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1. SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ  KAPITOLY 
 
1.1. Súhrnná charakteristika kapitoly a jej hospodárenia v roku 2019 
 
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. Jej hospodárenie je ovplyvnené jednak 
výškou príjmov, ktoré dosahuje zo svojej činnosti a jednak stanovenou výškou výdavkov, ktoré nám na ročnej 
báze stanovuje Ministerstvo financií SR. 
 
Schválené rozpočtované príjmy kapitoly v sume 3 200 000,00 EUR neboli v priebehu roka 2019  upravované 
a boli skutočne  dosiahnuté v sume 3 372 081,83 EUR, čo predstavuje plnenie na 105,38 %. Príjmy sú tvorené 
príjmami z udržiavacích poplatkov, príjmami z rešerší, nájmov, príjmami za činnosti spojené s medzinárodnými 
ochrannými známkami, ktoré kapitola každoročne získava od Svetovej organizácie duševného vlastníctva so 
sídlom v Ženeve. V roku 2019 činili predmetné príjmy sumu 639 859,47 EUR, ako aj ostatné príjmy napr. za 
rešerše, publikácie, školné, refundácie atď., vo výške 88 213,24 EUR. 
 
Schváleným rozpočtom na rok 2019 boli kapitole stanovené celkové výdavky vo výške 3 581 509,00 EUR. 
Rozpočtovými opatreniami (celkovo 12) boli upravené na sumu 5 203 534,39 EUR a čerpané v sume 
5 203 208,92 EUR, čo predstavuje čerpanie na 99,99 %, pričom bežné výdavky boli použité vo výške 
3 809 562,38 EUR a kapitálové výdavky v sume 1 393 646,54 EUR. Podrobná analýza čerpania výdavkov sa 
nachádza v tomto materiáli. 
 
Dosahovanie príjmov a čerpanie výdavkov priamo ovplyvňujú výkonné činnosti úradu a najvýznamnejšie 
medzníky roka 2019, z ktorých najvýznamnejšie sú: 
 
Výkonné činnosti úradu 
 
Výkonné činnosti úradu pozostávajú zo spracúvania prihlášok za patenty, dodatkové ochranné označenia, 
úžitkové vzory, ochranné známky, dizajny, označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia. Zároveň 
poskytovanie rešeršných služieb, informačných služieb a vzdelávacích činností v oblasti ochrany priemyselného 
vlastníctva. 
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. Na sklonku roku 2019 zahájil úrad činnosti smerujúce k vypracovaniu návrhu novelizácie 
zákona č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. Podnety na zahájenie týchto prác sú viaceré - nová legislatíva EÚ v oblasti 
zemepisných označení liehovín (nariadenie EÚ 2019/787), pristúpenie EÚ k Ženevskému aktu Lisabonskej 
dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach (rozhodnutie Rady EÚ 2019/1754) a najmä nutnosť 
prispôsobiť národnú ochranu poskytovanú označeniam pôvodu/zemepisným označeniam, mantinelom, ktoré 
národnej ochrane vyhradila EÚ 
Sporové konania v rámci ÚPV SR predstavujú riešenia sporov viacerých účastníkov konania, ktorých cieľom je 
zamedziť, aby došlo k udeleniu ochrany na predmety priemyselného vlastníctva, ktoré nespĺňajú zákonné 
požiadavky, resp. porušujú staršie práva iných subjektov, prípadne odstrániť nezákonný stav, pokiaľ už k nemu 
došlo. V roku 2019 bolo na Krajský súd v Banskej Bystrici podaných 17 žalôb na preskúmanie zákonnosti 
rozhodnutí úradu, z toho sa 14 žalôb týkalo ochranných známok, dve žaloby úžitkových vzorov a jedna žaloba 
patentu.   
V roku 2019 bolo podaných 124 opravných prostriedkov proti prvostupňovým rozhodnutiam úradu. Najväčší 
počet podaní, rovnako ako aj v predchádzajúcich rokoch, predstavujú podania opravných prostriedkov vo veciach 
ochranných známok. Tieto v roku 2019 predstavovali takmer 89 % všetkých podaní na úrade. 
 

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 
 
Oblasť medzinárodných aktivít je významnou oblasťou z titulu členstva ÚPV SR v medzinárodných 
organizáciách EUIPO, EPO, WIPO, VPI a i., kde z titulu vzájomnej spolupráce vykonávame aj úlohu 
koordinátora spoločných aktivít.  
 
V závere januára úrad zabezpečil prípravu 15. zasadnutia pracovnej skupiny VPI pre IT a manažment kvality. 
 
V rámci rotujúceho predsedníctva vo V4, ÚPV SR organizoval v dňoch 8. – 10. mája 2019 stretnutie predsedov 
partnerských úradov priemyselného vlastníctva v Modre. Na stretnutí sa zástupcovia národných úradov 
zúčastnených štátov (HU, CZ, PL, SK, HR, SI, RO, AT) venovali najmä otvoreným otázkam VPI a koordinácii 
postupov v EPO, EUIPO a WIPO. 
 
Spolupráca ÚPV SR so Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO) bola definovaná ročným 
programom. V apríli úrad zorganizoval v spolupráci s WIPO a Univerzitným vedeckým parkom Technicom pri 
Technickej univerzite v Košiciach seminár „Využívanie a manažment duševného vlastníctva v podmienkach 
malých a stredných podnikov“.  
 
V rámci bilaterálnych stretnutí úrad zabezpečil v marci a septembri 2019 vecnú a organizačnú prípravu návštevy 
zástupcov EUIPO k technickým otázkam bilaterálnej spolupráce. 
 
V súvislosti s implementáciou projektov Európskeho strediska pre sledovanie porušovania práv duševného 
vlastníctva, úrad implementoval Stážový program pre študentov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
a koordinoval zber  súdnych rozhodnutí do EUIPO databázy „National Case Law Collection“. 
 
V novembri bol spoločne zorganizovaný seminár „Od nápadu po komercializáciu“, ktorého cieľovou skupinou 
boli malé a stredné podniky. 
 
V novembri  sa v priestoroch ÚPV SR uskutočnila medzinárodná konferencia „Duševné vlastníctvo vo 
vzdelávacom systéme“, na realizácii ktorej participoval okrem WIPO aj Štátny pedagogický ústav SR. 
 
Rok 2019 bol poznamenaný vstupom ÚPV SR do dvoch projektov financovaných z fondov EÚ. 
 
Projekty 
 
V januári 2019 sa ÚPV SR zapojil do projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách 
verejnej správy“ pod názvom Implementácia modelu CAF v ÚPV SR.  
V I. polroku 2019 ÚPV SR vymenoval pracovnú skupinu, svoj CAF tím, ktorý pozostáva z 15-tich členov 
(zamestnanci ÚPV SR z rôznych odborov úradu). Uvedení sa podieľali v sledovanom období na tvorbe samo 
hodnotiacej správy úradu.  
V II. polroku 2019 CAF tím dokončil samo hodnotiacu správu, tá bola schválená dňa 21.08.2019 na porade 
vedenia. Po schválení samo hodnotiacej správy nasledovalo (18.09.2019) tzv. Posúdenie na mieste, ktoré 
prebiehalo za účasti externých posudzovateľov modelu CAF. Následne úrad obdržal tzv. Správu z posúdenia na 
mieste, ktorá obsahovala silné stránky a takisto odporúčania na zlepšenie. Zo všetkých odporúčaní na zlepšenie, 
CAF tím vybral 20 priorít/aktivít, ktoré boli zaradené do tzv. Akčného plánu zlepšovania ÚPV SR (ďalej len 
“APZ“). APZ bol predložený koncom roka 2019 vedeniu ÚPV SR na schválenie. 
 
V roku 2019 pokračovala implementácia Projektu „ Zníženie energetickej náročnosti budovy ÚPV SR“ 
výberom zhotoviteľa stavby. Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku bola uzatvorená dňa 14.12.2018 pod 
číslom KŹP-P04-SC431-2017-19/N498.  Po úspešnom ukončení verejného obstarávania na dodávateľa stavby 
v júni 2019 došlo k podpisu Zmluvy o dielo a k finálnemu prevzatiu staveniska generálnym dodávateľom stavby 
a začali sa rekonštrukčné práce na budove ÚPV SR. Práce pozostávajú z výmeny otvorových konštrukcií, 
zateplenia a výmeny osvetlenia. Plánovaný termín ukončenia prác je jún  2020. 
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Propagačné podujatia 
 
Každoročne 26. apríla oslavujeme Svetový deň duševného vlastníctva, aby sme si pripomenuli význam práv 
duševného vlastníctva (patentov, ochranných známok, dizajnov a autorských práv) pri podpore inovácií a 
tvorivosti. Tohtoročná kampaň Svetového dňa duševného vlastníctva – s mottom „Dosiahnuť zlato“ – sa bližšie 
pozrela do sveta športu. Pri tejto príležitosti Úrad priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici zorganizoval 
19. ročník konferencie Duševné vlastníctvo na Slovensku.  
  
Úrad priemyselného vlastníctva SR v spolupráci s Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo zorganizoval 
12. septembra 2019 konferenciu: Duševné vlastníctvo a jeho vplyv na ekonomiku štátu, ktorej cieľom bolo 
poukázať na alarmujúce dopady porušovania práv duševného vlastníctva v globálnom, ale aj regionálnom 
meradle. Na konferenciu prijal pozvanie výkonný riaditeľ Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo Christian 
Archambeau, ako aj ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková.  
  
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 3 372 081,83 105,38 
z toho: 
prijaté z rozpočtu EÚ 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Výdavky spolu: 3 581 509,00 5 203 534,39 5 203 208,92 99,99 
z toho: 
kryté prostriedkami EÚ 
 

 
0,00 

 
585 947,08 

 
585 947,08 

 
100,00 

Saldo príjmov 
a výdavkov 

 
- 381 509,00 

 
-2 003 534,39 

 
-1 831 127,09 

 
91,39 

z toho: 
z prostriedkov EÚ 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
Schválené rozpočtované príjmy kapitoly v sume 3 200 000,00 EUR neboli v priebehu roka 2019  upravované 
a boli skutočne  dosiahnuté v sume 3 372 081,83 EUR, čo predstavuje plnenie na 105,38 %. 
 
Výška dosiahnutých príjmov je výrazne ovplyvnená príjmom z udržiavacích poplatkov v sume 2 644 009,12 
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 2019 činili predmetné príjmy sumu 639 859,47 EUR, ako aj ostatné príjmy napr. za rešerše, publikácie, 
školné, refundácie atď., vo výške 88 213,24 EUR. 
 
Schváleným rozpočtom na rok 2019 boli kapitole stanovené celkové výdavky vo výške 3 581 509,00 EUR, no  
po vykonaní rozpočtových opatrení bola ich výška upravená na sumu 5 203 534,39 EUR. 
Za rok 2019  boli celkové výdavky čerpané v sume 5 203 208,92 EUR, čo predstavuje čerpanie na 99,99 %. 
Saldo príjmov a výdavkov podľa skutočnosti k 31.12.2019 vykazuje záporný  výsledok, ale je v súlade so 
schválenými zmenami v rozpočte v roku 2019. 
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1.1.3. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly 
 
Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2019 bol našej kapitole oznámený listom MF SR  
č. MF/011344/2018-431 zo dňa 25.apríla 2018 takto: 
(v eurách) 

I.  PRÍJMY KAPITOLY 3 200 000,00 
A. Záväzný ukazovateľ 3 200 000,00 
B. Prostriedky EÚ 0,00 
 
II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM (A+B+C)  3 531 509,00 
A. Výdavky spolu bez prostriedkov podľa §17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.  
a prostriedkov Európskej únie 3 531 509,00 
z toho: 
A.1. rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H) 3 531 509,00 
A.2. prostriedky na spolufinancovanie 0,00 
A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
(610), (kód zdroja 111+11H) 1 890 899,00 
z toho: 
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
aparátu ústredného orgánu (kód zdroja 111+11H)  
 
Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy č. 1 
k uzneseniu vlády SR č.453/2018 138 osôb 
z toho: 
aparát ústredného orgánu 138 osôb 
- administratívne kapacity rozpočtových organizácií 
osobitne sledované, podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády 
SR č. 453/2018 0 osôb 
z toho: 
aparát ústredného orgánu 0 osôb 
A.4. kapitálové výdavky (700) (bez prostriedkov na spolufinancovanie) 30 000,00 
z toho: kód zdroja 111 30 000,00 
 
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 3 531 509,00 
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 

3 124 094,00 
 
 
 
 
 

135 000,00 
 

272 415,00 
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Po následných rokovaniach na úrovni Ministerstva financií a kapitoly, rozpisom v  októbri  2018 a po prerokovaní 
Hospodárskou radou Vlády SR nám boli schválené nasledovné  záväzné ukazovatele rozpočtu pre rok 2019: 
(v eurách) 

I.  PRÍJMY KAPITOLY 3 200 000,00 
A. Záväzný ukazovateľ 3 200 000,00 
B. Prostriedky z rozpočtu EÚ 0,00 
 
II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM (A+B+C) 3 581 509,00 
A. Výdavky spolu bez prostriedkov podľa §17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z .z.  
a prostriedkov z rozpočtu EÚ 3 581 509,00 

z toho: 
A.1. rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H) 3 581 509,00 
A.2. prostriedky na spolufinancovanie 0,00 
A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
(610), 1 890 899,00 
(kód zdroja 111+11H) 
z toho: 
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
aparátu ústredného orgánu (kód zdroja 111+11H) 1 890 899,00 
 
Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy č. 1 
k uzneseniu vlády SR č.453/2018 138 osôb 
Z toho: 
aparát ústredného orgánu 138 osôb 
- administratívne kapacity rozpočtových organizácií 
osobitne sledované, podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády 
SR č. 453/2018 0 osôb 
z toho: 
aparát ústredného orgánu 0 osôb 
A.4. kapitálové výdavky (700) (bez prostriedkov na spolufinancovanie)  80 000,00 
z toho: 
kód zdroja 111 80 000,00 
 
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 eurách) 
 

Kód                                                                                                                                                          
programu 

 
Názov programu 

 

 Výdavky spolu za kapitolu 3 581 509,00 
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 

3 174 094,00 
 
 
 

0,00 
 

135 000,00 
 

272 415,00 
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V roku 2019 sme uskutočnili celkom 12 rozpočtových opatrení, ktorými sa zmenil upravený rozpočet na rok 2019 
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+C) 5 203 534,39 
A. Výdavky spolu bez prostriedkov podľa §17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.  
a prostriedkov z rozpočtu EÚ 4 707 337,54 
Z toho: 

A.1. rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H)  
kód zdroja 111 3 993 668,10 
kód zdroja 131 623 919,21 
A.2. prostriedky na spolufinancovanie EU 89 750,23 
A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
(610), 2 104 095,00 
(kód zdroja 111+11H) 
z toho: 
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
aparátu ústredného orgánu (kód zdroja 111+11H) 2 104 095,00 
Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy č. 1 
k uzneseniu vlády SR č.453/2018 138 osôb 
Z toho: 
aparát ústredného orgánu 138 osôb 
- administratívne kapacity rozpočtových organizácií 
osobitne sledované, podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády 
SR č. 453/2018 0 osôb 
z toho: 
aparát ústredného orgánu 0 osôb 
 
A.4. kapitálové výdavky (700) (bez prostriedkov na spolufinancovanie)  838 931,31 
z toho: 
 

Zdroj Program Upravený rozpočet 
Zdroj 111 081 49 999,99 
Zdroj 111 0EK0R 23 202,18 
Zdroj 111 081 budova 141 809,93 

  Zdroj 131H 0EK0R 432,00 
Zdroj 131I 0EK0R 623 487,21 

   
Kapitálové výdavky spolu  838 931,31 

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

      C. Prostriedky Európskej únie 496 196,85 
 

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

 
Kód                                                                                                                                                          
programu 

 
Názov programu 

 

 Výdavky spolu za kapitolu 5 203 534,39 
081 
08101 
08102 

Podpora priemyselného vlastníctva 
- Rozhodovanie o predmetoch priemyselného vlastníctva 
- Udržiavanie predmetov priemyselného vlastníctva 

4 184 334,69 
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06H0G 
 
0970B 
 
0EK0R 

Programovo alokované výdavky 
Hospodárska mobilizácia ÚPV SR 
 
Príspevky SR do MO – ÚPV SR 
 
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu- ÚPV SR 

 
0,00 

 
122 865,49 

 
896 334,21 

 
Skutočné plnenie záväzných ukazovateľov v roku 2019 bolo nasledovné: 
(v eurách) 
 
Ukazovateľ Schválený 

rozpočet na rok 
2019 

Upravený 
rozpočet na 

rok 2019 

Skutočnosť k 
31.12.2019 

 
% 

Príjmy kapitoly 3 200 000,00 3 200 000,00 3 372 081,83 105,38 

Výdavky kapitoly spolu 
z toho: 

3 581 509,00 5 203 534,39 5 203 208,92 99,99 

A.1. rozpočtové prostriedky 
kapitoly (kód zdroja 111+131) 
A.2. prostriedky na 
Spolufinancovanie EÚ 
kód zdroja 1AA2 
kód zdroja 3AA2 
kód zdroja 3AC2 
A.3. mzdy, platy, služobné príjmy 
a ostatné  osobné vyrovnania 
(610), kód zdroja 111 
 

 
3 501 509,00 

 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 
 

1 890 899,00 
 

 
3 809 574,94 

 
89 750,23 

1 295,59 
82 254,84 

6 199,80 
 
 

2 104 095,00 

 
3 809 562,38 

 
89 750,23 

1 295,59 
82 254,84 

6 199,80 
 
 

2 104 093,05 
 

 
99,99 

 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

 
 

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 131H 
kód zdroja 131I 
 

 
80 000,00 
80 000,00 

0,00 
0,00 

 

 
838 931,31 
215 012,10 

432,00 
623 487,21 

 

 
838 618,40 
214 850,90 

432,00 
623 335,50 

 

 
99,97 
99,92 

100,00 
99,98 

 
C. Prostriedky Európskej únie  
z toho : 
kód zdroja 1AA1 
kód zdroja 3AA1 
kód zdroja 3AC1 

0,00 
 

0,00 
0,00 
0,00 

496 196,85 
 

282 499,20 
190 953,32 
22 744,33 

496 196,85 
 

282 499,20 
190 953,32 
22 744,33 

100,00 
 

100,00 
100,00 
100,00 

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

 
3 581 509,00 

 
3 174 094,00 
135 000,00 

 
272 415,00 

 
5 203 534,39 

 
4  191 132,51 
122 865,49 

 
889 536,39 

 
5 203 208,92 

 
4 191 119,95 
122 865,49 

 
889 223,48 

 
99,99 

 
99,99 

100,00 
 

99,96 
 
Na základe vyššie uvedených tabuľkových prehľadov o schválených a upravených záväzných ukazovateľoch 
a ich skutočnom plnení resp. čerpaní v roku 2019 môže kapitola skonštatovať, že v roku 2019 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 hlavne príjmy z činnosti úradu (nedaňové príjmy). 
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1.2.1. Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie 
 
Príjmy v roku 2019 boli rozpočtované vo výške 3 200 000,00 EUR a k 31.12.2019 dosiahli výšku 3 372 081,83 
EUR, čo predstavuje prekročenie rozpočtu v absolútnom čísle o 172 081,83 EUR a plnenie rozpočtu na úrovni 
105,38 %, čo je priaznivý stav. V roku 2018 bola výška príjmov úradu 3 216 333,37 EUR, čiže celková výška 
príjmov oproti roku 2018 vzrástla  o 155 748,46 EUR.  
Záväzný príjmový ukazovateľ pre rok 2019 sme splnili.   
Ide hlavne o: 

a) príjmy z udržiavacích poplatkov 2 644 009,12 EUR k 31.12.2019 (2 554 741,97 EUR k  31.12.2018),  
oproti roku 2018 nárast o 89 267,15 EUR, 

b) príjmy za činnosti spojené s priznávaním medzinárodných ochranných známok za rok 2018, ktoré 
kapitola každoročne získava od Svetovej organizácie duševného vlastníctva 639 859,47 EUR k 
31.12.2019 (574 556,52 EUR k 31.12.2018)  nárast  o 65 302,95 EUR, 

c) ostatné príjmy z prenájmu, predaja tovarov a služieb (rešerše, publikácie, školné, príjmy z poplatkov za 
porušenie predpisov, refundácie a kaucie) celkovo vo výške 88 213,24  k 31.12.2019 (87 034,88 EUR 
k 31.12.2018), nárast oproti roku 2018 o 1 178,36 EUR.  
 

Celkové nedaňové príjmy (v EUR) v roku 2019 boli skutočne dosiahnuté v nasledovnej štruktúre: 
 

Ukazovateľ 
Schválený 
rozpočet 

na rok 2019 

Upravený 
rozpočet 

na rok 2019 

Skutočnosť 
k 

31.12.2019 
% 

212 - Príjmy z vlastníctva 
212003 – Z prenajatých budov, priestorov 
a objektov 
221 – Administratívne poplatky 
221004 – Ostatné 
222-Pokuty, penále a iné sankcie 
222003- Za porušenie predpisov 
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 

0,00 
0,00 

 
 

110 000,00 
 

110 000,00 
 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
 

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

0,00 
0,00 

 
 

110 000,00 
 

110 000,00 
 

0,00 
0,00 
0,00 

4 787,16 
 

4 787,16 
3 283 868,59 
3 283 868,59 

58,40 
58,40 

 
 

28 079,54 
 

28 079,54 
 

55 288,14 
53 171,62 
2 116,52 

0,00 
 

0,00 
106,27 
106,27 

0,00 
0,00 

 
 

25,53 
 

25,53 
 

0,00 
0,00 
0,00 

Nedaňové príjmy spolu 3 200 000,00 3 200 000,00 3 372 081,83 105,38 
Odvedené správne poplatky na daňový úrad 0,00 0,00 1 011 078,47 0,00 
Mimorozpočtové zdroje – granty 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Príjmy zo správnych poplatkov 
 
V roku 2019 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 aj touto formou. Kapitola 
zabezpečila odvod správnych poplatkov v celkovej hodnote 1 011 078,47 EUR, čo predstavuje  pokles oproti 
predchádzajúcemu roku o 47 181,32 EUR. V roku 2018 to predstavovalo sumu 1 058 259,79 EUR. 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 naviac o 70,00 EUR. 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. Za pokles správnych poplatkov môže aj pokles počtu podaných prihlášok 
úžitkových vzorov a dizajnov. 
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Výšku správnych poplatkov odvedených v rokoch 2010 – 2019 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 

 
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 2019 poskytnuté žiadne prostriedky z rozpočtu EÚ ani iné prostriedky zo zahraničia 
zaradené do príjmov štátneho rozpočtu a z toho dôvodu túto časť nehodnotí. 
 
1.3. Výdavky kapitoly 
 
1.3.1. Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie 
 
Schváleným rozpočtom na rok 2019 boli kapitole stanovené celkové výdavky vo výške 3 581 509,00 EUR. 
Rozpočtovými opatreniami (celkovo 12) boli upravené na sumu 5 203 534,39 EUR a čerpané v sume 
5 203 208,92 EUR, čo predstavuje čerpanie na 99,99 %, pričom bežné výdavky boli použité vo výške 
3 809 562,38 EUR a kapitálové výdavky v sume 1 393 646,54 EUR. 
 
Schválený a upravený rozpočet bežných a kapitálových výdavkov a ich čerpanie dokumentuje nasledovný 
prehľad: 
(v eurách) 
 

Ukazovateľ Schválený 
rozpočet 2019 

Upravený 
rozpočet 
2019 

Skutočnosť 
2019 % 

 
Výdavky spolu 
z toho: 
 
600 - Bežné výdavky 
z toho: 
 
610 – Mzdy, platy... 
610 zdroj 111 081 
610 zdroj 3AC1 
610 zdroj 3AC2 
 
620 – Poistné a príspevok do poisťovní 
 
 
630 – Tovary a služby 
v tom: 
631 – Cestovné náhrady 

 
3 581 509,00 

 
 

3 501 509,00 
 
 

1 890 899,00 
1 890 899,00 

0,00 
0,00 

 
699 632,00 

 
 

768 478,00 
 

30 000,00 

 
5 203 534,39 

 
 

3 809 574,94 
 
 

2 118 865,45 
2 104 095,00 

11 606,66 
3 163,79 

 
783 076,28 

 
 

747 721,48 
 

33 490,24 

 
5 203 208,92 

 
 

3 809 562,38 
 
 

2 118 863,50 
2 104 093,05 

11 606,66 
3 163,79 

 
783 076,28 

 
 

747 710,87 
 

33 479,63 

 
99,99 

 
 

99,99 
 
 

99,99 
99,99 

100,00 
100,00 

 
100,00 

 
 

99,99 
 

99,97 
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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  
 

 
116 500,00 

 
77 512,00 

 
25 600,00 

 
44 736,00 

 
9 000,00 

 
465 130,00 

 
142 500,00 

 
80 000,00 

 
 

30 000,00 
 
 

0,00 
 
 

50 000,00 
 
 

0,00 
 
 

0,00 
 

 
92 789,52 

 
82 811,01 

 
25 006,80 

 
182 337,10 

 
11 264,70 

 
320 022,11 

 
159 911,73 

 
1 393 959,45 

 
 

623 919,21 
 
 

5 668,98 
 
 

49 999,99 
 
 

696 838,07 
 
 

17 533,20 
 

 
92 789,52 

 
82 811,01 

 
25 006,80 

 
182 337,10 

 
11 264,70 

 
320 022,11 

 
159 911,73 

 
1 393 646,54 

 
 

623 767,50 
 
 

5 668,98 
 
 

49 999,99 
 
 

696 838,07 
 
 

17 372,00 
 

 
100,00 

 
100,00 

 
100,00 

 
100,00 

 
100,00 

 
100,00 

 
100,00 

 
99,98 

 
 

99,98 
 
 

100,00 
 
 

100,00 
 
 

100,00 
 
 

99,08 
 

 
Bežné výdavky 
 
Na základe schváleného rozpočtu na rok 2019 boli bežné výdavky rozpočtované v sume 3 501 509,00 EUR, po 
vykonaní rozpočtových opatrení bol ich limit upravený na sumu 3 809 574,94 EUR. Bežné výdavky kapitola 
čerpala celkom vo výške 3 809 562,38 EUR, čo predstavuje čerpanie na 99,99 %. 
 
Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie 
 
610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 
 
V rámci rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2019 bol pre kapitolu stanovený limit 
výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 1 890 899,00 EUR. Po vykonaní 
rozpočtových opatrení  pre rok 2019 bol rozpočet tejto kategórie upravený na sumu 2 118 865,45 EUR.  
 
Celkové výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania  za rok 2019 boli čerpané v sume 
2 118 863,50  EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 99,99 %. 
 
620 – Poistné a príspevok do poisťovní 
 
Schváleným rozpočtom na rok 2019 boli stanovené výdavky na poistné a príspevok do poisťovní v sume 
699 632,00 EUR, v priebehu roka bol rozpočet upravený na sumu 783 076,28  EUR a skutočné čerpanie týchto 
výdavkov bolo vo výške 783 076,28  EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 100,00 %. 
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630 – Tovary a služby 
 
V rámci schváleného rozpočtu na rok 2019 predstavovali výdavky v kategórii - Tovary a služby sumu 768 478,00 
EUR. Na základe presunu čerpania do iných položiek a rozpočtových opatrení  bol ich limit upravený na sumu 
747 721,48 EUR. Skutočné čerpanie bolo vo výške 747 710,87 EUR, čo predstavuje čerpanie na 99,99 %. 
V rámci bežných výdavkov sme v kategórii 630 Tovary a služby uskutočnili rozpočtovými opatreniami najmä 
tieto zmeny: 

1. Schválené rozpočtové opatrenie na presun prostriedkov z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov 
vo výške 10 000,00 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 12 134,51 EUR do programu 081 bežné výdavky. 

3. Schválená žiadosť o platbu v projekte “Zavádzanie a implementácia manažmentu kvality v organizáciách 
verejnej správy„ (ďalej CAF) v hodnote 28 944,13 EUR (obdobie 1-4/2019), v časti, ktorá sa týkala 
refundácie položiek ekonomickej  klasifikácie 630 

4. Schválená žiadosť o platbu č. 4 v projekte BUDOVA v objeme 1 974,81 EUR, refundácia miezd 
pracovníkov na dohodu 

 
Hodnotenie rozpočtových výdavkov podľa jednotlivých položiek rozpočtovej klasifikácie 
 
631 – Cestovné náhrady 
 
Schváleným rozpočtom na rok 2019 boli rozpočtované výdavky na tuzemské a zahraničné pracovné cesty v sume 
30 000,00 EUR, upravený rozpočet predstavuje sumu 33 490,24 EUR. 
Skutočné čerpanie výdavkov na pracovné cesty bolo vo výške upraveného rozpočtu, z toho výdavky na zahraničné 
pracovné cesty predstavovali sumu 22 126,29 EUR a výdavky na tuzemské pracovné cesty činili sumu 11 353,34 
EUR, pričom bolo vykonaných celkovo 264 zahraničných pracovných ciest a 695 tuzemských pracovných ciest. 
Z celkového počtu uskutočnených zahraničných pracovných ciest bolo 155 plne alebo čiastočne financovaných 
medzinárodnými organizáciami (EPO, EUIPO, WIPO, EK + finančná obálka MF SR) na základe dohôd, resp. 
zmlúv o spolupráci. Celkový objem refundovaných nákladov na zahraničné pracovné cesty  v roku 2019 dosiahol 
výšku 56 796,94 EUR, takže celkový náklad na zahraničné pracovné cesty je 78 923,23 EUR. Náklad ÚPV SR 
však predstavuje len sumu 22 126,29  EUR. 
 
V medzinárodnej činnosti, úrad pokračoval v doterajších aktivitách zameraných na prehĺbenie vzťahov a 
kontaktov v medzinárodnom a európskom kontexte. 
 
Úrad aj v priebehu roka 2019 zabezpečoval 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 116 500,00 EUR, upravený 
rozpočet bol vo výške 92 789,52 EUR a skutočné čerpanie výdavkov činilo sumu 92 789,52, 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 77 512,00 EUR, upravené na sumu 82 811,01 EUR. 
Skutočné čerpanie bolo vo výške upraveného rozpočtu. 
 
V tejto položke rozpočtu kapitoly sa sledujú úhrady spojené s nákupom interiérového vybavenia (2 859,94 EUR),  
nákupom výpočtovej techniky (10 987,15 EUR) a telekomunikačnej techniky (5 123,59 EUR), kníh, časopisov a 
novín (3 866,17 EUR), výdavkov na obstaranie všeobecného materiálu (kancelárskeho, čistiaceho, 
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elektroinštalačného, vodárenského, posypového, tonerov) (15 763,39 EUR),  nákup softvéru (39 668,71 EUR) 
a iné náklady. Nákup materiálu položka 633 mal vplyv na nárast nákladov na tovary a služby. V roku 2019 
dosiahla celková výška čerpania 82 811,01 EUR, čo bolo o 21 225,31 EUR viac ako v roku 2018 (61 585,70 
EUR). Z nákladov na materiál, nárast spôsobil v roku 2019 nákup softvéru, kde sa jednalo hlavne o licencie na 
používanie softvéru,  potom nákup výpočtovej techniky (počítače a telefóny) a reprezentačný materiál (z dôvodu 
významných medzinárodných akcií, v spolupráci s EUIPO a s WIPO, ktoré sa v roku 2019 uskutočnili a na 
ktorých úrad aktívne participoval).  
 
634 - Dopravné 
 
Na rok 2019 boli výdavky spojené s dopravou schválené v sume 25 600,00 EUR a upravené na sumu 25 006,80 
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 25 006,80 EUR. Oproti minulému roku sledujeme 
už  len mierny nárast nákladov na servis a údržbu vozového parku, v roku 2018 to bolo významnejšie, preto sme 
situáciu začali už v roku 2018 riešiť postupnou výmenou vozového parku. V roku 2019 došlo k zakúpeniu dvoch 
nových vozidiel a následne k vyradeniu starých a opotrebovaných vozidiel, ktoré boli ponúknuté v rámci 
ponukového konania pre iné organizácie štátnej správy. 
 
635 – Rutinná a štandardná údržba 
 
Schváleným rozpočtom na rok 2019 boli stanovené výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu v sume 44 736,00 
EUR, v priebehu roka bola ich výška upravená na sumu 182 337,10 EUR, pričom skutočné čerpanie bolo vo výške 
upraveného rozpočtu. V porovnaní s rokom 2018 ide o nárast nákladov v tejto položke o 36 995,69 EUR. Ide 
o zastaranosť vybavenia úradu, havarijné situácie pri technických opravách interiéru budovy, nárast nákladov,  
ktoré súvisia s prebiehajúcou rekonštrukciou úradu, zastaranosť programového vybavenia, zlyhávajúce servery 
a opravy zariadení, ktoré sú kritické a dochádza k havarijným situáciám nevyhnutným  na riešenie. Najvyššou 
položkou je údržba softvéru vo výške 173 015,78 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). 
 
636 – Nájomné za nájom 
 
Schválené výdavky za nájom predstavovali v roku 2019 sumu 9 000,00 EUR, v priebehu roka boli upravené na 
sumu 11 264,70 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 2019 predstavovali výdavky na služby sumu  465 130,00  EUR, v priebehu 
roka boli tieto upravené na sumu 320 022,11 EUR  a skutočné čerpanie predstavovalo sumu 320 022,11  EUR, čo 
je 100 %. 
Použitie týchto výdavkov bolo zamerané hlavne na všeobecné služby realizované dodávateľským spôsobom 
47 029,83 EUR, úhradu špeciálnych služieb realizovaných dodávateľským spôsobom 46 882,16 EUR    
stravovanie zamestnancov v sume 84 063,17 EUR, povinného prídelu do sociálneho fondu vo výške 32 829,17 
EUR, odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru – dohody o vykonaní práce 36 825,33 EUR, 
reprezentačné výdavky z titulu viacerých akcií realizovaných v roku 2019 vo výške 16 390,33 EUR. 
V roku 2019 nám narástla  aj položka 637 027 Odmeny na základe dohôd,  ktorá narástla oproti minulému roku 
aj z dôvodu, že sa v tejto položke 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 prišla len refundácia za obdobie 01- 04/2019. Do konca roka 2019 neprebehla refundácia 
tohto projektu za obdobie 05-12/2019 a tiež refundácia projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy Úradu 
priemyselného vlastníctva SR, na ktorom participujú dvaja zamestnanci interného riadenia projektu za obdobie 
11-12/2019. Tieto prostriedky mali byť refundované do konca roka 2019 z EU fondov, k čomu ale nedošlo 
a zostali v plnej výške naším nákladom. Uvedené prostriedky budú následne refundované až v roku 2020.  
Od roku 2019 boli zavedené rekreačné poukazy, ktoré účtujeme na položke 637 006 Náhrady. Úrad v roku 2019 
vynaložil na tieto náhrady sumu 12 268,08 EUR.  
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V roku 2019 sme realizovali verejné obstarávanie na upratovacie služby a strážnu službu a aj napriek našej snahe 
znížiť náklady pre budúce roky sa to nepodarilo, pretože z objektívnych dôvodov aj dodávatelia týchto služieb 
museli navyšovať cenu svojej služby. Pre ďalší rok sa nám preto nepodarilo dosiahnuť úsporu a musíme počítať 
s vyššími nákladmi na tieto služby. Vyššie faktúry sme platili za tieto služby už od septembra 2019, takže 
navýšenie nákladov na služby je aj v týchto položkách. 
 
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 159 911,73 EUR. Priaznivým kurzom CHF pri povinnej platbe 136 737,00 CHF do WIPO Ženeva sme 
usporili čiastku 12 134,51 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 80 000,00 EUR. 
Rozpočet na rok 2019 predstavoval po úpravách hodnotu 1 393 959,45 EUR. Skutočné čerpanie za rok 2019  bolo  
na úrovni 1 393 646,54 EUR  teda 99,98%.   
Pôvodne schválený rozpočet kapitálových výdavkov bol vo výške 80 000,00 EUR. Navýšenie rozpočtu oproti 
pôvodne schválenému rozpočtu predstavuje hlavne projekt Veľký rozvoj, vo výške 1 656 000,00 EUR, ktorý sa 
čiastočne čerpal v roku 2019 a nevyčerpanú časť z neho sme viazali na použitie do roka 2020. Zároveň sme 
rozpočtovým opatrením navýšili objem kapitálových výdavkov na dofinancovanie prác pri rekonštrukcii budovy 
ÚPV SR,  vo výške 268 043,65 Eur, z ktorej rovnako nevyčerpanú časť sme viazali na použitie v roku 2020.   
Čerpanie kapitálových výdavkov spôsobuje aj postupné čerpanie schváleného nenávratného príspevku z fondov 
EÚ na rekonštrukciu budovy v projekte „Zníženie energetickej náročnosti budovy ÚPV SR“. Vzhľadom 
k prebiehajúcim projektom sa kapitálové výdavky v rámci kapitoly čerpajú 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 2019 došlo k obstaraniu dvoch 

služobných motorových vozidiel 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 2019 sa kapitálové výdavky čerpali podľa zdrojov a programov nasledovne: 
 

Zdroj Program Čerpanie Popis 
Zdroj 111 081 49 999,99 Nákup osobných automobilov 
Zdroj 111 0EK0R 23 040,98 Nákup softvéru 
Zdroj 111 081 budova 141 809,93 Práce naviac rekonštrukcia 

budovy 
Zdroj 131H 0EK0R 432,00 Projekt transpozícia smernice 

OZ 
Zdroj 131I 0EK0R 623 335,50 Projekt Veľký rozvoj 
Zdroj 1AA1 Projekt budova 280 820,61 Projekt Rekonštrukcia budovy 

NFP 
Zdroj 1AA2 Projekt budova 999,37 Projekt Rekonštrukcia budovy 

NFP 
Zdroj 3AA1 Projekt budova 190 953,32 Projekt Rekonštrukcia budovy 

NFP 
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Zdroj 3AA2 Projekt budova 82 254,84 Projekt Rekonštrukcia budovy 
NFP 

Kapitálové výdavky 
spolu 

 1 393 646,54  

 
Podľa rozpočtovej ekonomickej klasifikácie bolo čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2019 nasledovné: 
 

Ekonomická 
klasifikácia 

Popis Skutočnosť 2019 % plnenia 

711 003 Nákup softvéru 623 767,50 99,98 
713 004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, 
zariadení, techniky a 
náradia 

1 828,80 100,00 

713 006 Komunikačnej 
infraštruktúry 

3 840,18 100,00 

714 001 Nákup osobných 
automobilov 
 

49 999,99 99,99 

717 002  Rekonštrukcia 
a modernizácia budovy 
 

696 838,07 100,00 

718 006 Softvér 17 372,00 99,08 
  1 393 646,54 99,98 

 
640- Bežné a kapitálové transfery poskytnuté príspevkovým organizáciám, štátnym fondom, občianskym    
združeniam a právnickým alebo fyzickým osobám 
 
Kapitola poskytla v priebehu roka 2019 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 2019 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 2019 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 2019 sa kapitola zapojila do dvoch projektov a to: 

1. Projekt „ Zníženie energetickej náročnosti budovy ÚPV SR“, začiatok hlavných aktivít projektu 06/2019 
s termínom ukončenia do 06/2020. Na tento projekt bol kapitole schválený nenávratný finančný príspevok  
(po úpravách zo strany riadiaceho orgánu) v celkovej výške 1 817 764,07 EUR. Z tejto sumy bolo 
k 31.12.2019 vyčerpaná hodnota 557 002,95 EUR, t. j 30,64 %. 
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2. Projekt „Zavádzanie a implementácia manažmentu 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 EUR a z neho pre kapitolu ÚPV 
SR je vyčlenená suma 235 572,84 EUR. K 31.12.2019 bola úradu refundovaná len suma 28 944,13 EUR, 
čo predstavuje 12,28 % (refundácia nákladov za obdobie 01 - 04/2019).  
 
Celková výška výdavkov kapitoly hradených z európskych prostriedkov predstavovala sumu 585 947,08 
EUR. 

 
1.3.4. Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu výdavkov v priebehu roka 
 

V roku 2019 sme celkovo predložili 14 rozpočtových opatrení s požiadavkou na úpravu limitov 
schváleného  rozpočtu, vrátane žiadostí o platbu projekt Budova a projekt CAF, z toho 12 nám bolo 
schválených a 2 zamietnuté. 
 

K dátumu 31.12.2019 bolo schválených 12  zmien v rozpočte ÚPV SR. 
1. Schválené rozpočtové opatrenie na Veľký rozvoj projekt zjednotenia IT systémov úradu v celkovej 

hodnote 1 656 000,00 EUR 
2. Schválené rozpočtové opatrenie na valorizáciu miezd a odvodov na rok 2019 predstavovalo celkovo 

287 147 ,00 EUR (mzdy aj odvody) 
3. Uvoľnenie viazaných kapitálových výdavkov na použitie v roku 2019 v celkovej výške 9 792,21 EUR. 
4. Schválená požiadavka na presun sumy 10 000,00 EUR z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov 

na riešenie havarijnej situácie vo vozovom parku úradu. 
5. Schválená Žiadosť o platbu č. 1 v projekte „Zníženie energetickej náročnosti budovy ÚPV SR“ – (ďalej 

BUDOVA) vo výške 224 650,96 EUR 
6. Schválená žiadosť o platbu v projekte „Zavádzanie a implementácia manažmentu kvality v organizáciách 

verejnej správy“ (ďalej CAF) v hodnote 28 944,13 EUR (obdobie 1- 4/2019) 
7. Schválené rozpočtové opatrenie na naviac práce v projekte BUDOVA, ktoré boli identifikované 

dodávateľom stavby a neboli zahrnuté v pôvodnom projekte rekonštrukcie vo výške 268 043,65 EUR, 
financovanie zo zdrojov úradu. 

8. Schválené rozpočtové opatrenie na presun usporených prostriedkov medzi programami z programu  
0970B poplatky medzinárodným organizáciám suma 12 134,51 EUR do programu 081 bežné výdavky. 

9. Schválená žiadosť o platbu č. 2 v projekte BUDOVA v objeme 323 714,68 EUR 
10. Schválená žiadosť o platbu č. 3 v projekte BUDOVA v objeme 6 662,60 EUR 
11. Schválená žiadosť o platbu č. 4 v projekte BUDOVA v objeme 1 974,81 EUR 
12. Schválené rozpočtové opatrenie na viazanie nevyčerpaných  kapitálových výdavkov do roka 2020 vo 

výške 1 184 904,55 EUR 
 

Dve požadované zmeny a rozpočtové opatrenia odoslané v roku 2019 na Ministerstvo financií SR a to v celkovej 
sume 366 429,00 EUR na potrebné úpravy IS z dôvodu legislatívnych zmien a 78 710,40 EUR na zakúpenie 
licencií Microsoft, boli ku koncu roka 2019 zo strany MF SR zamietnuté. 
 
Pôvodný rozpočet ÚPV SR na rok 2019 (bežné a kapitálové výdavky) bol schválený vo výške 3 581 509,00  EUR. 
Rozpočtovými opatreniami bol upravený na konečnú výšku 5 203 534,39 EUR. 
 
1.4. Finančné operácie 
 
Kapitola nezrealizovala v roku 2019 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. 
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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. 
 
K 31.12.2019 v úrade vykonávalo činnosť 135 zamestnancov, z toho 118 v štátnej službe a 17 zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme. V priebehu roka nastúpilo sedem nových zamestnancov. K skončeniu 
štátnozamestnaneckého, resp. pracovného pomeru došlo v šiestich prípadoch. Počas roka bolo vyhlásených desať 
výberových konaní v súvislosti s obsadením štátnozamestnaneckých miest vrátane obsadenia dvoch pozícií 
vedúcich zamestnancov. Úspešne ukončených bolo päť výberových konaní, z toho tri vonkajšie a dve užšie 
vnútorné výberové konania. Jedno výberové konanie  bolo zrušené. 
 
Analýza zamestnancov kapitoly  
 

 
 

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 

Štátna služba 118 116 112 115 115 
Verejná 
služba 

17 18 21 20 22 

Počet celkom 135 134 133 135 137 
Počet nových 
zamestnancov  

7 9 15 8 5 

Počet 
ukončených 
PP 

6 8 17 7 6 

 
Materskú a rodičovskú dovolenku  k 31.12.2019 čerpali štyri zamestnankyne. 
 
Stav zamestnancov ÚPV SR k 31.12.2019 
 

Ženy 100 
Muži   35 

 
Aj počas roka 2019 mal úrad zastúpenie v medzinárodnej inštitúcii Európskej únie. Funkciu národného experta k 
31.12.2019 vykonávali v Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) traja zamestnanci. 
 
Návrh rozpočtu osobných výdavkov na roky 2019 a 2020 vychádza z ich úrovne rozpočtovanej v schválenom 
rozpočte verejnej správy na roky 2018 až 2020, rok 2021 vychádza z úrovne roka 2020. Návrh je vo všetkých 
rokoch aktualizovaný o nové zmeny a skutočnosti, z ktorých najdôležitejšie sú:  
- premietnutie valorizácie platov z roku 2018 pre zamestnancov do rozpočtu príslušných kapitol na úrovni 4,8 %, 
s výnimkou pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a učiteľov vysokých škôl, ktorých 
valorizácia na úrovni 6 % už bola v kapitolách štátneho rozpočtu premietnutá,  
- zabezpečenie finančných prostriedkov na valorizáciu platov zamestnancov od 1. januára 2019 na úrovni 10 % v 
zmysle vyhlásenia zástupcov sociálnych partnerov k dohode o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa v štátnej 
službe a vo verejnej službe na roky 2019 a 2020, vrátane zvýšenia platov štátnych zamestnancov v služobnom 
pomere,  
- zabezpečenie finančných prostriedkov na realizáciu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o 
odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, k prijatiu ktorého sa zaviazala 
vláda Slovenskej republiky vo svojom Programovom vyhlásení na roky 2016 – 2020. 
 
Na základe uvedenej skutočnosti v rámci rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2019 bol pre 
kapitolu stanovený limit výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 1 890 899,00 
EUR. Po vykonaní rozpočtových opatrení  pre rok 2019 bol rozpočet tejto kategórie upravený na sumu 
2 118 865,45 EUR. 
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Celkové výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania  za rok 2019 boli čerpané v sume 
2 118 863,50  EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 99,99 %. 
 
Čerpanie výdavkov v kategórii 610 Mzdy platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania bol z hľadiska 
zdrojov nasledovný 
610 zdroj 111 081 2 104 093,05  
610 zdroj 3AC1 11 606,66  
610 zdroj 3AC2 3 163,79 
 
Celkom   2 118 863,50 EUR 
 
Kolektívna zmluva platná pre rok 2019, priniesla 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 náhradu 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. 
 
Osobitný význam v rámci rozboru zamestnanosti majú dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného 
pomeru. V rámci rozpočtovej klasifikácie platnej na rok 2019 tieto neboli súčasťou výdavkov na mzdy, platy, 
služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, ale zahŕňajú sa na podpoložku kategórie tovary a služby.  
 
V roku 2019 mala kapitola uzavretých 65 dohôd, ktoré zabezpečovali: lektorskú činnosť vo vzdelávacom 
programe Duševné vlastníctvo, príležitostné upratovacie práce, pomocné práce v archíve, jazykové korektúry, 
školiacu a konzultačnú činnosť so zavádzaním modelu CAF, vedenie motorového vozidla, interné riadenie 
projektu „Rekonštrukcia budovy ÚPV SR“ a prednášku k pravidlám slovenského jazyka. Celkové vynaložené 
výdavky na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru v roku 2019 boli v sume 36 825,33 EUR. 
 
1.6. Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly 
 
Kapitola nemá vo svojej pôsobnosti žiadne príspevkové organizácie. 
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