Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti,
Prioritná os 1 v súlade s § 33 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov zverejňuje nasledujúce informácie:
Meno a priezvisko právnickej osoby, ktorá požiadala o poskytnutie pomoci:
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Názov projektu:
Elektronické služby Úradu priemyselného vlastníctva SR
Opis projektu:
a) Východisková situácia
Tento projekt popisuje návrh riešenia elektronizácie služieb na Úrade priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR).
Prevádzkované služby je možné klasifikovať nasledovne:
• podávanie prihlášok najfrekventovanejších predmetov priemyselných práv,
• podávanie všetkých druhov žiadostí a následných dokumentov k predmetným konaniam,
• podávanie návrhov/žiadostí iniciujúcich sporové konanie,
• vydávanie ochranných dokumentov, prioritných dokladov, správ a rozhodnutí úradu týkajúcich sa konania
o vybraných predmetoch priemyselných práv,
• proces registrácie jednotlivých predmetov priemyselných práv,
• elektronické poskytovanie ostatných služieb úradu.
V súčasnosti sú všetky služby ÚPV SR poskytované v papierovej, alebo elektronicky málo sofistikovanej podobe.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Očakávanými výsledkami realizácie oprávnených aktivít je sprístupnenie najfrekventovanejších a najefektívnejších
elektronických služieb Úradu priemyselného vlastníctva SR pre občanov aj podnikateľov. Očakávaným dopadom je
podpora cieľa opatrenia 1.1 „efektívna štátna správa“ a zásadná zmena kvality poskytovaných služieb
prostredníctvom ich elektronizácie a sprístupňovania cez komunikačné nástroje.
Výsledky:
- integrácia procesov poskytovania eGov služieb ÚPV SR
- napojenie IS ÚPV SR na vybrané systémy evidencie a prihlasovania predmetov priemyselného vlastníctva štátov
EÚ
- proaktívne informovanie zúčastnenej osoby o stave konania
- zavedenie prvkov eGovernmentu
Dopady:
- zrýchlenie, zjednodušenie a zvýšenie transparentnosti, kvality a dostupnosti služieb ÚPV SR
- zefektívnenie fungovania štátnej správy
- zníženie výdavkov poskytovateľa služieb na vybavovanie agendy
- časová i finančná úspora používateľov služieb ÚPV SR
- skvalitnenie zabezpečenia ochrany dokumentov a údajov v IS ÚPV SR
c) Spôsob realizácie projektu
Technické riešenie bude prebiehať v piatich moduloch / celkoch:
1. Vrstva pre integráciu existujúcich systémov s novovznikajúcim systémom pre služby ÚPV SR
2. Prístupový komponent pre užívateľov novovytvorených elektronických služieb a služieb sprístupňujúcich
informácie o priebehu konaní ÚPV SR
3. Modul správy riadenia, spracovania a elektronickej archivácie dokumentov
4. Centrálny integračný systém pre vstup a výstup elektronických a papierových dokumentov
5. HW a SW infraštruktúra
Žiadateľ zabezpečí, aby navrhovaný informačný systém spĺňal kritériá „Cloud Ready“.

Implementácia hlavných aktivít projektu bude zabezpečená v plnej miere dodávateľským spôsobom na základe
výsledkov verejného obstarávania z dôvodu zabezpečenia čo najvyššej odbornosti realizácie hlavných aktivít
projektu.
Okrem hlavných aktivít projektu žiadateľ zabezpečí realizáciu podporných aktivít projektu.
Aktivita Riadenie projektu bude realizovaná projektovým tímom zloženým z externe vybraných dodávateľov, ako aj
interného pracovníka ÚPV SR, aby bola zabezpečená čo najefektívnejšia koordinácia a podpora tejto aktivity.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
d1)
Zámer projektu vychádza zo strategickej koncepcie informatizácie ÚPV SR vypracovanej v Koncepcii rozvoja
informačných systémov verejnej správy (KRIS) a z dlhodobých cieľov informatizácie verejnej správy, ktoré
vychádzajú zo Stratégie informatizácie verejnej správy a z Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy.
Realizácia projektu bude pozitívne prispievať k cieľom Stratégie informatizácie spoločnosti, ktoré sú premietnuté do
cieľov KRIS, a to v nasledovnom rozsahu:
1. Zvýšenie spokojnosti občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou správou
2. Elektronizácia procesov verejnej správy
3. Zefektívnenie a zvýšenie výkonnosti verejnej správy
4. Zvýšenie kompetentnosti verejnej správy
d2)
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť
priemyselného vlastníctva. Vykonáva štátnu správu v oblasti ochrany vynálezov, úžitkových vzorov, topografií
polovodičových výrobkov, dodatkových ochranných osvedčení, dizajnov, ochranných známok, označení pôvodu
výrobkov a zemepisných označení.
ÚPV SR má od svojho vzniku dostatočné technické, aj administratívne kapacity pre riadenie predmetného projektu.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Implementácia projektu Elektronické služby Úradu priemyselného vlastníctva SR je plánovaná na 31 mesiacov.
Správcom a prevádzkovateľom budúceho riešenia bude ÚPV SR. Tento systém neprinesie žiadne priame,
dodatočné rozpočtové príjmy, avšak očakáva sa, že na prevádzku riešenia bude po skončení implementácie
potrebné ročne navýšiť prostriedky na IKT, vzhľadom na udržateľnosť licenčných práv a ostatných výstupov
projektu. Tieto náklady bude v budúcnosti znášať ÚPV SR v rámci svojich rozpočtových kapitol.
Príjmy z administratívnych poplatkov sa v súvislosti so zavedením služieb budú znižovať. Zároveň sa budú znižovať
osobné výdavky ÚPV SR, ako aj jeho materiálové náklady. Zvyšovať sa budú výdavky na hardvér, softvér a služby,
súvisiace s novým technickým riešením ÚPV SR. Tento stav a jeho dopad popisuje Nákladovo-výnosová analýza
(príloha č. 8 Žiadosti o NFP).
Táto analýza preukázala, že investícia do projektu sa vráti v ôsmom roku od zahájenia projektu, čo je v súlade s
požiadavkami OPIS.
Projekt svojím zameraním nemá negatívny dopad na životné prostredie.
Výška schválenej pomoci:
3 320 000,00 €
Zloženie výberovej komisie podľa § 14 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z
fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov zverejňuje nasledujúce informácie:
VK 6.12.2012
Peter Pellegrini, Pavel Bojňanský, Mojmír Kollár, Norbert Molnár, Kornélia Čajková
Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti, Prioritnú
os 1 je v súlade s ustanoveniami zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a na základe príslušných ustanovení Zmluvy o

delegovaní právomocí z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre OPIS zo
dňa 22.12.2009, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 08.04.2011 ako orgán oprávnený rozhodovať o
schválení/neschválení žiadostí o nenávratný finančný príspevok rozhodol o schválení žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v súlade s odporúčaním Výberovej komisie pre projekty prioritnej osi 1 Operačného programu
Informatizácia spoločnosti.

