to na odbore legislatívno-právnom. Vybraný 
úspešný uchádzač si však nepodal žiadosť o prijatie do štátnej služby.  Ďalšie dve výberové konania na obsadenie 
štátnozamestnaneckých miest na patentovom odbore boli neúspešné z dôvodu, že sa neprihlásil žiadny uchádzač. 
Kapitola dlhodobo avizuje reálny problém obsadiť miesta odborníkov, patentových špecialistov,  z dôvodu 
nekonkurencieschopného  platového ohodnotenia. 
 
Analýza zamestnancov kapitoly  
 

 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 
Štátna služba 106 118 116 112 115 115 
Verejná služba 14 17 18 21 20 22 
Počet celkom 120 135 134 133 135 137 
Počet nových 
zamestnancov  

3 7 9 15 8 5 

Počet 
ukončených PP 

19 6 8 17 7 6 

 
 Materskú a rodičovskú dovolenku  k 31.12.2020 čerpali štyri zamestnankyne. 
 Aj počas roka 2020 mal úrad zastúpenie v medzinárodnej inštitúcii Európskej únie. Funkciu národného experta 
k 31.12.2020 vykonávali v Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) dvaja zamestnanci. 
 Uzatvorená kolektívna zmluva prináša zamestnancom výhody, presahujúce rámec stanovený zákonmi a 
vyššími kolektívnymi zmluvami, ako napríklad 
– zvýšenie odchodného a odstupného,  
– platené pracovné voľno,  
– zvýšenú náhradu príjmu počas PN,  
– príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie,  
– odmeny a dary pri životných jubileách (50 rokov a 60 rokov)   
– sociálnu výpomoc. 
 Vedenie Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky priebežne prijíma opatrenia potrebné na  
skvalitnenie všetkých činností a výstupov úradu nielen na vnútroštátnej, ale aj medzinárodnej úrovni. 
 Osobitný význam v rámci rozboru zamestnanosti majú dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného 
pomeru. V rámci rozpočtovej klasifikácie platnej na rok 2020 tieto neboli súčasťou výdavkov na mzdy, platy, 
služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, ale zahŕňajú sa na podpoložku kategórie tovary a služby. V roku 
2020 mala kapitola uzavretých 49 dohôd, ktoré zabezpečovali: lektorskú činnosť vo vzdelávacom programe 
Duševné vlastníctvo, príležitostné upratovacie práce, pomocné práce v archíve, preklady, vedenie motorového 
vozidla, realizáciu projektu CAF, interné riadenie projektu “Rekonštrukcia budovy“, pomocné fyzické práce 
súvisiace s rekonštrukciou budovy, tvorbu dát pre Acsepto, výkon vnútorného auditu pod vedením vnútorného 
audítora, vykonanie predbežného prieskumu patentových prihlášok. 
 
1.7. Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly 
 
Kapitola nemá vo svojej pôsobnosti žiadne príspevkové organizácie. 
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