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1. SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ  KAPITOLY 
 
1.1. Súhrnná charakteristika kapitoly a jej hospodárenia v roku 2017 
 
1.1.1. Charakteristika činnosti kapitoly  
 
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej aj ,,kapitola“, ,,ÚPV SR“ alebo „úrad“) je 
ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva. Túto úlohu plní na základe zákona 
č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších 
predpisov. 
Základným poslaním ÚPV SR je vykonávať štátnu správu v oblasti ochrany vynálezov, úžitkových vzorov, 
topografií polovodičových výrobkov, dizajnov, ochranných známok, označení pôvodu a zemepisných označení. 
Okrem toho vedie ústredný fond patentovej a známkovej dokumentácie, zabezpečuje výmenu a sprístupňovanie 
informácií v oblasti priemyselných práv a pôsobí ako špecializované stredisko patentových informácií  
v Slovenskej republike. Zároveň je gestorom medzinárodných zmlúv na ochranu priemyselného vlastníctva, 
ktorými je Slovenská republika viazaná. 
ÚPV SR podporuje rozvoj technickej tvorivosti a ochranu jej výsledkov, vzdelávanie a popularizáciu v oblasti 
duševného vlastníctva. 
 
VÝKONNÉ ČINNOSTI ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 
 
Patenty 
 

Na území Slovenskej republiky bolo k 31. decembru 2017 platných 17 816 patentov, z toho 1 389 bolo 
udelených národnou cestou. 

K uvedenému dňu bolo na území Slovenskej republiky validovaných  16 427 platných európskych 
patentov. 

V úrade bolo počas roka 2017 podaných 206 patentových prihlášok, z toho 183 od domácich a 23 od 
zahraničných prihlasovateľov. V porovnaní s rokom 2016 ide o takmer 12 % pokles počtu podaných prihlášok. 
Počet patentových prihlášok podaných domácimi prihlasovateľmi klesol oproti minulému roku o 35. U 
zahraničných prihlasovateľov bol naopak zaznamenaný nárast o 8 prihlášok, pričom najviac zahraničných 
prihlasovateľov pochádza z Českej republiky a zo Spojených štátov amerických. 

V zmysle Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT) bolo minulý rok v ÚPV SR ako prijímacom úrade 
podaných 24 medzinárodných prihlášok, čo je rovnaký počet ako v roku 2016. 

V mene Vyšehradského patentového inštitútu (VPI) ako orgánu pre medzinárodnú rešerš bola vypracovaná 
medzinárodná rešerš a písomný posudok ku siedmim medzinárodným prihláškam. 
 
Dodatkové ochranné osvedčenia na liečivá a na výrobky na ochranu rastlín 
 

Úrad počas uplynulého roka prijal 50 žiadostí o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia a udelil 21 
dodatkových ochranných osvedčení. O predĺženie platnosti osvedčenia o šesť mesiacov požiadal vlani jeden 
majiteľ dodatkového ochranného osvedčenia.  
 
Úžitkové vzory  
 

K 31. decembru 2017 bolo na území Slovenskej republiky platných 1 804 úžitkových vzorov, pričom v roku 
2017 bolo do registra zapísaných 307 úžitkových vzorov. 

 
Počas roka 2017 bolo v úrade prijatých 412 nových prihlášok úžitkových vzorov, čo predstavuje nárast 

oproti roku 2016 o 15 %. Domáci prihlasovatelia v roku 2017 podali 343 prihlášok, zahraniční prihlasovatelia 
podali 69 prihlášok. Najväčší podiel na prihlásených úžitkových vzoroch zo zahraničia majú prihlasovatelia 
z Českej republiky a z Poľska.  
 

Napriek tomu, že pri porovnaní s rokom 2016 boli v počte prihlášok a žiadostí podaných v roku 2017 
zaznamenané určité rozdiely (pokles počtu podaných patentových prihlášok a žiadostí o predĺženie platnosti 
dodatkového ochranného osvedčenia, nárast počtu podaných prihlášok úžitkových vzorov a žiadostí o udelenie 
dodatkového ochranného osvedčenia), trend počtu podávaných prihlášok je ustálený.  

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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Za štatisticky významnejší sa dá považovať len nárast počtu podaných prihlášok úžitkových vzorov, 
pričom zaznamenaný bol nárast v počte prihlášok úžitkových vzorov podaných domácimi aj 
zahraničnými prihlasovateľmi (domáci prihlasovatelia podali o 43 a zahraniční prihlasovatelia o 10 
prihlášok viac ako v roku 2016).  
Podobne ako v predchádzajúcich rokoch ani v roku 2017 neboli úradu podané žiadne prihlášky 
topografií polovodičových výrobkov. 
 
 
Ochranné známky 
 

V roku 2017 bol počet podaných národných prihlášok ochranných známok 2 963, čo je pokles o 9 % 
oproti predchádzajúcemu roku. Domáci prihlasovatelia ich podali 2327 a zahraniční 636, pričom ich najväčší 
počet bol z Českej republiky (391), z Nemecka (39) a zo Spojených štátov amerických (31). 

Podiel formálne správne podaných prihlášok k celkovému počtu v roku 2016 bol 31 %, avšak v roku 2017 sa 
tento podiel výrazne zlepšil, a to na 47 %, čo možno považovať za správnu cestu zavedeného formálneho 
prieskumu v roku 2014, kedy v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami sa tento podiel pohyboval od 15 % do 
20 %. 

 
K 31. decembru 2017 bolo na území Slovenskej republiky platných 47 677 národných ochranných známok. 
 
Počet medzinárodne zapísaných ochranných známok s určením pre Slovenskú republiku v roku 2017 stúpol 

o 290 (spolu 1435), čo je nárast o 25 % oproti  predchádzajúcemu roku. Počet žiadostí o medzinárodný zápis 
ochrannej známky v roku 2017 odoslaných do WIPO bol 106, čo je pokles o 14 prihlášok oproti 
predchádzajúcemu roku. Možno skonštatovať, že z dlhodobého pohľadu ide o normálnu toleranciu.  
 
Dizajny 
 

K 31. decembru 2017 úrad registroval v Slovenskej republike spolu 874 platných dizajnov. Počet podaných 
prihlášok dizajnov v roku 2017 klesol zo 168 na 145. Domáci prihlasovatelia ich podali 118 a zahraniční 27.  
Počet negatívne ukončených podaní bol v hodnotenom roku 5, čo tvorí v pomere ku 105 ukončeným konaniam 
o zápis dizajnu do registra približne 5 %. 
 
Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov 
 

K 31. decembru 2017 bolo v Slovenskej republike platných 20 označení pôvodu.  
V oblasti označení pôvodu a zemepisných označení výrobkov v prvom polroku 2017 úrad prijal jednu 

prihlášku zemepisného označenia výrobku pre zápis do národného registra – Detvianska výšivka, ktorá bola aj 
zapísaná do registra – a jednu žiadosť o zápis do registra EK pre potraviny – Liptovské droby, ktorá bola v 
druhom polroku postúpená na zápis do registra EK.  

V prvom polroku bolo do registra EK zapísané chránené označenie pôvodu Stupavské zelé a EK zverejnila 
vo svojom vestníku zemepisné označenie Skalický rubín pre víno. V decembri 2017 bolo toto označenie 
zapísané ako chránené označenie pôvodu do registra EK. V druhom polroku bola podaná prihláška na ochranu 
Trnavského sladu. Začiatkom roka 2017 bol do registra OP pri WIPO zapísaný Slovenský opál. 
 
Legislatíva 
 
Rok 2017 prebehol v znamení intenzívnych legislatívnych prác na novelách právnych predpisov z oblasti 
priemyselného vlastníctva. 
 
Dokončené boli legislatívne práce na návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2001 Z. z. o 
patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový 
zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Táto novela sa okrem 
patentového zákona týka zákona o dizajnoch, zákona o úžitkových vzoroch, zákona o ochranných známkach a 
zákona o správnych poplatkoch.  
Dňa 3.5.2017 bol návrh schválený na rokovaní vlády Slovenskej republiky a následne bol predložený Národnej 
rade Slovenskej republiky. Dňa 6.9.2017 bol vládny návrh zákona (ČPT 549) schválený uznesením NR SR č. 
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779  a následne bol predložený na podpis prezidentovi SR. V Zbierke zákonov SR vyšiel pod číslom 242/2017 
Z. z.  

Novela,  s účinnosťou od 1. januára 2018 (s výnimkou niektorých ustanovení, ktoré majú odloženú účinnosť 
k 1. januáru 2019), prináša harmonizáciu právnej úpravy najdôležitejších priemyselnoprávnych inštitútov, 
akými sú najmä zamestnanecký režim, majiteľstvo a spolumajiteľstvo, prevod a prechod práv, licenčná zmluva, 
vymáhanie práv, prihláška a právo prednosti, zápis práv do registra, sporové konania, rozklad či subsidiárna 
aplikácia správneho poriadku, čím sa zvyšuje úroveň právnej istoty prihlasovateľov, majiteľov a ostatných 
zúčastnených subjektov a posilňuje sa tiež predvídateľnosť a transparentnosť postupu a rozhodovania úradu a 
súdov. Posilňuje sa vymožiteľnosť práv priemyselného vlastníctva v nadväznosti aj na rekodifikáciu civilného 
procesného práva. Novelou sa zavádzajú niektoré nové služby, napr. rešerš v prioritnej lehote a rešerš 
medzinárodného typu.  

 
Intenzívne legislatívne práce prebiehali na návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. 
o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Novelizácia zákona o ochranných známkach má transpozičný charakter [smernica Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti 
ochranných známok] a úspešné ukončenie legislatívneho procesu v roku 2018 tak, aby zmeny nadobudli 
účinnosť 14. januára 2019, je pre úrad prioritou.  
Novela známkového práva prinesie zásadnú zmenu prístupu k označeniam, ktoré je možné zapísať ako ochranné 
známky. Opustením podmienky grafickej znázorniteľnosti označenia sa otvára priestor pre zápis 
netradičných/nových druhov ochranných známok (ako napr. multimediálne, holografické, zvukové alebo 
pohybové) a najmä  priestor pre nové spôsoby vyjadrení týchto ochranných známok, a to konkrétne 
prostredníctvom elektronických súborov. Nie je možné opomenúť previazanosť reformy národného 
známkového práva s reformou práva ochrannej známky EÚ, ktorá bola dokončená k 1.10.2017, a to vzhľadom 
na potrebu zabezpečenia harmonizovaného prístupu k reforme v rámci celej EÚ. 
Po intenzívnych interných legislatívnych prácach, a to aj so zapojením odbornej verejnosti, bol v  novembri 
2017 zahájený aj samotný „vonkajší“ legislatívny proces, a to uverejnením predbežnej informácie k  novele na 
portáli Slov-lex.  
Pre úplnosť je vhodné poznamenať, že tento legislatívny návrh je zaradený do Plánu legislatívnych úloh vlády 
SR na rok 2018 a vo februári 2018 sa k nemu uskutočnilo medzirezortné pripomienkové konanie. Plánovaná 
účinnosť novely je od 14. januára 2019. 
 
Na rokovanie vlády SR boli v roku 2017 predložené štyri materiály nelegislatívnej povahy a jeden materiál 
legislatívnej povahy [návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových 
ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších 
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony]. 
 
Súdne konania 
 
V roku 2017 bolo na Krajský súd v Banskej Bystrici podaných 17 žalôb na preskúmanie zákonnosti rozhodnutí 
úradu, z toho 15 žalôb sa týkalo ochranných známok a po jednej žalobe patentov a úžitkových vzorov.  
Zo sporov začatých v roku 2017 bolo právoplatne rozhodnuté v siedmich prípadoch, kedy boli konania 
zastavené z dôvodu späť vzatia žalôb. 
Z neukončených sporov z predchádzajúcich rokov bolo v roku 2017 právoplatne rozhodnuté o deviatich, v 
ôsmich prípadoch boli žaloby zamietnuté a v jednom prípade rozhodnutia úradu zrušené. 
Počas roka 2017 sa úrad vyjadril k trom kasačným sťažnostiam podaným žalobcami proti rozhodnutiam 
Krajského súdu v Banskej Bystrici a v jednom prípade podal kasačnú sťažnosť úrad. 

K 31. 12. 2017 zostáva na Najvyššom súde SR 14 neukončených súdnych sporov a deväť na Krajskom súde 
v Banskej Bystrici.  
 
Sporové konania 
 

Zámerom sporových konaní vedených v rámci ÚPV SR, je nepripustiť zásah do súkromných práv 
oprávnených osôb, ako aj udeleniu ochrany na predmety priemyselného vlastníctva, ktoré nespĺňajú zákonné 
požiadavky, prípadne naprávať nezákonný stav, pokiaľ už k nemu došlo. 
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Do dňa zápisu ochrannej známky do registra môže ktokoľvek podať pripomienky. Námietky proti zápisu 
označenia ako ochrannej známky do registra podáva dotknutá osoba do troch mesiacov od oznámenia 
zverejnenia prihlášky ochrannej známky v úradnom vestníku.  

Následne po zápise ochrannej známky možno podať návrhy na jej zrušenie alebo návrh na vyhlásenie 
ochrannej známky za neplatnú, v prípade zapísaného úžitkového vzoru a dizajnu návrh na ich výmaz z registra. 
Udelený patent je možné na základe sporového konania zrušiť. 
 

Za rok 2017 bol počet nových námietkových podaní len 109, čo je v porovnaní s predchádzajúcim obdobím 
neočakávaný pokles o viac ako 40 %.  

Podobne to bolo aj s agendou pripomienok, kde počet nových podaní bol 30, čo predstavuje pokles dokonca 
skoro o 50%.  

Tento stav je najpravdepodobnejšie možné pripísať najmä opakovaným odstávkam systémov úradu 
súvisiacich s migráciou dát z registrov úradu pri nasadzovaní elektronického systému úradu, ktoré mali za 
následok nižší počet zverejnených prihlášok ochranných známok, ktorý má priamy vplyv na tieto podania. 

V prípade podaní návrhov na neplatnosť a zrušenie ochrannej známky alebo medzinárodnej ochrannej 
známky bol stav mierne lepší ako v predchádzajúcom roku, keďže bolo podaných 45 návrhov, čo je o 30% viac 
ako v roku 2016.  Rovnako počet 12 nových návrhov týkajúcich sa technických predmetov priemyselno-právnej 
ochrany, najmä vďaka návrhom na výmaz  úžitkového vzoru, kde bolo dohromady 10 podaní, možno hodnotiť 
čiastočne pozitívne, keďže ide o nárast v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. 

Čo sa týka konaní o dodatkových ochranných osvedčeniach klesol počet podaní, celkovo na 6, čo v počte 
nových podaní predstavuje návrat k situácii pred rokom 2015, keďže očakávane skoro úplne vymizli podania 
týkajúce sa žiadosti o úpravu doby platnosti už udelených osvedčení v súlade s rozsudkom SD EÚ C-471/14. 
Návrhy týkajúce sa posúdenia vecných podmienok udelenia dodatkového osvedčenia, boli podané v dvoch 
prípadoch.  

 
V prípade konaní o námietkach proti zápisu označenia, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky do 

registra úradu, resp. odmietnutia ochrany na území Slovenskej republiky v prípade medzinárodných ochranných 
známok, bolo vydaných 136 rozhodnutí.             

V konaniach o pripomienkach vybavovaných na odbore to bolo celkovo 11 rozhodnutí o zamietnutí 
prihlášok ochrannej známky a v 26 prípadoch boli pripomienky posúdené ako nedôvodné. 

Vo veci návrhov na neplatnosť a zrušenie ochrannej známky alebo medzinárodnej ochrannej známky vydal 
úrad 40 rozhodnutí.  

V konaniach o zrušení patentu, výmaze úžitkového vzoru a dizajnu, konaniach týkajúcich sa dodatkových 
ochranných osvedčení a určovacích konaniach bolo v roku 2017 vydaných 20 rozhodnutí.  
 
Odvolacie konania 
 
V roku 2017 bolo podaných 102 opravných prostriedkov proti prvostupňovým rozhodnutiam úradu, čo v 
porovnaní s rokom 2016 predstavuje mierny pokles, o 7 %. S výnimkou dvoch prípadov uplatnenia 
mimoriadnych opravných prostriedkov, všetky podania predstavovali rozklady smerujúce proti prvostupňovým 
rozhodnutiam úradu. Najväčší počet podaní, rovnako ako aj v predchádzajúcich rokoch, predstavujú podania 
opravných prostriedkov vo veciach ochranných známok. Tieto v roku 2017 predstavovali až 89 % všetkých 
podaní na odbore odvolacích konaní. Opravné prostriedky proti rozhodnutiam týkajúcim sa patentov, 
úžitkových vzorov, dodatkových ochranných osvedčení a dizajnov v roku 2017 tvorilo 11 podaní. 
V rámci odboru bolo v roku 2017 ukončených 90 konaní o opravných prostriedkoch, z toho v 85 prípadoch bolo 
vydané rozhodnutie a päť konaní bolo ukončených neformálne. Z celkového počtu 90 ukončených konaní v 
dvoch prípadoch išlo o preskúmanie rozhodnutí mimo odvolacieho konania, v jednom prípade o konanie o 
návrhu na obnovu konania, v ostatných prípadoch išlo o rozklady podané proti prvostupňovým rozhodnutiam 
úradu. 
Len veľmi mierny pokles podaných opravných prostriedkov a zároveň pokles ukončených konaní v porovnaní s 
predchádzajúcim rokom spôsobili, že v agende odboru bolo k 31. decembru 2017 celkovo 142 neukončených 
konaní, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje nárast o 12 konaní.. 
 
Medzinárodné vzťahy 
 
Zamestnanci úradu participovali v riadiacich a expertných orgánoch v medzinárodných organizáciách s cieľom 
aktívne formovať a obhajovať pozície Slovenska v oblasti ochrany duševného vlastníctva. Okrem toho vedenie 
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úradu zastupovalo Slovensko správnej rade Európskeho patentového úradu (EPÚ), správnej rade a rozpočtovom 
výbore Európskeho úradu duševného vlastníctva EÚ (EUIPO), ako aj na valnom zhromaždení Svetovej 
organizácii duševného vlastníctva WIPO. 
 
Zamestnanci, ktorí sú odborníkmi vo svojich konkrétnych oblastiach, sa zúčastňovali na viacerých technických 
a styčných výboroch EPO a EUIPO, ako aj na pracovných skupinách pre projekty, ktoré riadia európske 
iniciatívy zamerané na konvergenciu a harmonizáciu v rámci EUIPO. 
 
Úrad má tiež dvojstranné programy spolupráce s EPO a EUIPO, v rámci ktorých realizoval iniciatívy na 
zvýšenie informovanosti o ochrane DV, ale aj vzdelávacie a školiace programy, ďalej projekty v oblasti IKT, 
výmeny dát, vývoja nástrojov na zabezpečenie lepšieho prístupu k informáciám o DV, a v neposlednom rade  
v oblasti zosúlaďovania postupov týkajúcich sa spôsobov prieskumu a posudzovania ochranných známok 
a dizajnov úradmi duševného vlastníctva.  
 
V rámci spolupráce s EPÚ bol spustený projekt Quality@Source (kvalita na vstupe) , ktorého cieľom je 
zosúladiť štandardy a formáty, ako aj kvalitu patentových dát, ktoré úrad spracováva na začiatku konania 
o prihláške vynálezu. Ďalší projekt, ktorý úrad realizoval s EPÚ bol Federated Patent Register (Federatívny 
patentový register), ktorý z jedného miesta prístupu ponúka bezplatný prístup k základným právnym údajom 
o európskom patente, ktoré získava priamo z registrov národných patentových úradov. 
 
Spolupráca s EUIPO sa realizuje prostredníctvom Európskej siete ochranných známok a dizajnov (ETMDN), 
ktorá sa časom stala centrom spolupráce vnútroštátnych a regionálnych úradov duševného vlastníctva, združení 
používateľov a iných organizácií duševného vlastníctva. Hlavnou a úspešné napĺňanou ambíciou siete je 
vybudovanie spoľahlivého systému ochranných známok a dizajnov v Európe prostredníctvom zjednocovania 
spoločných postupov, služieb a nástrojov pre potreby odborníkov na duševné vlastníctvo a majiteľov práv. 
 
 Medzi úspešné projekty, na ktorých úrad participoval aj v roku 2017, môžeme zaradiť vyhľadávacie a rešeršné 
nástroje TMview, DSview a TMclass. V oblasti zosúlaďovania postupov úrad pokračoval v zapájaní sa do 
konvergenčných iniciatív, konkrétne do projektu CP8 „Používanie ochrannej známky odlišnej od zapísanej 
ochrannej známky“ a CP9 „Rozlišovacia spôsobilosť trojrozmerných ochranných známok obsahujúcich slovné 
a/alebo obrazové prvky, ak tvar sám o sebe nemá rozlišovaciu schopnosť“.  
 
Hlavné prínosy pre používateľov sú:   
Jasnosť a transparentnosť: vďaka iniciatívam založeným na spoločnej komunikácii sú zainteresované strany 
včas informované o ďalšom vývoji, v podobe zjednotených informácií. 
Kvalita a využiteľnosť: účinný a efektívny prístup k ochrane, ktorý poskytujú systémy zápisu na vnútroštátnej 
úrovni, ako aj na úrovni EÚ. 
Právna istota: väčšia právna istota v dôsledku väčšej jednotnosti rozhodnutí prijatých na vnútroštátnej úrovni a 
na úrovni EÚ. 
Úspora času a nákladov: prípadné skrátenie času spracovania prihlášok a zníženie nákladov pre úrady 
duševného vlastníctva, ako aj pre prihlasovateľov. 
 
Okrem spolupráce s medzinárodnými organizáciami úrad rozvíjal aj regionálnu spoluprácu a bilaterálne vzťahy. 
Od roku 2015 je nosným projektom regionálnej spolupráce Vyšehradský patentový inštitút (VPI). VPI bol 
zriadený ako medzivládna organizácia krajín V4. Tento inštitút plní funkciu orgánu pre medzinárodnú rešerš a 
medzinárodný predbežný prieskum v zmysle PCT, čím sa zaradil do dvadsiatky globálne najvýznamnejších 
medzinárodných patentových autorít.  
Bilaterálna spolupráca sa aj v roku 2017 realizovala s partnerskými úradmi priemyselného vlastníctva v rámci 
zoskupenia Vyšehradská štvorka, v súčasnosti rozšírená o Rakúsko, Slovinsko, a Chorvátsko. Hlavnou náplňou 
bola diskusia a koordinácia stanovísk k strategickým zámerom, ktoré boli prijímané v medzinárodných 
organizáciách. 
 
 
 
Národná stratégia duševného vlastníctva 
V mesiaci október 2017 bol sfinalizovaný materiál "Odporúčania pre vládu Slovenskej republiky na rozvoj 
národnej stratégie duševného vlastníctva", ktorý bol vypracovaný v spolupráci so Svetovou organizáciou 

https://www.tmdn.org/network/who_is_participating
https://www.tmdn.org/network/other-members
https://www.tmdn.org/network/other-members
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duševného vlastníctva (WIPO) so sídlom v Ženeve. Predložený materiál mapuje inovačný systém Slovenskej 
republiky, posudzuje, akým spôsobom sa využíva duševné vlastníctvo a obsahuje odporúčania pre ďalší vývoj 
Národnej stratégie duševného vlastníctva. 
 
 
SLUŽBY ÚPV SR 
 
ÚPV SR sa snaží vychádzať verejnosti v ústrety aj rozširovaním a skvalitňovaním svojich služieb. Okrem 
možnosti využívať služby informačného centra poskytuje rešeršné a elektronické služby či prediagnostiku 
priemyselných práv. 
 
Informačné služby 
 
ÚPV SR zriadil v roku 2006 informačné centrum, ktoré zabezpečuje efektívny systém poskytovania informácií 
o možnostiach ochrany jednotlivých predmetov priemyselného vlastníctva, o spôsobe podávania prihlášok a s 
nimi súvisiacimi správnymi poplatkami. Služba zahŕňa i poskytovanie verejne dostupných informácií z registrov 
úradu.  
Počet požiadaviek o poskytnutie informácií dosiahol podobnú úroveň ako v predchádzajúcom roku. V roku 
2017 bolo na informačnom centre vybavených spolu spolu 6 460 žiadostí, z toho 4 759 telefonicky, 1 509 e-
mailom, 186 osobne a 6 poštou. Bolo zaslaných 446 upozornení na predĺženie platnosti úžitkových vzorov a 
158 upozornení na predĺženie platnosti dizajnov. 
 
Fond patentovej a nepatentovej literatúry 
 
Úrad poskytuje verejnosti v špecializovanej študovni prístup k patentovým dokumentom, rôznym databázam, 
literatúre a k ďalším informačným zdrojom.  
Patentový fond úradu bol v roku 2017 doplnený o 1 038 892 patentových dokumentov v papierovej a 
elektronickej forme, spracovaných bolo 1 535 patentových dokumentov a titulných strán slovenských 
patentových dokumentov. 
Súčasťou knižničného fondu úradu je fond depozitnej knižnice WIPO, ktorý obsahuje 289 zväzkov publikácií a 
je k dispozícii na prezenčné štúdium pre verejnosť a zamestnancov úradu v študovni ÚPV SR. V roku 2017 bolo 
spracovaných a zaradených do fondu 22 nových publikácií. 

V rámci bilaterálnej spolupráce s Európskym patentovým úradom v oblasti patentových informácií dopĺňa ÚPV 
SR patentové dokumenty v elektronickej forme do rešeršnej databázy EPÚ Espacenet. Databáza je prístupná aj 
v slovenskom jazyku na adrese http://sk.espacenet.com/. 

 
Rešeršné služby 
 
ÚPV SR poskytuje platené rešeršné služby - prieskum na novosť, rešerš na stav techniky v príslušnej oblasti, 
rešerš na dizajn a na zhodnosť alebo zameniteľnosť označení – známkovú rešerš, bibliografické rešerše a 
preskúmanie právoplatnosti zadaných predmetov priemyselnoprávnej ochrany.  
Podľa potreby možno vykonávať monitoring – priebežné sledovanie stavu techniky v určených oblastiach a vo 
vybraných štátoch, prípadne sledovanie dizajnov a ochranných známok konkurencie. V roku 2017 bolo 
vykonaných 20 patentových rešerší na stav techniky, 20 patentových rešerší s komentárom, 436 známkových 
rešerší, 8 bibliografických rešerší a 6 rešerší na vzhľad dizajnu. 
Podľa nariadenia Rady č. 2424/2015 o ochrannej známke Európskej únie vykonáva úrad rešerše ochranných 
známok EÚ. Za rok 2017 bolo spracovaných 655 rešerší EUTM. 
 
 
 
Elektronické podávanie  
 
V roku 2017 ÚPV SR spustilo do prevádzky nové elektronické služby pre svojich klientov v rámci ktorých bolo 
vytvorených 327 elektronických formulárov integrovaných na Ústredný portál verejnej správy  (ďalej len 
„ÚPVS) pre všetky predmety priemyselného práva. Spustením nových elektronických služieb sa zvýšil podiel 
podaní uskutočnených elektronickými prostriedkami.  

http://sk.espacenet.com/
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V porovnaní s minulým rokom došlo pri národných prihláškach patentov, úžitkových vzorov a dodatkových 
ochranných osvedčení a prekladov európskych patentových spisov do slovenského jazyka s určením pre 
slovenskú republiku k nárastu elektronicky podaných prihlášok prostredníctvom systému EPTOS o 685, čo 
predstavuje nárast približne o 32%.  
Počet podaných  prihlášok ochranných známok, dizajnov, národných prihláškach patentov, úžitkových vzorov a 
dodatkových ochranných osvedčení a prekladov európskych patentových spisov do slovenského jazyka 
s určením pre slovenskú republiku doručených ÚPV SR v roku 2017 prostredníctvom ÚPVS stúpol v porovnaní 
s rokom 2016 o 316, čo predstavuje nárast približne o 41%. 
 
Prediagnostika priemyselných práv 
 
Prediagnostika priemyselných práv je služba, ktorá vychádza z priameho kontaktu s vedením a zástupcami 
firiem, z poznania ich potenciálu a z porovnávania firiem s ich konkurenciou. Na základe týchto informácií 
poskytnú zástupcovia ÚPV SR konzultačno-poradenskú službu v oblasti duševného vlastníctva s cieľom 
zvyšovať povedomie hlavne o ochrane technických riešení, dizajnov alebo ochranných známok. Odporúčania a 
závery nie sú pre podnikateľské subjekty záväzné. 
V roku 2017 bolo uskutočnených 32 návštev v malých a stredných podnikoch (MSP) s cieľom poskytnúť 
vedeniu a zamestnancom individuálne poradenstvo v oblasti priemyselných práv. Tento rok bola prediagnostika 
zameraná aj na poľnohospodárstvo a remeselnú výrobu. 
Poradenská služba bola poskytnutá víťazom súťaže Inovatívny čin roka, vyhlásenej Ministerstvom hospodárstva 
SR. V spolupráci so Slovenským centrom dizajnu boli oslovení aj výhercovia súťaže Národnej ceny za 
komunikačný dizajn. 
 
Popularizácia priemyselného vlastníctva 
 
ÚPV SR sa snaží ľahko prístupným a zrozumiteľným spôsobom sprostredkovať širokej verejnosti poznatky 
týkajúce sa priemyselného vlastníctva. Využíva na to v prvom rade elektronické médiá, rozličné publikácie, 
propagačné a vzdelávacie akcie. Na zvyšovanie povedomia verejnosti v oblasti duševného vlastníctva slúži aj 
sieť partnerských stredísk patentových informácií a kontaktných miest. 
 
Webové stránky úradu a sociálne siete 
 
Okrem oficiálnej webovej stránky  www.upv.sk   úrad naďalej prevádzkuje popularizačný internetový portál 
www.patentovat.sk určený širokej verejnosti, ktorý je prepojený aj na sociálnu sieť facebook. FB stránka je 
takmer denne aktualizovaná a osvedčila sa aj ako kontaktné miesto pre verejnosť, ktorá vyhľadáva informácie o 
službách úradu, resp. o ochrane duševného vlastníctva. 
 
www.indprop.gov.sk  (www.upv.sk) 
 
Webové sídlo úradu www.upv.sk predstavuje pre verejnosť najkompletnejší zdroj informácií. Okrem toho sa 
postupne stáva aj efektívnym komunikačným prostriedkom. Umožňuje verejnosti rýchly prístup k informáciám 
a databázam týkajúcim sa oblasti priemyselného vlastníctva. V slovenskej i v anglickej verzii sú na stránke 
zverejňované aj informácie o pripravovaných konferenciách, seminároch a iných podujatiach. Od 1. marca 2017 
sú verejnosti sprístupnené nové webregistre ÚPV SR. Databázy obsahujú vybrané údaje z registrov predmetov 
priemyselného vlastníctva vedených úradom, pričom aktualizácia prebieha na dennej báze. V detailoch 
jednotlivých záznamov sú k dispozícii bibliografické údaje, údaje o stave konania prihlášok a o právnom stave, 
úplné texty zverejnených patentových dokumentov vo formáte PDF, vyobrazenia ochranných známok a 
dizajnov a položky protokolu. 

Portál www.patentovat.sk a facebook 

V snahe zvyšovať povedomie verejnosti  o význame duševného vlastníctva a jeho ochrany ÚPV SR využíva aj 
popularizačný portál www.patentovat.sk, ktorý je prepojený s facebookovou stránkou úradu. Stránka na 
sociálnej sieti Facebook s názvom „Úrad priemyselného vlastníctva SR − patentovat.sk“ je denne 
aktualizovaná. Počet návštevníkov, priaznivcov facebookovej stránky, sa zvýšil cca o 40, koncom roka 2017 ich 
bolo takmer 410. 

 

http://www.upv.sk/
http://www.patentovat.sk/
http://www.indprop.gov.sk/
http://www.upv.sk/
http://www.upv.sk/
http://www.patentovat.sk/
http://www.patentovat.sk/
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www.twitter.com 
 
V júni 2016 bol s cieľom prinášať návštevníkom najaktuálnejšie informácie z oblasti priemyselného vlastníctva 
zriadený aj účet na sociálnej sieti twitter, pod názvom twitter.com/UPV_SR.  
 
www.dusevnevlastnictvo.gov.sk 
 
ÚPV SR participuje spolu s Ministerstvom kultúry SR na prevádzke portálu 
http://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/. Informačný portál predstavuje digitálnu platformu na získanie 
základného prehľadu, orientácie a informačného zdroja v celom zábere predmetov duševného vlastníctva. 
Obsahuje informácie o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom, o práve priemyselného 
vlastníctva, o práve proti nekalej súťaži, zahŕňa tiež informácie o právnej regulácii obchodných mien, 
obchodného tajomstva aj know-how.  

 
Publikácie 
 
Najvýznamnejšou publikáciou týkajúcou sa oblasti priemyselnoprávnej ochrany je Vestník ÚPV SR, ktorý 
vychádza pravidelne jedenkrát mesačne. Od čísla 1/2016 úrad sprístupňuje oficiálnu verziu bezplatne len na 
svojom webovom sídle v elektronickej verzii. Staršie oficiálne verzie vestníka vydávané v rokoch 1993 až 2007 
sú vydané v tlačenej forme, v rokoch 2008 až 2015 bol vestník vydávaný na CD-ROM nosiči vo formáte PDF. 
Vestníky vydané v papierovej forme a na CD-ROM nosiči sú dostupné v študovni úradu. 

Časopis Duševné vlastníctvo je v súčasnosti jediné slovenské periodikum zamerané na problematiku 
priemyselných a autorských práv. V roku 2017 vydal úrad dve čísla časopisu v elektronickej verzii, číslo 2/2017 
a Duševné vlastníctvo ‒ výber 2017 vyšlo v tlačenej podobe. Duševné vlastníctvo ‒ výber pozostáva z 
vybraných ťažiskových autorských článkov doplnených o rubriku Z rozhodnutí ÚPV SR a Z galérie tvorcov. 
Počas roka 2017 bol novým predsedom redakčnej rady zvolený Mgr. Bc. Miroslav Čellár, podpredseda ÚPV 
SR.   

Elektronický časopis E-zine ÚPV SR prináša aktuálne informácie a zaujímavosti z diania v oblasti duševného 
vlastníctva zo Slovenska i zahraničia. V roku 2017 vyšlo 11 čísel.  

 
Propagačné podujatia 
 

ÚPV SR sa snaží verejnosti priblížiť aj viacerými popularizačnými aktivitami. K najvýznamnejším patria 
podujatia organizované pri príležitosti  svetového dňa duševného vlastníctva, noc výskumníkov, rôzne výstavy 
organizované v priestoroch ÚPV SR, či vzdelávací program. 

 

Zamestnanci ÚPV SR a pozvaní hostia si Svetový deň duševného vlastníctva pripomenuli 26. apríla 2017 
konferenciou Duševné vlastníctvo na Slovensku XVII s názvom „Inovácie v každodennom živote“. Tento deň 
bol v úrade aj Dňom otvorených dverí, keď sa návštevníkom otvorili aj inak verejnosti neprístupné priestory. 

 

Zástupcovia úradu poskytovali informácie a konzultácie o priemyselnoprávnej ochrane na medzinárodnom 
veľtrhu Nábytok a bývanie v Nitre, veľtrhu CONECO 2017 v Bratislave, na Medzinárodnom strojárskom 
veľtrhu v Nitre a na medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave Agrokomplex v Nitre. ÚPV SR 
sa už po siedmykrát zapojil aj do festivalu vedy na Slovensku -  Európska noc výskumníkov 2017, a to svojou 
účasťou na podujatí v Žiline a v Košiciach.  

 

Od októbra 2016 do júla 2017 bola vo vstupných priestoroch Úradu priemyselného vlastníctva SR sprístupnená 
výstava Ján Bobek – Výber z tvorby, ktorá predstavovala drevené samorasty a obrazy vytvorené 
kombinovanými technikami. V júli bola nahradená výstavou fotografií krajiniek nášho kolegu Mikuláša Pauča - 
fotografa, ktorý sa amatérsky venuje fotografii už viac ako 15 rokov.  

http://www.twitter.com/
https://twitter.com/UPV_SR
http://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/
http://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/
http://www.upv.sk/?studovna
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V tomto roku úrad druhýkrát participoval na súťaži pod názvom Národná cena za dizajn 2017 - produktový 
dizajn, ktorú organizuje Slovenské centrum dizajnu s Ministerstvom kultúry SR. V poradí už 14. ročník súťaže 
Národná cena za dizajn (NCD) bol v roku 2017 zameraný na produktový dizajn. Slávnostného vyhlásenia 
výsledkov sa zúčastnil podpredseda ÚPV SR Mgr. Bc. Miroslav Čellár. Úrad venoval všetkým výhercom 
individuálne poradenstvo v oblasti priemyselnoprávnej ochrany.  

 
Vzdelávanie 

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 30. apríla 2014 a potvrdenia o udelení 
akreditácie č.1308/2014/44/1 poskytuje ÚPV SR vzdelávací program Duševné vlastníctvo. V roku 2017 
pokračoval Kurz Duševného vlastníctva modulom C – Informácie o oblasti duševného vlastníctva. Celkovo 
kurz navštevovalo 25 účastníkov, z toho 24 úspešne absolvovalo skúšku z daného modulu a získalo z neho 
osvedčenie. Od septembra pokračuje vzdelávanie modulom D – Právo priemyselného vlastníctva. V školskom 
roku 2017/2018 je v kurze 27 frekventantov. 

V ostatných rokoch ÚPV SR zaznamenáva zvýšený záujem o prednášky o ochrane priemyselného 
vlastníctva tak zo strany stredných škôl a univerzít, ako aj zo strany podnikateľskej obce a odbornej verejnosti. 
Pre žiakov základných a stredných škôl, akademickú obec a podnikateľov sa celkovo sa uskutočnilo 32 
prednášok.  

Úrad priemyselného vlastníctva SR v spolupráci so Slovenskou komorou patentových zástupcov zorganizoval 
odborné skúšky na výkon činnosti patentového zástupcu. Osvedčenie o úspešnom vykonaní odbornej skúšky 
získal v roku 2017 jeden zúčastnený uchádzač. Na základe osvedčenia vydaného úradom sa môže každý 
uchádzač, ktorý splní zákonom stanovené podmienky skúšok, stať členom Slovenskej komory patentových 
zástupcov. 

 
Partneri ÚPV SR 
 

V priebehu roka 2017 naďalej pokračovala spolupráca so strediskami patentových informácií (PATLIB) a 
informačno-poradenskými miestami úradu pre inovácie (innoinfo), ktorá sa realizuje na základe dohôd o 
vzájomnej spolupráci. Partnerstvo je založené na výmene a poskytovaní informácií, informačných materiálov a 
organizovaní a zabezpečovaní podujatí zameraných na rozširovanie a doplňovanie odborných znalostí z oblasti 
priemyselného vlastníctva. V Slovenskej republike pôsobí v súčasnosti PATLIB centrum v Slovenskej národnej 
knižnici v Martine, v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave, Štátnej vedeckej knižnici v 
Košiciach, v Štátnej vedeckej  knižnici v Banskej Bystrici a centrum pôsobiace v rámci Žilinskej univerzity v 
Centre pre transfer technológií. Zástupcovia stredísk a kontaktných miest sa zúčastnili konferencie, ktorú 
zorganizoval úrad pri príležitosti Svetového dňa duševného vlastníctva a v dňoch 3. -  4. mája 2017 sa 
zástupcovia PATLIB centier pôsobiacich v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave, Štátnej 
vedeckej knižnici v Banskej Bystrici a Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach taktiež zúčastnili konferencie 
PATLIB 2017 v Európskom patentovom úrade v Mníchove. V novembri 2017 úrad zapožičal výstavu Vedecká 
hračka PATLIB centru v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach, kde si ju počas jedného mesiaca pozrelo viac 
ako 450 žiakov a študentov.  

Poslaním Informačno‐poradenských miest úradu pre inovácie „innoinfo“, pôsobiacich priamo v regiónoch 
Slovenska, je zorientovať najmä malých a stredných podnikateľov v oblasti inovácií a priemyselnoprávnej 
ochrany. „Innoinfo“ sú zriadené v podnikateľských inkubátoroch (Inkubátor Malacky a BIC Bratislava, spol. s 
r.o.), regionálnych poradenských a informačných centrách – RPIC Komárno, Poprad, Prešov a Regionálna 
rozvojová agentúra Kysuce v Čadci a v regionálnych komorách Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a 
univerzitách technického zamerania – Technická univerzita v Košiciach, Slovenská technická univerzita v 
Bratislave a Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline. Partnermi ÚPV SR je v rámci „innoinfo“ v 
súčasnosti päť regionálnych komôr SOPK – Bratislavská, Trenčianska, Banskobystrická, Košická a Prešovská. 
V Banskobystrickej regionálnej komore SOPK sa v roku 2017 konal deň otvorených dverí ÚPV SR, v BIC 
Bratislava s.r.o., SOPK Bratislava, RPIC Poprad a na pôde univerzity v Košiciach bol zorganizovaný seminár s 
možnosťou poskytnutia krátkych individuálnych konzultácií. V Trenčianskej regionálnej komore SOPK bola 
odprezentovaná prednáška na tému „Systém ochrany priemyselných práv“. 
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Kontaktné a informačné miesta úradu KIM informujú záujemcov o možnostiach ochrany ich tvorivej 
činnosti a snažia sa dostať do povedomia širokej verejnosti existenciu štátnej inštitúcie, ktorá zabezpečuje 
ochranu ich nehmotného majetku, duševného vlastníctva. Patria sem Štátna vedecká knižnica v Prešove, 
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, Krajská knižnica Karola 
Kmeťka v Nitre, Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene a Krajská knižnica v Žiline. 

 
 
1.1.2. Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly 
 (v eurách) 
 
Text 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

 
Skutočnosť 
 

% 
k upravenému 
rozpočtu 

1 2 3 4 5=4/3*100 
Príjmy spolu 3 000 000,00 3 000 000,00 3 252 632,14 108,42 
z toho: 
prijaté z rozpočtu EÚ 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Výdavky spolu: 3 178 066,00 6 465 536,91 6 464 812,76 99,99 
z toho: 
kryté prostriedkami EU 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00         

 
0,00 

Saldo príjmov  
a výdavkov 

 
-178 066,00 

 
-3 465 536,91 

 
-3 212 180,62 

 
92,68 

z toho: 
z prostriedkov EU 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
 
Schválené rozpočtované príjmy kapitoly v sume 3 000 000,00 eur neboli v priebehu roka 2017  upravované 
a boli skutočne  dosiahnuté v sume 3 252 632,14 eur, čo predstavuje plnenie na 108,42 %.  
 
Výška dosiahnutých príjmov je výrazne ovplyvnená príjmom z udržiavacích poplatkov v sume 2 439 222,14 
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 2017 činili predmetné príjmy sumu 632 576,96 eur, ako aj ostatné príjmy napr. za 
rešerše, publikácie, školné, refundácie atď. vo výške 180 833,04 eur. 
 
Schváleným rozpočtom na rok 2017 boli kapitole stanovené celkové výdavky vo výške 3 178 066,00 eur, po 
vykonaní rozpočtových opatrení bola ich výška upravená na sumu 6 465 536,91 eur. 
Za rok 2017 boli celkové výdavky čerpané v sume 6 464 812,76 eur, čo predstavuje čerpanie na 99,99 %. 
Saldo príjmov a výdavkov podľa skutočnosti k 31.12.2017 vykazuje záporný  výsledok, Tento výsledok  je 
spôsobený nárastom výdavkov v roku 2017 mimoriadnym rozpočtovým opatrením č. 4 /2017, ktoré prevýšilo 
výšku dosiahnutých príjmov úradu a skreslilo celkové percento konečného salda. 
 
V rámci hlavnej činnosti (program 081, 0970B, 0D40E), saldo príjmov a výdavkov podľa 
skutočnosti k 31.12.2017 vykazuje záporný  výsledok a to -3 212 180,62  eur,  z čoho vyplýva, že 
kapitola v roku 2017 čerpala zo štátneho rozpočtu viac výdavkov ako bolo celkovo dosiahnutých 
príjmov. 
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1.1.3. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly 
 
Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2017 bol našej kapitole oznámený listom MF SR  
č. MF/0012797/2016-431 zo dňa 27.apríla 2016 takto: 
  (v eurách) 

I.  PRÍJMY KAPITOLY 3 000 000,00 
     A. Záväzný ukazovateľ 3 000 000,00 
     B. Prostriedky EÚ                                                                                                                     -          
 
II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM (A+B)  2 993 116,00 
A. Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie 2 993 116,00 
     z toho: 
     A.1. prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) 2 993 116,00 
     A.2. prostriedky na spolufinancovanie                                                                                      -        
     A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania  
            (610), (kód zdroja 111) 1 559 955,00 
z toho: 
             mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
             aparátu ústredného orgánu  1 559 955,00 
    
Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy č. 1 
k uzneseniu vlády SR č. 508/2014 138 osôb 
z toho: 
aparát ústredného orgánu 138 osôb 
 
      A.4. kapitálové výdavky (700) (bez prostriedkov na spolufinancovanie) 30 000,00 
              z toho: kód zdroja 111 30 000,00 
 

 B. Prostriedky Európskej únie   - 
 

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

 
Názov programu 

 

 Výdavky spolu za kapitolu 2 993 116 
081 
08101 
08102 
 
 
06H0G 
0970B 
0A90M 
0A90T 
 
0D40E 
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 
1.1 Elektronizácia VS a rozvoj el. služieb na c.ú. MF SR – ÚPV SR 
2.1 Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, 
archivácia, prístup a ochrana systému – ÚPV SR 
SK PRES 2016 – ÚPV SR 
Elektronické služby ES ÚPV SR 

2 590 516 
 
     
 
         - 
    
135 000,00 
- 
 
- 
 
267 600,00 
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Po následných rokovaniach na úrovni Ministerstva financií a kapitoly , rozpisom v  októbri  2016 , po 
prerokovaní Hospodárskou radou Vlády SR nám boli schválené nasledovné  záväzné ukazovatele rozpočtu pre 
rok 2017:  
  (v eurách) 

I.  PRÍJMY KAPITOLY 3 000 000,00 
     A. Záväzný ukazovateľ 3 000 000,00 
     B. Prostriedky z rozpočtu EÚ                                                                                                   -          
 
II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM (A+B) 3 178 066,00 
A. Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ 3 178 066,00 

      z toho: 
      A.1. prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) 3 178 066,00 
      A.2. prostriedky na spolufinancovanie     
      A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                  
            (610), 1 659 955,00 
            (kód zdroja 111)  
 z toho: 
             mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
             aparátu ústredného orgánu 1 659 955,00 
 
Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy č. 1 
k uzneseniu vlády SR č. 508/2014 138 
Z toho: 
aparát ústredného orgánu 138 osôb 
 
      A.4. kapitálové výdavky (700) (bez prostriedkov na spolufinancovanie)  30 000,00 
               z toho: 
               kód zdroja 111 30 000,00 
                

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

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

                        
Kód                                                                                                                                                          
programu 

 
Názov programu 

 

 Výdavky spolu za kapitolu 3 178 066,00 
081 
08101 
08102 
 
06H0G 
0970B 
0A90M 
 
0A90T 
 
0D40E 
OEKOR 

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 
1.1 Elektronizácia VS a rozvoj el. služieb na c. ú. MF SR – 

ÚPV SR 
2.1 Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových  inštitúcií, 
archivácia, prístup a ochrana systému – ÚPV SR 
SK PRES 2016 – ÚPV SR 
Informačné technológie financované zuo štátneho rozpočtu- 
ÚPV SR 

3 008 842,00 
 
 
  - 
2 775 466,00 
 
- 
 
- 
 
 
267 600,00 
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V roku 2017 sme uskutočnili celkom 5 rozpočtových opatrení, ktorými sa zmenil upravený rozpočet na rok 
2017 nasledovne: 
 

I.  PRÍJMY KAPITOLY 3 000 000,00 
     A. Záväzný ukazovateľ 3 000 000,00 
     B. Prostriedky z rozpočtu EÚ                                                                                                   -          
 
II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM (A+B) 6 465 536,91 
A. Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ 6 465 536,91 

      z toho: 
      A.1. prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) 6 465 536,91 
      A.2. prostriedky na spolufinancovanie     
      A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                  
            (610), 1 754 464,00 
            (kód zdroja 111)  
 z toho: 
             mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
             aparátu ústredného orgánu 1 754 464,00 
 
Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy č. 1 
k uzneseniu vlády SR č. 508/2014 138 
Z toho: 
aparát ústredného orgánu 138 osôb 
 
      A.4. kapitálové výdavky (700) (bez prostriedkov na spolufinancovanie)  246 912,00 
               z toho: 
               kód zdroja 111  30 000,00 
kód zdroja 131F 216 912,00  
 
           

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

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

     (v eurách) 
                        
Kód                                                                                                                                                          
programu 

 
Názov programu 

 

 Výdavky spolu za kapitolu 6 465 536,91 
081 
08101 
08102 
 
06H0G 
0970B 
0A90M 
 
0A90T 
 
0D40E 
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 
1.2 Elektronizácia VS a rozvoj el. služieb na c. ú. MF SR – 

ÚPV SR 
2.1 Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových  inštitúcií, 
archivácia, prístup a ochrana systému – ÚPV SR 
SK PRES 2016 – ÚPV SR 
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu- 
ÚPV SR 

5 854 660,13 
 
 
 
 
129 449,02 
- 
 
- 
 
 
481 427,76 
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Skutočné plnenie záväzných ukazovateľov v roku 2017 bolo nasledovné: 
  (v eurách) 

Ukazovateľ Schválený 
rozpočet na 
rok 2017 

Upravený 
rozpočet na 
rok 2017 

Skutočnosť k 
31.12.2017 

 
% 

Príjmy kapitoly 3 000 000,00 3 000 000,00 3 252 632,14 108,42 
Výdavky kapitoly spolu 
z toho: 

3 178 066,00 6 465 536,91 6 464 812,76 99,99 

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

 
3 178 066,00            

0,00 
 
 

1 659 955,00 
1 659 955,00 

 

 
6 465 536,91 

 
0,00 

 
1 754 464,00 
1 754 464,00 

 

 
6 464 812,76 

 
0,00 

 
1 754 397,07 
1 754 397,07 

 

 
99,99 

 
0,00 

 
99,99 
99,99 

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

 
30 000,00 

 
30 000,00 

0,00 

 
246 912,00 

 
30 000,00 

216 912,00 

 
246 292,16 

 
29 607,40 

216 684,76 

 
99,75 

 
98,69 
99,90 

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

 
3 178 066,00 

    
2 775 466,00 

135 000,00 
 

267 600,0
0 

 
6 465 536,91 

 
5 854 660,13 

129 449,02 
 

481 427,76 

 
6 464 812,76 

 
5 854 555,82 

129 449,02 
 

480 807,92 

 
99,99 

 
99,99 

100,00 
 

99,87 

Na základe vyššie uvedených tabuľkových prehľadov o schválených a upravených záväzných ukazovateľoch 
a ich skutočnom plnení resp. čerpaní v roku 2017 môže kapitola skonštatovať, že v roku 2017 tieto dodržala.  
 
1.2. Príjmy kapitoly  
 
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky vzhľadom k svojej činnosti, ktorá je zameraná 
predovšetkým na zabezpečenie konania o predmetoch priemyselného vlastníctva a poskytovania ich ochrany, 
dosahuje príjmy: 
• z činnosti úradu (nedaňové príjmy)  
• zo správnych poplatkov 
 
1.2.1. Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie 
 
Z charakteru činnosti úradu vyplýva štruktúra príjmov  úradu nasledovne: 

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

 
 
Príjmy zo správnych poplatkov: 
V roku 2017 v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z o správnych poplatkoch boli  poplatky vyberané úradom , 
odvádzané prostredníctvom daňového úradu do štátneho rozpočtu. Tieto, v zmysle rozpočtovej klasifikácie nie 
sú príjmami úradu, pričom však výsledky jeho činnosti sa prejavujú predovšetkým touto formou. Kapitola 
zabezpečila odvod správnych poplatkov za obdobie roka 2017 v celkovej výške 1 197 554,13 eur. V roku 2016 
to predstavovalo výšku 1 279 928,36 eur, čiže v roku 2017 došlo k miernemu poklesu vo výške výberu 
správnych poplatkov (pokles o 82 374,23 eur). 
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Príjmy z činnosti úradu(nedaňové príjmy)  
Príjmy v roku 2017 boli rozpočtované vo výške 3 000 000,00 eur a k 31.12.2017  dosiahli výšku 3 252 632,14 
eur  čo predstavuje plnenie rozpočtu na úrovni 108,42% , čo je mimoriadne priaznivý stav.  V roku 2016 bola 
výška príjmov úradu 3 221 749,26 eur  čiže celková výška príjmov oproti roku 2016 vzrástla o 30 882,88 eur. 
 
 
Ide hlavne o  

a) príjmy z udržiavacích poplatkov  2 439 222,14 eur k 31.12.2017 (2 345 980,49 eur k 31.12.2016,) 
nárast oproti roku 2016 o 93 241,65 eur, 

b)  príjmy za činnosti spojené s priznávaním medzinárodných ochranných známok za rok 2017, ktoré 
kapitola každoročne získava od Svetovej organizácie duševného vlastníctva 632 576,96 eur 
k 31.12.2017 (748 369,20 eur k 31.12.2016) pokles o 115 792,24 eur, 

c) ostatné príjmy z prenájmu tovarov a služieb(rešerše , publikácie, školné, príjmy z poplatkov za 
porušenie predpisov)  celkovo vo výške 180 833,04 eur k 31.12.2017 (127 399,57 eur k 31.12.2016)  
nárast oproti roku 2016 o 53 433,47 eur.  

 
 
Celkové nedaňové príjmy v roku 2017 boli skutočne dosiahnuté v nasledovnej štruktúre: 
 
                   (v eurách) 

Ukazovateľ 
Schválený 
rozpočet 
na rok 2017 

Upravený 
rozpočet 
na rok 2017 

Skutočnosť 
k 
31.12.2017 

% 

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       
2 893 604,00 
2 893 604,00 

0,00 
0,00 

106 396,00 
 
 

106 396,00 
 

0,00 

0,00 
 

0,00 
2 893 604,00 
2 893 604,00 

0,00 
0,00 

106 396,00 
 
 

106 396,00 
 

0,00 
 

3 019,07 
 

3 019,07 
3 071 800,45 
3 071 800,45 

76 480,00 
76 480,00 
33 092,17 

 
 

33 092,17 
 

68 240,45 
64 692,56 
3 547,89 

0,00 
 

0,00 
106,16
106,16 

 
 

31,10 
 
 

31,10 

Nedaňové príjmy spolu 3 000 000,00 3 000 000,00 3 252 632,14 108,42 
Odvedené správne poplatky 0,00 0,00 1 197 554,13 0,00 
Mimorozpočtové zdroje – granty 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Prijaté granty a transfery 
 
Kapitole neboli v roku 2017 poskytnuté žiadne granty a transfery.  
 
Príjmy z mimorozpočtových zdrojov 
 
Kapitola od novembra 2001 nedisponuje žiadnymi mimorozpočtovými prostriedkami. 
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Príjmy zo správnych poplatkov 
 
V zmysle  zákona  č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sú správne poplatky 
vyberané úradom odvádzané prostredníctvom miestneho daňového úradu do štátneho rozpočtu. Tieto však 
podľa rozpočtovej klasifikácie nie sú príjmami úradu, hoci práve oni odzrkadľujú výsledky činnosti úradu. 
Úrad prostredníctvom Daňového úradu v Banskej Bystrici odviedol v roku 2017 do štátneho rozpočtu príjmy  
zo správnych poplatkov vo výške 1 197 554,13 eur. 
 
Pokles správnych poplatkov od roku 2009 je spôsobený predovšetkým zákonom č. 495/2008 Z. z. účinným od 
1.2.2009, ktorý „preklasifikoval“ časť správnych poplatkov (udržiavacie poplatky za patenty) na príjmy úradu. 
Výšku správnych poplatkov odvedených v rokoch 2010 – 2017 prostredníctvom daňového úradu do štátneho 
rozpočtu dokumentuje nasledovný prehľad: 
 
(v tis. eurách) 

Rok Výška správnych poplatkov 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 

 
 
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 2017 poskytnuté žiadne prostriedky z rozpočtu EÚ ani iné prostriedky zo zahraničia 
zaradené do príjmov štátneho rozpočtu a z toho dôvodu túto časť nehodnotí. 
 
1.2.3. Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu príjmov v priebehu roka 
  
V priebehu roka 2017 nebol schválený rozpočet príjmov prostredníctvom rozpočtových opatrení upravovaný. 
 
1.3. Výdavky kapitoly 
 
1.3.1. Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie 
 
Schváleným rozpočtom na rok 2017 boli kapitole stanovené celkové výdavky vo výške 3 178 066,00 eur. 
Rozpočtovými opatreniami (celkovo 5) boli upravené na sumu 6 465 536,91 eur a čerpané v sume 6 464 812,76 
eur, čo predstavuje čerpanie na 99,99 %, pričom bežné výdavky boli použité vo výške 6 218 520,60 eur a 
kapitálové výdavky v sume 246 292,16 eur. 
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Schválený a upravený rozpočet bežných a kapitálových výdavkov a ich čerpanie dokumentuje nasledovný 
prehľad: 
                          ( v eurách)  

Ukazovateľ Schválený 
rozpočet 2017 

Upravený 
rozpočet 
2017 

Skutočnosť 
2017 % 

 
Výdavky spolu 
z toho: 
 
600 - Bežné výdavky 
z toho: 
 
610 – Mzdy, platy... 
 
 
620 – Poistné a príspevok do poisťovní 
 
 
630 – Tovary a služby 
v tom: 
631 – Cestovné náhrady 
 
632 – Energie, voda a komunikácie 
 
633 – Materiál 
 
634 – Dopravné 
 
635 – Rutinná a štandardná údržba 
 
636 – Nájomné za prenájom 
 
637 – Služby 
 
640 – Bežné transfery 
 
700 – Kapitálové výdavky 
z toho: 
 
711003 – Softvér 
 
713  –Nákup strojov, prístrojov a 
vybavenia 
 
 

 
3 178 066,00 

 
 

3 148 066,00 
 
 

1 659 955,00 
 

        611 354,00 
 
 

734 257,00 
 

24 000,00 
 

124 664,00 
 

107 242,00 
 

25 600,00 
 

50 600,00 
 

1 600,00 
 

400 551,00 
 
 

142 500,00 
 

30 000,00 
 
 

30 000,00 
 

0,00 
 
 

 
6 465 536,91 

 
 

6 218 624,91 
 
 

1 754 464,00 
 
 

713 259,58 
 
 

3 573 591,9228 
565,00 

 
79 786,20 

 
96 218,49 

 
23 328,74 

 
97 411,46 

 
9 158,74 

 
3 239 123,29 

 
 

177 309,41 
 

246 912,00 
 
 

237 210,13 
 

9 701,87 
 
 
 
 

 
6 464 812,76 

 
 

6 218 520,60 
 
 

1 754 397,07 
 
 

713 259,58 
 
 

3 573 554,54 
 

28 565,00 
 

79 786,20 
 

96 218,49 
 

23 328,74 
 

97 374,08 
 

9 158,74 
 

3 239 123,29 
 
 

177 309,41 
 

246 292,16 
 
 

236 982,89 
 

9 309,27 
 
 

 
99,99 

 
 

99,99 
 
 

99,99 
 
 

100,00 
 
 

99,99 
 

100,00 
 

100,00 
 

100,00 
 

100,00 
 

99,96 
 

100,00 
 

100,00 
 
 

100,00 
 

99,75 
 
 

99,90 
 

95,95 
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Bežné výdavky  
 
Na základe schváleného rozpočtu na rok 2017 boli bežné výdavky rozpočtované v sume 3 148 066,00 eur, po 
vykonaní rozpočtových opatrení bol ich limit upravený na sumu 6 218 624,91 eur. Bežné výdavky kapitola 
čerpala celkom vo výške 6 218 520,60 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 2017 bol pre kapitolu stanovený limit 
výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 1 659 955,00 eur. Po vykonaní 
rozpočtových opatrení č.2, 3 bol rozpočet tejto kategórie upravený na sumu 1 754 464,00 eur, pričom: 
 
Rozpočtové opatrenie  2:  99 995,00 eur  valorizácia miezd pre rok 2017 o 4% a odmeny vo výške 2% 
funkčných platov od septembra do decembra 2017 (bežné výdavky) 
 
Rozpočtové opatrenie   3: 27 474,00 eur navýšenie výdavkov na mzdy a odvody z dôvodu nástupu nového 
člena vedenia úradu (podpredseda úradu) (bežné výdavky) 
 
Celkové výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania  za rok 2017 boli čerpané v 
sume 1 754 397,07 eur . 
 
620 – Poistné a príspevok do poisťovní    
 
Schváleným rozpočtom na rok 2017 boli stanovené výdavky na poistné a príspevok do poisťovní v sume 
611 354,00 eur, v priebehu roka bol rozpočet upravený na sumu 713 259,58 eur a skutočné čerpanie týchto 
výdavkov bolo vo výške 713 259,58 eur. 
 
630 – Tovary a služby 
 
V rámci schváleného rozpočtu na rok 2017 predstavovali výdavky v kategórii - Tovary a služby sumu 
734 257,00 eur. Na základe rozpočtových opatrení  bol ich limit upravený na sumu 3 573 591,92  eur. Skutočné 
čerpanie bolo vo výške 3 573 554,54  eur, čo predstavuje čerpanie na 99,99 %.  
 
Najvýraznejšou zmenou v priebehu roka 2017 bolo schválenie rozpočtového opatrenia č. 4 :  
Rozpočtové opatrenie   4/2017 vo výške 2 893 089,91 eur . Išlo o navýšenie výdavkov z dôvodu 
vysporiadania finančnej nezrovnalosti projekt ESUPV  ( bežné výdavky), nezrovnalosti z titulu prevzatia 
projektu ESUPV , potreba vrátenia neoprávnených prostriedkov v zmysle záverov kontroly.  
 
Zároveň sme v priebehu roka 2017 upravili bežné výdavky o sumu 50 000,00 eur ( rozpočtové opatrenie č. 5) 
nahor z titulu priaznivého vývoja v príjmovej časti rozpočtu.  
 
 
Hodnotenie rozpočtových výdavkov podľa jednotlivých položiek rozpočtovej klasifikácie 
 
631 – Cestovné náhrady 
 
Schváleným rozpočtom na rok 2017 boli rozpočtované výdavky na tuzemské a zahraničné pracovné 
alebo služobné cesty v sume 24 000,00 eur, upravený rozpočet predstavuje sumu 28 565,00 eur. 
Skutočné čerpanie výdavkov na pracovné alebo služobné cesty bolo vo výške upraveného rozpočtu, z toho 
výdavky na zahraničné pracovné alebo služobné cesty predstavovali sumu 22 242,92 eur a výdavky na 
tuzemské pracovné alebo služobné cesty činili sumu 6 322,08 eur, pričom bolo vykonaných celkovo 241 
zahraničných pracovných alebo služobných ciest a 644 tuzemských pracovných alebo služobných ciest. 
Z celkového počtu uskutočnených zahraničných pracovných alebo služobných ciest bolo 153 plne alebo 
čiastočne financovaných medzinárodnými organizáciami (EPO, EUIPO, WIPO, EK) na základe dohôd, resp. 
zmlúv o spolupráci.  Celkový objem refundovaných nákladov na zahraničné pracovné cesty  v roku 2017 
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dosiahol objem 60 993,13 eur, takže celkový náklad na zahraničné pracovné cesty je 83 236,05 eur. Náklad 
ÚPV SR však predstavuje len suma 22 242,92 eur. 
 
V medzinárodnej činnosti kapitola pokračovala v doterajších aktivitách zameraných na prehĺbenie vzťahov a 
kontaktov v medzinárodnom a európskom kontexte. 
 
Kapitola aj v priebehu roka 2017 zabezpečovala spoluprácu vo sfére priemyselno-právnej ochrany vo vzťahu  
k zahraničiu a gesciu plnenia medzinárodných zmlúv a dohovorov v tejto oblasti, ktoré sú pre Slovenskú 
republiku záväzné.  
 
632 – Energie, voda a komunikácie  
 
Výdavky na energie, vodu a komunikácie boli v rámci schváleného rozpočtu vo výške 124 664,00 eur, upravený 
rozpočet bol vo výške 79 786,20 eur a skutočné čerpanie výdavkov činilo sumu 79 786,20 eur, t. j. na 100,00 % 
oproti upravenému rozpočtu. Z uvedenej položky sú zabezpečované úhrady výdavkov za spotrebovaný plyn, 
elektrickú energiu, vodné a stočné, ďalej za poštové a telekomunikačné služby a poplatky za komunikačné siete.  
V roku 2017 kapitola verejným obstarávaním dodávky plynu  znížila celkovú spotrebu na energie. 
 
633 – Materiál  
 
Schválené výdavky na položke – Materiál boli vo výške 107 242,00 eur, upravené na sumu 96 218,49 eur. 
Skutočné čerpanie bolo vo výške upraveného rozpočtu.  
 
V tejto položke rozpočtu kapitoly sa sledujú úhrady spojené s nákupom výpočtovej techniky (16 637,50 eur) 
a telekomunikačnej techniky (1 878,06 eur), ktoré spĺňajú kritériá financovania z bežných výdavkov, kníh, 
časopisov a novín (4 081,74 eur), výdavkov na obstaranie všeobecného materiálu (kancelárskeho, čistiaceho, 
elektroinštalačného, vodárenského, posypového, tonerov a pod. v sume 13 737,66 eur,  nákup softvéru ( 
33 045,26 eur), nákup licencií na obnovu softvérových riešení (9 167,68 eur) a iné náklady.  
 
634 - Dopravné  
 
Na rok 2017 boli výdavky spojené s dopravou schválené v sume 25 600,00 eur a upravené na sumu 23 328,74 
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 23 328,74 eur. Oproti minulému roku sledujeme 
významný nárast nákladov na servis a údržbu zastaraného a opotrebovaného vozového parku, ktorý budeme 
nútení riešiť postupnou výmenou v budúcich rokoch. 
 
 
635 – Rutinná a štandardná údržba 
 
Schváleným rozpočtom na rok 2017 boli stanovené výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu v sume 50 600,00 
eur, v priebehu roka bola ich výška upravená na sumu 97 411,46  eur, pričom skutočné čerpanie bolo vo výške 
upraveného rozpočtu. Najvyššou položkou je údržba softvéru vo výške 81 620,20 eur, ktorá predstavuje 
podstatnú zložku údržby (licencie, zmenové požiadavky, úpravy systémov).  
 
636 – Nájomné za nájom 
 
Schválené výdavky za nájom predstavovali v roku 2017 sumu 1 600,00 eur, v priebehu roka boli upravené na 
sumu 9 158,74eur  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. 
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637 – Služby 
 
V rámci schváleného rozpočtu predstavovali výdavky na služby sumu  400 551,00 eur, v priebehu roka boli 
tieto upravené na sumu 3 239 123,29  eur  a skutočné čerpanie predstavovalo sumu 3 239 123,29 eur, čo je 
100,00 %. 
Použitie týchto výdavkov bolo zamerané hlavne na všeobecné služby realizované dodávateľským spôsobom 
66 183,40eur,  úhradu špeciálnych služieb realizovaných dodávateľským spôsobom  34 555,17 eur    stravovanie 
zamestnancov v sume 75 421,70 eur, povinného prídelu do sociálneho fondu vo výške 26 995,12 eur, odmeny 
zamestnancov mimo pracovného pomeru – dohody o vykonaní práce  23 520,80 eur. 
Najvýznamnejšie položky bola vratka nezrovnalostí z titulu projektu ESÚPV, ktorá bola vysporiadaná 
rozpočtovým opatrením č. 4 vo výške 2 893 089,91 eur( Zálohy na projekty EU a Nezrovnalosti a iné vratky za 
prostriedky EU), ktoré sa jednorazovo vysporiadali ku koncu roka 2017.  
 
Výdavky v tejto položke aj z tohto dôvodu predstavovali v roku 2017 najvyššie čerpanie v rámci kategórie 630. 
 
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 177 309,41eur. Priaznivým kurzom CHF pri povinnej platbe 135 000,00 CHF do WIPO 
Ženeva sa nám podarilo rozpočtovým opatrením usporenú čiastku 5 550,98 eur presunúť do bežných výdavkov. 
 
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 30 000,00 eur.  
Ku koncu roka 2016, v súlade s § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“), 
bolo vykonané rozpočtové opatrenie č. 5 – viazanie rozpočtových prostriedkov v sume 216 912,00 eur z dôvodu 
neukončenia prác na projekte ES UPV a odloženie čerpania týchto prostriedkov bolo potvrdené viazaním 
prostriedkov na použitie v roku 2017.   
Začiatkom roka 2017 sme teda využili tieto prostriedky a Rozpočtovým opatrením č. 1 sme uvoľnili sumu 
216 912,00 eur na vyčerpanie v roku 2017. 
 
Celkový upravený rozpočet na rok 2017 bol teda 246 912,00 eur. Skutočné čerpanie dosiahlo výšku 246 292,16 
eur t.j. 99,75%. 
 
 V rámci rozpočtovej klasifikácie platnej pre rok 2017 boli kapitálové výdavky v členení podľa programov a 
zdrojov použité na: 
 
 
 Rozpočet Čerpanie % plnenia Zostatok  
711 Zdroj 111 30 000,00 29 607,40 98,69 392,60 
711 Zdroj 131F 216 912,00 216 684,76 99,89 227,24 
Kapitálové 
výdavky spolu 

246 912,00 246 292,16 99,75 619,84 

 
Podľa rozpočtovej klasifikácie bolo čerpanie kapitálových výdavkov nasledovné: 
711 003  Nákup softvéru   236 982,89 eur 
713 001 Nákup interiérového vybavenia 3 084,24 eur 
713 002 Nákup výpočtovej techniky  6 225,03 eur 
Spolu:      246 292,16 eur 
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640- Bežné a kapitálové transfery poskytnuté príspevkovým organizáciám, štátnym fondom, občianskym    
združeniam a právnickým alebo fyzickým osobám 
 
Kapitola poskytla v priebehu roka 2017 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 2017 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 2017 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 2017 kapitola nerealizovala žiadne výdavky kapitoly hradené z európskych prostriedkov a 
zo spolufinancovania k nim na spoločné programy Slovenskej republiky a Európskej únie zaradené do 
výdavkov štátneho rozpočtu, na spoločné programy Slovenskej republiky a Európskej únie nezaradené do 
výdavkov štátneho rozpočtu: 
             
 
 
1.3.4. Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu výdavkov v priebehu roka 
 
V roku 2017 bolo vykonaných celkovo 5 rozpočtových opatrení: 
 
Rozpočtové opatrenie 1: 216 912,00 eur uvoľnenie viazaných finančných prostriedkov z minulých rokov na 
dofinancovanie projektu ESUPV( kapitálové výdavky) 
 
Rozpočtové opatrenie  2:  99 995,00 eur  valorizácia miezd pre rok 2017 o 4% a odmeny vo výške 2% 
funkčných platov od septembra do decembra 2017 ( bežné výdavky) 
 
Rozpočtové opatrenie   3: 27 474,00 eur navýšenie výdavkov na mzdy a odvody z dôvodu nástupu nového 
člena vedenia úradu ( podpredseda úradu) ( bežné výdavky) 
 
Rozpočtové opatrenie   4: 2 893 089,91 eur navýšenie výdavkov z dôvodu vysporiadania finančnej 
nezrovnalosti projekt ESUPV  ( bežné výdavky) 
 
Rozpočtové opatrenie 5: 50.000,00 eur  navýšenie výdavkov poskytnuté Ministerstvom financií SR na základe 
prekročenia príjmovej časti rozpočtu ( bežné výdavky) 
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Celkové rozpočtové výdavky na rok 2017 boli preto upravené na konečnú výšku  6 465 536,91 eur 
Celkové dosiahnuté výdavky za rok 2017 boli vo výške 6 464 812,76 eur , čo predstavuje plnenie na úrovni 
99,99% a nevyčerpaný zostatok zdrojov k 31.12.2017 bol 724,15 eur. 
 
 
1.4. Finančné operácie 
 
Kapitola nezrealizovala v roku 2017 príjmové a výdavkové finančné operácie  
 
1.5. Zhodnotenie zamestnanosti 
 
Cieľom sociálnej politiky kapitoly ako dôležitej súčasti personálnej politiky je rozvoj ľudských zdrojov  
s dôrazom na chápanie zamestnanca ako osobnosti, ktorú je potrebné viesť k docieleniu zámerov kapitoly a 
súčasne dbať o jeho sebarealizáciu a pracovné uspokojenie. 
V sociálnej politike kapitoly sa kladie osobitný dôraz na využívanie motivačných nástrojov (vzdelávanie, 
zahraničné stáže, zlepšovanie pracovných podmienok, využívanie príspevkov zo sociálneho fondu a pod.), ako 
aj využívanie nástrojov selektívneho odmeňovania, ktorého cieľom je objektívnejšie ohodnotiť pracovné 
výkony jednotlivých zamestnancov. 
 
Pokiaľ ide o štatistické údaje, k 31.12.2017 v kapitole vykonávalo činnosť 133 zamestnancov, z toho 112  
v štátnej službe a 21 vo verejnom záujme. V priebehu roka nastúpilo 15 nových zamestnancov.              Ku 
skončeniu štátnozamestnaneckého, resp. pracovného pomeru došlo v 17 prípadoch a 1 štátna zamestnankyňa 
bola preložená na iný služobný úrad. Počas roka bolo vyhlásených 18 výberových konaní a 7 výberov v 
súvislosti s obsadením štátnozamestnaneckých miest. Materskú a rodičovskú dovolenku      k 31.12.2017 čerpali 
4 zamestnankyne. 
Aj počas roka 2017 mala kapitola zastúpenie v medzinárodnej inštitúcii Európskej únie. Funkciu národného 
experta k 31.12.2017 vykonávali v Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)  3 zamestnanci.  
 
Schválený rozpočet na mzdy, platy, služobné príjmy a OOV  v sume 1 659 955,00 eur bol v priebehu roka 
rozpočtovými opatreniami upravený na sumu 1 754 464,00 eur  a skutočné čerpanie bolo vo výške 1 754 397,07 
eur.  
Vzhľadom na to, že kapitola ako jediná organizácia v Slovenskej republike zabezpečuje ochranu predmetov 
priemyselného vlastníctva v národnom meradle vrátane dodržiavania medzinárodných zmlúv    z tejto oblasti, 
potrebuje na výkon svojej špecifickej činnosti vysokokvalifikovaných odborných a súčasne jazykovo zdatných 
zamestnancov, ktorí musia disponovať špecifickými vedomosťami z oblasti duševného vlastníctva. Za týmto 
účelom je potrebná stabilizácia zamestnancov prostredníctvom finančného ohodnotenia, aby sa predchádzalo ich 
odchodu do súkromnej sféry z finančných dôvodov. Vzhľadom       k tomu, že mzda má byť odrazom množstva, 
zložitosti a kvality vykonanej práce a súčasne má vyjadrovať hodnotu pracovnej sily, je potrebná finančná 
motivácia zamestnancov kapitoly, nakoľko je nevyhnutné, aby v štátnej inštitúcii zabezpečujúcej plnenie úloh 
štátu aj v medzinárodnom meradle boli zamestnaní schopní, skúsení, kvalifikovaní a výkonní zamestnanci.  
A to je možné dosiahnuť len prostredníctvom navyšovania rozpočtu osobných výdavkov. 
  
 
Osobitný význam v rámci rozboru zamestnanosti majú dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného 
pomeru. V rámci rozpočtovej klasifikácie platnej na rok 2017 tieto neboli súčasťou výdavkov na mzdy, platy, 
služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, ale zahŕňajú sa na podpoložku kategórie Tovary a služby.  
V roku 2017 mala kapitola uzavretých 50 dohôd, prostredníctvom ktorých bola zabezpečená  lektorská činnosť 
vo vzdelávacom programe Duševné vlastníctvo, príležitostné upratovacie práce,  pomocné práce  v archíve, 
jazykové korektúry a prednášky na konferencii.  Celkové vynaložené výdavky na odmeny zamestnancov mimo 
pracovného pomeru v roku 2017 boli v sume 23 520,80 eur. 
 
1.6. Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly 
 
Kapitola nemá vo svojej pôsobnosti žiadne príspevkové organizácie. 
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