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Vaše číslo Naše číslo Vybavuje/linka Banská Bystrica 
 PP 93-2019 Ing. Kovács/4300214 28. 10. 2020 

 
 

Vec  

Vý s l ed o k p r edb ež n éh o  p r i es k u mu  
 

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „patentový zákon“), vykonal Úrad 
priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) predbežný prieskum patentovej prihlášky zn. spisu PP 93-2019 

z 22. 8. 2019 s názvom Pseudoadiabatický motor s rotačnými piestami sólo aj ako hybrid. V rámci 

predbežného prieskumu boli zistené ďalej uvedené nedostatky. Žiadame Vás, aby ste  
 

v  le ho te  do  4. 1. 2021 

 

vytýkané nedostatky odstránili alebo, ak považujete túto výzvu za neodôvodnenú, vyjadrili sa k výsledku 
prieskumu a uviedli skutočnosti vyvracajúce odôvodnenosť tejto výzvy.  

 

Na základe Vašej žiadosti podanej pred uplynutím určenej lehoty môže úrad lehotu predĺžiť (§ 51 ods. 1 
patentového zákona). Podanie žiadosti o druhé a každé ďalšie predĺženie lehoty je spoplatnené podľa  

pol. 215 písm. c) zák. NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „poplatkový zákon“) sumou 20 eur. V prípade, že predmetná žiadosť bude podaná elektronickými 
prostriedkami v súlade s § 6 ods. 2 poplatkového zákona, sadzba poplatku určeného v sadzobníku sa znižuje 

o 50 %, t. j. podanie žiadosti o predĺženie lehoty bude spoplatnené sumou 10 eur.  

 

V prípade odstránenia nedostatkov vykonaním úprav v prihláške je potrebné predložiť vždy celé upravené 
strany opisu, patentových nárokov, výkresov a/alebo anotácie, ktorými sa v prihláške nahradia príslušné 

pôvodné strany. Úpravy a zmeny vykonané v prihláške nesmú ísť nad rámec jej pôvodného podania (§ 45 

ods. 1 patentového zákona). 
 

Ak považujete za účelné výsledok prieskumu osobne prerokovať, dohodnite si, prosím, toto rokovanie 

dopredu s pracovníkom, ktorý má patentovú prihlášku v konaní. 

 
 

Vý s l ed o k p r i e s ku mu  

 
Predmetná prihláška bola podrobená predbežnému prieskumu, v rámci ktorého bolo zistené, že podklady 

patentovej prihlášky neobsahujú požadované náležitosti podľa § 37 ods. 5 písmeno c)  Zákona 435/2001 Z. 

z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej „patentový zákon“)  a súčasne predložené podklady patentovej prihlášky 

nespĺňajú podmienky vyhlášky 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 v znení neskorších 

predpisov (ďalej „Vyhláška“).  
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Zistené nedostatky:  

 

Podľa § 37 ods. 5 písm. c) Zákona musí prihláška obsahovať aspoň jeden uplatnený patentový nárok, čo v 
prihláške nie je splnené, pretože v prihláške nie je uvedený žiadny patentový nárok.  

Je nutné v prihláške doplniť aspoň jeden patentový nárok, aby bol jasne definovaný požadovaný rozsah 

ochrany patentom. Rozsah ochrany vyplývajúcej z patentu je určený obsahom patentových nárokov (§13 

patentového zákona).  
 

Patentová prihláška nie je spracovaná v rozsahu a forme požadovanej v §1, 4, 5, 6, 7 a 7a Vyhlášky.  

Preto je potrebné patentovú prihlášku prepracovať a predložiť v štruktúre a rozsahu podľa požiadaviek Vy-
hlášky.  

 

 
Všetky relevantné údaje o predpísanej forme a rozsahu patentovej prihlášky nájdete na stránkach úradu 

(www.indprop.gov.sk) v časti „Patenty“. Zhrnutie požiadaviek na patentovú prihlášku je uvedené v 

dokumente „Inštrukcia ÚPV SR, ktorou sa upravuje jednotná forma patentovej prihlášky“.  

 
 

K Vašej žiadosti o okamžité začatie úplného prieskumu, uvedenej na žiadosti o vykonanie úplného priesku-

mu, ktorá bola doručená úradu 26.8.2019, uvádzame, že začatie úplného prieskumu nie je možné pred 
vykonaním všetkých predchádzajúcich úkonov vyplývajúcich zo zákonného postupu konania o patentovej 

prihláške, ktoré predchádzajú úplnému prieskumu. Po podaní prihlášky úrad vykoná predbežný prieskum (§ 

40 patentového zákona). Po vykonaní predbežného prieskumu sa prihláška zverejní (§ 41 ods. 1 patentového 
zákona). Až po zverejnení sa vykoná úplný prieskum vrátane rešerše na stav techniky. Na základe výsledkov 

úplného prieskumu sa na vynález podľa prihlášky buď udelí patent, alebo sa konanie o prihláške zastaví ale-

bo sa prihláška zamietne.  

Skoršie zverejnenie prihlášky je možné len na základe žiadosti prihlasovateľa (§ 41 ods. 2 patentového záko-
na), ak o to prihlasovateľ požiada najneskôr v lehote 12 mesiacov od vzniku práva prednosti.. 

 

 
 

Ak v určenej lehote vytýkané nedostatky neodstránite alebo svojím vyjadrením odôvodnenosť výzvy 

nevyvrátite, bude konanie o patentovej prihláške podľa § 40 ods. 3 patentového zákona  z a s t a v e n é .  

 
 

 

 
 

 

Ing. Radek Kovács 
patentový odbor 
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