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ROZHODNUTIE 

Konanie o prihláške úžitkového vzoru zn. spisu PÚV 149-2013 s názvom Pel'ochytná bunka s pril'ahlými 
funkciami zo 4. 9. 2013 prihlasovateľa Vavro Aurel, Dpt., Modrý Kameň, SK, 

sa zastavuje 

podľa § 58 ods. 6 zákona č.517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení zákona č. 495/2008 Z. z (ďalej len "zákon o úžitkových vzoroch"). 

Odôvodnenie: 

Podľa § 58 ods. 6 zákona o úžitkových vzoroch, ak účastník konania nevyhovie výzve úradu v určenej 


lehote, úrad môže konanie zastaviť. Na tento následok musí byť účastník konania vo výzve upozornený. 


Podľa § 4 ods. 1 pís. f) Vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva SR č. 1/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva 

zákon o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej "vyhláška") má opis 

technického riešenia obsahovať aspoň jeden príklad konkrétneho uskutočnenia technického riešenia. 

Podľa §4 ods. l pís. d) vyhlášky má opis technického riešenia obsahovať vysvetlenie podstaty technického 

riešenia ajeho výhody, prípadne nevýhody oproti doterajšiemu stavu techniky. 

Podľa § 5 vyhlášky má anotácia obsahovať názov technického riešenia a má poskytnúť stručnú technickú 

informáciu o tom, čo je uvedené v opise technického riešenia, v nárokoch na ochranu, prípadne na 

výkresoch. 

Podľa § 7 ods. 1 vyhlášky majú nároky na ochranu vymedziť predmet, na ktorý sa požaduje ochrana, majú 

byť jasné, stručné a podložené opisom. 


V rámci prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky úžitkového vzoru zn . spisu PÚV 149-2013 bolo zistené, 

že prihláška nie je spracovaná v súlade s požiadavkami ustanovenými § 4, 5 a 7 vyhlášky. Prihláška vykazuje 

nasledovné nedostatky: 

Časť opisu Podstata technického riešenia nevysvetľuje samotnú podstatu technického riešenia a nie je 

uvedená v obsahovej zhode s nárokmi na ochranu. 

V časti Príklady uskutočnenia nie je formulovaný ani jeden konkrétny príklad uskutočnenia podľa 


opisovaného riešenia. 

Predložené znenie nárokov na ochranu nevymedzuje jasne predmet, na ktorý sa požaduje ochrana. Predmet 

ochrany je nejasne a nedostatočne definovaný prostredníctvom jeho technických znakov v danej kategórii 

výrobok. 

Popis k anotácii neposkytuje dostatočnú technickú informáciu o predmete, na ktorý sa požuje ochrana. 

Ďalej prihláška obsahuje iné formálne nedostatky uvedené v správe úradu. 
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Uvedená skutočnosť bola prihlasovatel'ovi oznámená správou úradu z 02.01.2014. Prihlasovateľ bol zároveň 
vyzvaný, aby vytknuté nedostatky prihlášky v určenej lehote odstránil, a bol upozornený, že ak výzve 
v určenej lehote nevyhovie alebo svojím vyjadrením odôvodnenosť výzvy nevyvráti, úrad konanie 
o prihláške zastaví. Prihlasovatel' ani jeho právni nástupcovia v určenej lehote nedostatky prihlášky 
neodstránili a ani nevyvrátili odôvodnenosť výzvy na ich odstránenie. 

Na základe týchto skutočností bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. 

Poučenie o opravnom prostriedku: 

Podl'a § 53 ods. 1 zákona Č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení zákona Č. 495/2008 Z. z. možno do 30 dní od doručenia tohto rozhodnutia podať na Úrade 
priemyselného vlastníctva SR rozklad. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Rozklad podaný včas 
oprávneným účastníkom má odkladný účinok. 

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podl'a § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní 
riadnych opravných prostriedkov. 
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Ing. LukréciM..tarčoková 

riaditel'ka 
patentového odboru 

Doručiť: 

Právni nástupcovia 
Dpt. Aurela Vavra 
Úzka 395/21 
992 Ol Modrý Kameň 
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