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Patent
Patent je ochranný dokument udelený na vynález, ktorý poskytuje jeho
majiteľovi ochranu proti napodobňovaniu vynálezu a zároveň predstavuje
pre verejnosť cenný zdroj najnovších technických informácií. Udeľujú sa
na vynálezy zo všetkých oblastí techniky, ktoré sú nové, zahŕňajú
vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné. Platnosť patentu je 20
rokov odo dňa podania prihlášky.

Pôvodca vynálezu
Právo na riešenie vrátane práva na podanie prihlášky má pôvodca
vynálezu. Ak sa na vytvorení vynálezu podieľali viacerí spolupôvodcovia,
právo na riešenie majú v rozsahu, v akom sa podieľali na vytvorení
vynálezu. Ak bol vynález vytvorený v rámci plnenia úloh
z pracovnoprávneho vzťahu, obdobného pracovného vzťahu alebo
členského vzťahu, právo na riešenie prechádza na zamestnávateľa.
Zamestnávateľ musí uplatniť svoje právo na vynález v lehote troch
mesiacov od upovedomenia o vytvorení podnikového vynálezu, inak
právo na patent prechádza späť na pôvodcu.
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Podanie prihlášky
Patentovú prihlášku je možné:
- podať osobne v podateľni úradu v Banskej Bystrici alebo v pobočke
úrade v Bratislave,
- zaslať poštou na adresu úradu v Banskej Bystrici,
- podať elektronicky na internetovej stránke Úradu priemyselného
vlastníctva SR (takéto podanie musí byť doplnené originálom).
Prihlasovateľom, ktorí nemajú potrebné patentovoprávne znalosti a
skúsenosti, sa odporúča využiť možnosť zastupovania patentovým
zástupcom, advokátom alebo komerčným právnikom.

Právo prednosti
Podaním patentovej prihlášky vzniká prihlasovateľovi právo prednosti. Ide
o zabezpečenie práva prednosti voči každému, kto prihlášku zhodného
riešenia podá neskôr. To znamená, že prihlasovateľ, ktorý podal prihlášku
s obsahovo zhodným predmetom skôr, má prednosť pred
prihlasovateľom, ktorý podal prihlášku s obsahovo zhodným predmetom
neskôr.

Formálne znaky prihlášky
Patentová prihláška má obsahovať:
- žiadosť o udelenie patentu (v dvoch vyhotoveniach),
- opis vynálezu (v troch vyhotoveniach),
- najmenej jeden patentový nárok (v troch vyhotoveniach),
- anotáciu (v troch vyhotoveniach),
- príp. výkresy (v troch vyhotoveniach),
- identifikačné údaje prihlasovateľa, resp. spoluprihlasovateľov,
- identifikačné údaje pôvodcu, resp. spolupôvodcov vynálezu,
- ak prihlasovateľom nie je pôvodca, doklad o nadobudnutí práva na
riešenie.

Predbežný prieskum prihlášky
Po podaní patentovej prihlášky a jej zapísaní v registri patentových
prihlášok úrad vykoná predbežný prieskum, účelom ktorého je vylúčiť
z ďalšieho konania tie patentové prihlášky, predmety ktorých sú zjavne
nepatentovateľné (napr. spôsoby liečenia), zjavne nejednotné alebo
obsahujú zjavné formálne chyby, ktoré by bránili zverejneniu. Všetky
zistené nedostatky sú oznámené prihlasovateľovi.
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Zverejnenie
Po uplynutí 18 mesiacov od vzniku práva prednosti je patentová prihláška
zverejnená vo Vestníku úradu. Po jej zverejnení môže ktokoľvek podať
pripomienky k patentovateľnosti jej predmetu, na ktoré úrad prihliadne
pri vykonávaní úplného prieskumu.

Úplný prieskum prihlášky
Na žiadosť prihlasovateľa, tretej osoby alebo z úradnej moci vykoná úrad
úplný prieskum prihlášky, v ktorom zisťuje, či prihláška spĺňa podmienky
na udelenie patentu. Žiadosť musí byť podaná najneskôr do 36 mesiacov
odo dňa podania prihlášky a spolu s ňou musí byť zaplatený správny
poplatok. Ak vynález spĺňa všetky zákonné požiadavky patentovateľnosti,
je na vynález udelený patent. To znamená, ak vynález spĺňa kritérium
predmetu ochrany, kritérium novosti, kritérium vynálezcovskej činnosti
a kritérium priemyselnej využiteľnosti, môže byť udelená patentová
ochrana.

Udelenie patentu
Po udelení patentu sa jeho majiteľom stáva prihlasovateľ patentu. Majiteľ
patentu má výlučné právo využívať vynález, ktorý je predmetom patentu,
poskytovať súhlas na využívanie vynálezu iným osobám alebo na ne
patent previesť. Rozsah ochrany vyplývajúci z patentu je určený
patentovými nárokmi. Patentová listina, ktorá sa vydáva majiteľovi
patentu, osvedčuje jeho práva na vynález. Je uložená na úrade, kde sa
možno s jej obsahom oboznámiť. Patent platí 20 rokov od podania
patentovej prihlášky.

Zánik patentu
Patent zanikne
- uplynutím jeho platnosti (platnosť patentu je 20 rokov odo dňa
podania prihlášky),
- uplynutím lehoty ustanovenej na zaplatenie poplatku za udržiavanie
platnosti patentu,
- odo dňa účinnosti vzdania sa patentu.
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Udržiavanie patentu
Udržiavacie poplatky sa platia podľa zákona Národnej rady Slovenskej
republiky 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 na účet úradu.
Udržiavací poplatok za patent,
udržiavací poplatok za európsky
patent za:
3. rok
66 €
4. rok
82,50 €
5. rok
99,50 €
6. rok
116 €
7. rok
132,50 €
8. rok
149 €
9. rok
165,50
10. rok
199 c
11. rok
232 €
12. rok
265,50 €
13. rok
298,50 €
14. rok
331,50 €
15. rok
365 €
16. rok
398 €
17. rok
464,50 €
18. rok
531 €
19. rok
597 €
20. rok
663,50 €

Prihlasovanie do zahraničia
Vynález je možné prihlásiť do zahraničia prostredníctvom národnej
patentovej prihlášky, európskej patentovej prihlášky alebo medzinárodnej
prihlášky PCT. Ak sa prihlasovateľ rozhodne pre patentovú ochranu v
zahraničí až po podaní patentovej prihlášky na Slovensku, môže si podľa
Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva uplatniť v
zahraničí právo prednosti z prihlášky podanej na Slovensku. Prihláške
podanej v zahraničí bude priznané právo prednosti z prihlášky podanej na
Slovensku, ak bude podaná v lehote 12 mesiacov od podania prihlášky na
Slovensku.

Národná patentová prihláška
Ak prihlasovateľ predpokladá, že jeho vynález bude využívaný v niektorom
konkrétnom štáte, môže požiadať o zabezpečenie patentovej ochrany v
tomto štáte prostredníctvom podania národnej prihlášky. Konanie o
patentovej prihláške pred každým patentovým úradom prebieha v
podstate rovnako; treba požiadať o udelenie ochrany, predložiť opis
vynálezu s patentovými nárokmi a anotáciu v príslušnom jazyku, zaplatiť
poplatky a zvoliť si zástupcu, ktorý je oprávnený zastupovať prihlasovateľa
v konaní pred týmto patentovým úradom.
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Európska patentová prihláška
Európska patentová prihláška sa podáva na ÚPV SR alebo na Európskom
patentovom úrade v prípade, ak sa prihlasovateľ rozhodne získať
patentovú ochranu v dvoch alebo viacerých štátoch, ktoré sú členmi
Európskej patentovej organizácie (EPO). Zmluvnými štátmi EPO k 1. 10.
2010 sú: Albánsko, Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko,
Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Island, Taliansko, Írsko, Cyprus, Litva,
Lotyšsko, Luxembursko, Macedónsko, Monako, Nemecko, Holandsko,
Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Grécko, San Maríno, Slovenská republika,
Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Spojené kráľovstvo,
Slovinsko, Maďarsko, Rumunsko, Turecko, Malta, Nórsko, Chorvátsko a
Srbsko (38 štátov).
Účinky európskeho patentu môžu nastať aj na území niektorých
nečlenských štátov na základe tzv. "systému rozšírenia". V súčasnosti ide o
nasledovné štáty: Čierna Hora, Bosna a Hercegovina.
Poplatky pri žiadosti o európsky patent sú stanovené poplatkovým
poriadkom EPO a hradia sa na účet Európskeho patentového úradu.

Medzinárodná patentová prihláška PCT
PCT je skratka Zmluvy o patentovej spolupráci (Patent Cooperation
Treaty), prostredníctvom ktorej môže prihlasovateľ žiadať o ochranu v
zahraničí. PCT spravuje Svetová organizácia duševného vlastníctva (World
Intellectual Property Office - WIPO) so sídlom v Ženeve. Podaním jedinej
medzinárodnej prihlášky sú automaticky určené všetky štáty, ktoré sú ku
dňu podania medzinárodnej prihlášky zmluvnými štátmi PCT. Okrem
uvedeného medzinárodná prihláška umožňuje prihlasovateľovi získať
udelenie každého druhu ochrany, ktorý poskytuje určený štát, ako aj
udelenie národného alebo aj regionálneho patentu.
Medzinárodnú prihlášku môžu podať na ÚPV SR v Banskej Bystrici alebo v
pobočke úradu v Bratislave všetky slovenské osoby ako aj iné osoby, ktoré
majú na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo ju môžu
podať na Medzinárodnom úrade Svetovej organizácie duševného
vlastníctva so sídlom v Ženeve. Medzinárodná prihláška musí byť podaná v
anglickom, francúzskom alebo nemeckom jazyku. Môže sa predložiť aj v
slovenskom jazyku s tým, že do jedného mesiaca od jej podania je nutné
predložiť preklad do jedného z uvedených jazykov. Žiadosť musí byť vždy
predložená v jednom z uvedených jazykov. Od 1. januára 2006 úrad
umožňuje podávať medzinárodné prihlášky elektronicky cez eOLF softvér,
ktorý zdarma ponúka Európsky patentový úrad. Podania si vyžadujú
podpísanie Smart kartou, vydávanou EPÚ.
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Kontaktné údaje:

Úrad priemyselného vlastníctva SR
Jána Švermu 43
974 04 Banská Bystrica
Slovenská republika
www.upv.sk

European Patent Office
80298 Munich
Germany
www.epo.org

World Intellectual Property Organisation
4, chemin des Colombettes
CH-1211 Geneva 20,
Switzerland
www.wipo.int
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