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Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej 
republiky 

 

 

 

 

 

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 
štátnej správy v znení neskorších predpisov 
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§ 32 

 (1) Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky je ústredným 
orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva. 

 (2) Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky vykonáva ústrednú 
štátnu správu v oblasti ochrany vynálezov, úžitkových vzorov, dizajnov, 
topografií polovodičových výrobkov, ochranných známok, označení pôvodu 
výrobkov a zemepisných označení výrobkov. 

(3) Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky vedie ústredný fond 
patentovej literatúry a zabezpečuje výmenu a sprístupňovanie informácií 

 v oblasti priemyselných práv. 

 

§ 39 

Sídlom Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky je Banská 

Bystrica. 
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Patenty 

Zákon č.  435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných 

osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

(patentový zákon) v znení neskorších predpisov  

 

 

4 kritériá patentovateľnosti: 

Patenty sa udeľujú na vynálezy zo všetkých oblastí techniky, 

ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne 

využiteľné. 

 

 

 

 

 

http://www.upv.sk/swift_data/source/pdf/legislativa/platne_pravne_predpisy/pravo_01435.pdf
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1) Predmetom ochrany sú vynálezy 
 

V rámci konania sa stanovuje, či predmet prihlášky vynálezu 
môže byť vynálezom alebo nie 

 

Za vynálezy sa nepovažujú najmä (demonštratívny výpočet) 

• objavy, vedecké teórie a matematické metódy, 

• estetické výtvory, 

• plány, pravidlá a spôsoby vykonávania duševnej činnosti, hier 

 alebo obchodnej činnosti, 

• programy počítačov, 

• podávanie informácií 
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1) Patenty sa udeľujú i na biotechnologické vynálezy týkajúce sa 
výrobku pozostávajúceho z biologického materiálu alebo 
obsahujúceho biologický materiál, alebo spôsobu, ktorého 
prostredníctvom je biologický materiál vyrobený, spracovaný 
alebo využitý, a to aj v prípade, ak sa vynález týka 

 

– biologického materiálu, ktorý je izolovaný zo svojho prirodzeného prostredia 

alebo vyrábaný technickým spôsobom, aj keď sa už v prírode vyskytol, 

– rastliny alebo zvieraťa, ak technická uskutočniteľnosť vynálezu nie je 

obmedzená na určitú odrodu rastlín alebo určité plemeno zvierat, 

– mikrobiologického alebo iného technického spôsobu alebo výrobku získaného 

takýmto spôsobom, 

– prvku izolovaného z ľudského tela alebo inak vyrobeného technickým 

spôsobom vrátane sekvencie alebo čiastkovej sekvencie génu i v prípade, ak 

štruktúra takého prvku je identická so štruktúrou prirodzene existujúceho prvku. 
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1) Výluky z patentovateľnosti 
 

Patenty sa neudeľujú na: 

• odrody rastlín a plemená zvierat, 

• v podstate biologické spôsoby vytvárania rastlín alebo zvierat, 

• chirurgické alebo terapeutické spôsoby liečenia ľudského tela alebo 
zvieracieho tela a na diagnostické metódy a metódy prevencie chorôb 
využívané na ľudskom tele alebo zvieracom tele. 

• vynálezy, ktoré sa týkajú ľudského tela v rôznych štádiách vzniku či vývoja, 
alebo sa týkajú len objavenia niektorého z prvkov ľudského tela vrátane 
sekvencie alebo čiastkovej sekvencie 

• vynálezy, ktorých obchodné využívanie by bolo v rozpore s verejným 
poriadkom alebo s dobrými mravmi. 
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2) Kritérium novosti 
najcharakteristickejší znak, základná hmotnoprávna podmienka 

patentovateľnosti vynálezu 

 

  

Vynález sa považuje za nový, ak nie je stavom techniky 
za stav techniky sa považuje všetko, čo bolo kdekoľvek pred dňom, od 

ktorého patrí prihlasovateľovi právo prednosti, sprístupnené verejnosti 

akýmkoľvek spôsobom 
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2) 
 knihy, periodiká a neperiodická tlač, patentové spisy, vedecké správy, 

informácie šírené ústnym podaním (napr. prednáška), prípadne iným 
podaním – predvedenie (na výstave), materializáciou (vyhotovenie, 
realizácia), predchádzajúcim využívaním a používaním 

 

 objektívne sprístupnené neobmedzenému okruhu osôb 
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3) Vynálezcovská činnosť 
 

Vynález sa považuje za výsledok vynálezcovskej činnosti, ak pre odborníka 

(priemerne kvalifikovaný odborník so všeobecným prehľadom o príslušnom 

stave techniky v danom odbore) nevyplýva zrejmým spôsobom (nevybočuje 

z normálneho technologického vývoja) zo stavu techniky 

  

Zrejmý spôsob - nevyžaduje zručnosť, vynálezcovské nadanie, nepresahuje mieru, akú 

možno u odborníka predpokladať, niečo, čo je len ďalším logickým krokom na ceste 

od problému k jeho riešeniu 
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4) Priemyselná využiteľnosť 

 
Vynález sa považuje za priemyselne využiteľný, ak sa jeho 

predmet môže vyrábať alebo sa môže využívať v akomkoľvek 

odvetví, najmä v odvetví priemyslu a pôdohospodárstva 
 - (nestačí, ak riešenie možno využiť len na osobnú potrebu prihlasovateľa) 
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4) V prípade pochybností môže úrad uplatniť vyvrátiteľnú právnu  

domnienku (prezumpciu), že vynález nie je využiteľný a  vyzvať  

prihlasovateľa, aby predvedením predmetu prihlášky alebo iným vhodným  

spôsobom preukázal jeho využiteľnosť  (v rámci predbežného prieskumu  

prihlášky) 

 

Nie je povinnosťou úradu vyvrátiť údajný účinok predmetu prihlášky, naopak, 

je povinnosťou pôvodcu preukázať predpokladaný účinok v prípade 

pochybností o využiteľnosti vynálezu 

 

Ak prihlasovateľ využiteľnosť nepreukáže alebo výzve nevyhovie, platí, že 

predmet prihlášky nie je využiteľný 
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Potreba prototypov – dôkaz funkčnosti, uskutočniteľnosti 

vynálezu (sebe, investorom, výrobným spoločnostiam) 

 

Stratégia prototypov: 
 

Prvé prototypy – sú určené na overenie, že nápad funguje, pomôžu vychytať 

      chyby a zdokonaliť riešenie (pokus-omyl), nízke náklady 

      V tejto fáze je vhodné používať  počítačom podporované projektovanie, 
napr. systém CAD, Computer-aided design - počítačom podporovaný 
návrh, alebo počítačová podpora tvorby konštrukčnej dokumentácie, 

      Ide o geometrické a matematické modelovanie súčiastok  

 a ich vlastností. 

      

    Okrem grafických činností CAD systémy umožňujú realizovať aj rôzne 

       inžinierske výpočty a analýzy 
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Finálne alebo predvádzacie prototypy sa používajú pri 
prezentácii nápadu pred ďalším subjektom predovšetkým 
potenciálnym investorom a nadobúdateľom licencie. 

 

Ich vzhľad a výkon by sa mali čo najviac podobať hotovému 
výrobku  (čo najmenej problémov, chýb, znížiť riziko) 

● odbornú pomoc môže poskytnúť napríklad konštrukčná dielňa 

● spoločnosť, ktorá sa na prototypy špecializuje 

● využiť možno štandardné priemyselné komponenty a časti z existujúcich výrobkov 

– znižovať náklady, originálny prototyp je vysoko nákladný 

 



Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2016 
 

15 



Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2016 
 

16 

 

Hotový výrobok 
Najlepšia forma konečného prototypu (preukáže, že výrobok sa predáva, aj 

keď len v malom množstve) 

– vhodný, ak je malý rozdiel medzi cenou jediného prototypu a cenou  
skúšobnej série 

– najvyššie náklady pripadajú na nastavenie výroby a samotné výrobky 

 

Funkčný prototyp + model: 
Lacnejšia alternatíva – prvý prototyp + nefunkčný model (originálny výrobok 

ako vzor na výrobu ďalších kusov) 

–  napr. drevo je nahradené plastom 
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Krátke video 
 

● prototyp má dlhý prevádzkový cyklus prezentácia prototypu si 
vyžaduje návštevu priamo na mieste 

● potreba predviesť použitie prototypu 

● testovanie prototypu a porovnanie  

 s konkurenčnými výrobkami. 
 

 

Voľný pohonový mechanizmus umožňuje posúvať 

tyče od výstupku po výstupok, čo minimalizuje  

následné nutné ručné dokončovanie páskovania 

a znižuje fyzickú námahu operátora (PÚV 166-2014). 

ISOLAR, s.r.o. 

 

 

 

                 Páskovacie zariadenie PAS-100 

 

http://www.isolar.sk/wp-content/uploads/2014/08/IMG_0079-e1422353146687.jpg
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Ďalšie podporné materiály 

Obal výrobku - kvalitný obal môže byť nákladný 

– oplatí sa, len ak má pre cieľový trh väčší alebo dokonca zásadný význam 

 

Návrh reklamy alebo prospektu 

– predstaví marketing prezentovaného výrobku 

 

Webová stránka 

–  lacný spôsob, ako poskytnúť obchodné informácie 

– Pozor! Nepreduverejniť riešenie, neohroziť budúcu patentovú prihlášku 
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Pomoc s návrhom alebo jeho prepracovaním 

Spolupráca s návrhárom, dizajnérom - ak návrhár prispeje myšlienkami, ktoré 
podstatne zdokonalili vynález, bude mať právny nárok na podiel 
z duševného vlastníctva 

– zmluvne dohodnúť podmienky 

 

Výroba - ak je potrebné do výroby prototypu zapojiť aj výrobcu, osloviť 
viaceré spoločnosti  

– majú rôzne cenové ponuky 

 

Dôkaz konceptu - ak nedokážete vyrobiť prototyp bez cudzej finančnej  

 pomoci 

– predložiť dostatočné množstvo dôkazov, ktoré presvedčia investora alebo 
príslušnú organizáciu na podporu inovácií, aby zaplatili minimálne náklady na 
prototyp, prípadne znalecký posudok 
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CAD/CAM systémy 

Softvér CAD (Computer Aided Design – Počítačom podporovaný dizajn) 
predstavuje modernú tvorbu výkresov a výkresovej dokumentácie,  z 
ktorých dokáže vygenerovať 3D modely výrobkov a súčiastok s 
maximálnou možnou presnosťou a detailnosťou.  

 

CAM (Computer Aided Manufacturing - Počítačom podporovaná výroba) je 
použitie technológii a počítačových softvérov na programovanie výrobných 
(CNC) strojov 

 

  

 Prototyp sa vyrába spôsobom odoberania materiálu  
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Rapid Prototyping Rýchla výroba prototypov 

 

 

  Výrobu fyzických modelov pomocou tzv. pridávacích výrobných technológií  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLA 3D printer a Laptop computer  

S 3D modelom na obrazovke 
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Rapid Prototyping  
 

 

  Výrobný stroj načítava dáta z CAD systému a následne vytvára 
vrstvy z kvapaliny, prášku alebo tenkého voskového materiálu 
a takto tvorí model z množiny prierezov. Tieto vrstvy, ktoré 
zodpovedajú virtuálnym prierezom CAD modelu, sa 
automaticky spájajú do finálnej podoby.  

 

● Opakovateľnosť a postupné približovanie sa k finálnej verzii 

● Dostatočné využívanie vlastných odborníkov 
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Rapid Prototyping  
 

RP TECHNOLÓGIA FUSED DEPOSITION MODELING 

Pri zariadeniach využívajúcich technológiu tvorby modelov pomocou 
usadzovania a vytvrdzovania taveniny – Fused Deposition Modeling 

 Najznámejším výrobca Stratasys so sídlom v Eden Prairie (USA) 
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Rapid Prototyping  
 

 

Ako materiál sa v týchto prototypovacích zariadeniach najčastejšie využíva: 

●  ABS – Akrylonitril-butadien-styrén  

● elastomér (96 durometer)  

● polykarbonát  

● polyfenolsulfón  

● liaty vosk          
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Teritoriálny princíp priemyselnoprávnej ochrany 

Patent, úžitkový vzor platí vždy len na území tej krajiny, ktorá mu 

priemyselnoprávnu ochranu poskytla. 

 

Vynález/technické riešenie je možné prihlásiť do zahraničia prostredníctvom: 

   
národných patentových prihlášok/prihlášok úžitkového vzoru, 

európskej patentovej prihlášky  

medzinárodnej prihlášky PCT 
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Overview of the Patenting Process using the PCT System

International 

Preliminary 

Examining 

Authority

(IPEA)

International 

Searching 

Authority

(ISA)Invention

Receiving Office

(local patent office)

is filed with

Patent application

is  the object of

PCT

International Bureau

transmit application

transmit 

reports*

publish

International 

Publication

communicate

Designated Offices

(foreign patent offices)

Patents

grant

Months from 

Priority Date

File Local 

Application

(Priority Date)

0 16 18 22 28 3012

File PCT Application

with Receiving Office

(International Filing Date)

ISR & 

Written Opinion

(IPRP I)

International 

Publication

File Demand 

for IPRP II

(optional)

IPRP II National Phase Entry

(where Applicants 

seek Protections)

* ISA transmit International Search Reports (ISR) & the Written Opinions / IPEA transmit International Preliminary Reports on Patentability II (IPRP II) (optional)

International Phase National Phase
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VPI 

 

Vyšehradský patentový inštitút (VPI)  

 začal svoju činnosť 1. júla 2016 ako medzivládna organizácia 
pre spoluprácu v oblasti patentov, ktorú zriadili štyri 
vyšehradské krajiny Česká republika, Maďarsko, Poľská 
republika a Slovenská republika (V4). 

 

Vyšehradský patentový inštitút (VPI) bol menovaný za orgán pre 

medzinárodnú rešerš a orgán pre medzinárodný predbežný  

prieskum podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT) 
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1. Prihlasovací poplatok za podanie 
 medzinárodnej prihlášky PCT      66 €       
        
         

2. Poplatok za medzinárodné podanie            
              1  1219 €  

nad 30 strán (za jednu stranu)                         
                              14 €  

3. Rešeršný poplatok                1  875 €          
        
  

4. Predbežný prieskum                1 930 €  
        

     manipulačný poplatok (handling fee)                183 €  
                
        
     

PCT Poplatky 
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VPI podporuje inovácie a kreativitu rovnako ako hospodársky rast                
a konkurencieschopnosť v regióne strednej a východnej Európy.  

– ponúkne prihlasovateľom jednoduchší vstup do systému PCT 
(možnosť komunikácie v národných jazykoch) 

– výhoda najmä pre malé a stredné podniky, vynálezcov – jednotlivcov 

– rozvíja odborné znalosti expertov zúčastnených národných úradov, 
poskytovať požadované služby na vysokej úrovni. 

– https://pct.wipo.int/wipoaccounts/en/ePCT/public/register.jsf  

– http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/epct/pdf/pct_wipo_accounts_user_guide.pdf  

 

https://pct.wipo.int/wipoaccounts/en/ePCT/public/register.jsf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/epct/pdf/pct_wipo_accounts_user_guide.pdf
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Služby ÚPV SR 

      

 

ÚPV SR zriadil Informačné centrum s cieľom operatívne a 

centrálne odpovedať na otázky klientov: 

 

http://www.upv.sk/?informacne-centrum 
 

http://www.upv.sk/?informacne-centrum
http://www.upv.sk/?informacne-centrum
http://www.upv.sk/?informacne-centrum
http://www.upv.sk/?informacne-centrum
http://www.upv.sk/?informacne-centrum
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Prediagnostika priemyselných práv 

 

Rešeršné služby 

 

V súčasnosti má úrad 14 informačno-poradenských miest pre 
inovácie – innoinfo 

 

Úlohou stredísk patentových informácií (PATLIB) je poskytovať 
používateľom komplexné knižnično-informačné služby 

 

Vzdelávací program akreditovaný Ministerstvom školstva SR, 
Duševné vlastníctvo 
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WEBREGISTRE II – úvodná stránka 
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Webregistre II – funkcie 



Ďakujem za pozornosť! 
 

 
Úrad priemyselného vlastníctva SR 

 
jana.resutikova@indprop.gov.sk 

 
www.upv.sk 

 
 

 Jana Rešutíková 

Názov konferencie, seminára... 
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