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O Z N Á M E N I E
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. júna 2000 bola na Federálnom ministerstve
zahraničných vecí Švajčiarskej konfederácie v Berne uložená listina o odvolaní výhrad Slovenskej republiky
k Ženevskému dohovoru o zlepšení osudu ranených a nemocných príslušníkov ozbrojených síl v poli, Ženevskému
dohovoru o zlepšení osudu ranených, nemocných a stroskotancov ozbrojených síl na mori, Ženevskému dohovoru
o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami a k Ženevskému dohovoru o ochrane civilných osôb za vojny prijatým
v Ženeve 12. augusta 1949, vyhláseným vyhláškou č. 65/1954 Zb.

Tieto výhrady, ktoré urobila Československá republika pri podpise Ženevských dohovorov 12. augusta 1949
a potvrdila pri uložení ratifikačných listín 19. decembra 1950, zneli takto:

„1. Pri podpise Ženevského dohovoru o zlepšení osudu ranených a nemocných príslušníkov ozbrojených síl v poli
vyhlasujem, že vláda Československej republiky pristupuje k tomuto dohovoru s výhradou jeho článku 10.

Vláda Československej republiky neuzná, že je pod¾a práva žiados� mocnosti, v moci ktorej sú ranení a nemocní,
aby neutrálny štát alebo medzinárodná organizácia alebo ¾udomilná organizácia prevzali funkcie, ktoré pod¾a tohto
dohovoru prislúchajú ochranným mocnostiam voči raneným a nemocným alebo voči členom zdravotníckeho
a duchovného personálu, ak na to nedá svoj súhlas vláda, ktorej príslušníkmi sú.

2. Pri podpise Ženevského dohovoru o zlepšení osudu ranených, nemocných a stroskotancov ozbrojených síl na
mori vyhlasujem, že vláda Československej republiky pristupuje k tomuto dohovoru s výhradou jeho článku 10.

Vláda Československej republiky neuzná, že je pod¾a práva žiados� mocnosti, v moci ktorej sú ranení a nemocní,
aby neutrálny štát alebo medzinárodná organizácia alebo ¾udomilná organizácia prevzali funkcie, ktoré pod¾a tohto
dohovoru prislúchajú ochranným mocnostiam voči raneným, nemocným a stroskotancom alebo voči členom
zdravotníckeho a duchovného personálu, ak na to nedá svoj súhlas vláda, ktorej príslušníkmi sú.

3. Pri podpise Ženevského dohovoru o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami vyhlasujem, že vláda Československej
republiky pristupuje k tomuto dohovoru s výhradou jeho článkov 10, 12 a 85.

Pokia¾ ide o článok 10, neuzná vláda Československej republiky, že je pod¾a práva žiados� mocnosti, v moci ktorej
sú vojnoví zajatci, aby neutrálny štát alebo medzinárodná organizácia alebo ¾udomilná organizácia prevzali funkcie,
ktoré prislúchajú pod¾a tohto dohovoru ochranným mocnostiam voči vojnovým zajatcom, ak na to nedá svoj súhlas
vláda, ktorej príslušníkmi sú.

Pokia¾ ide o článok 12, neuzná vláda Československej republiky, že je pod¾a práva, aby mocnos�, ktorá vykonáva
presun zajatcov, bola oslobodená od zodpovednosti za aplikáciu dohovoru, čo i len po čas, po ktorý budú vojnoví
zajatci zverení mocnosti, ktorá súhlasila s ich prijatím.

Pokia¾ ide o článok 85, neuzná vláda Československej republiky, že je pod¾a práva, aby vojnoví zajatci odsúdení
pre vojnové zločiny a pre zločiny proti ¾udskosti v zmysle zásad určených v norimberských rozsudkoch požívali
výhody tohto dohovoru, pretože vojnoví zajatci odsúdení pre také zločiny majú by� podrobení predpisom o výkone
trestu platným v štáte, o ktorý ide.

4. Pri podpise Ženevského dohovoru o ochrane civilných osôb za vojny vyhlasujem, že vláda Československej
republiky pristupuje k tomuto dohovoru s výhradou článkov 11 a 45.

Pokia¾ ide o článok 11, neuzná vláda Československej republiky, že je pod¾a práva žiados� mocnosti, v moci ktorej
sú chránené osoby, aby neutrálny štát alebo medzinárodná organizácia alebo ¾udomilná organizácia prevzali
funkcie, ktoré prislúchajú pod¾a tohto dohovoru ochranným mocnostiam voči chráneným osobám, ak na to nedá
svoj súhlas vláda, ktorej príslušníkmi sú.

Pokia¾ ide o článok 45, neuzná vláda Československej republiky, že je pod¾a práva, aby mocnos�, ktorá vykonáva
presun zajatcov, bola oslobodená od zodpovednosti za aplikáciu dohovoru, čo i len po čas, po ktorý budú tieto
chránené osoby zverené mocnosti, ktorá súhlasila s ich prijatím.“.

Odvolanie výhrad nadobudlo účinnos� 5. júna 2000.
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O Z N Á M E N I E
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou listov ministrov zahraničných vecí
Slovenskej republiky a Bulharskej republiky z 24. novembra 1997 bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi
Slovenskou republikou a Bulharskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej
a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Vo vz�ahu medzi Slovenskou republikou a Bulharskou republikou zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:

 1. Dohovor medzi Československou republikou a Bulharskou ¾udovou republikou o spolupráci na poli sociálnej
politiky
 (Praha 25. januára 1957, vyhláška č. 60/1957 Zb.)

 2. Zmluva uzavretá medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ¾udovej republi-
ky o výmene nehnute¾ných majetkov
 (Sofia 18. júla 1960)

 3. Zmluva o obchode a plavbe medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ¾udovou re-
publikou
 (Sofia 8. marca 1963, vyhláška č. 80/1964 Zb.)

 4. Dohoda o poštovej a telekomunikačnej službe medzi Československou socialistickou republikou a Bulhar-
skou ¾udovou republikou
 (Praha 20. januára 1970)

 5. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ¾udovej republiky
o spolupráci v oblasti mierového využívania jadrovej energie
 (Sofia, 12. júna 1970, vyhláška č. 29/1971 Zb.)

 6. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ¾udovej republiky
o spolupráci v oblasti elektronickej výpočtovej techniky
 (Praha 13. októbra 1971)

 7. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ¾udovej republiky
o spolupráci v oblasti turistiky
 (Praha 2. februára 1972)

 8. Konzulárny dohovor medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ¾udovou republikou
 (Praha 15. marca 1972, vyhláška č. 63/1974 Zb.)

 9. Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ¾udovou republikou o zmene
Dohovoru medzi Československou republikou a Bulharskou ¾udovou republikou o spolupráci na poli sociálnej
politiky z 25. januára 1957
 (Sofia 27. marca 1972, vyhláška č. 33/1973 Zb.)

10. Dohoda medzi Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu Československej socialistickej republiky
a Ministerstvom financií Bulharskej ¾udovej republiky o colnom odbavovaní kempingových predmetov dočasne
dovážaných a vyvážaných organizáciami a inštitúciami
 (Sofia 7. decembra 1973)

11. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ¾udovej republiky
o medzinárodnej cestnej doprave
 (Praha 24. júna 1975, vyhláška č. 49/1976 Zb.)

12. Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ¾udovou republikou o právnej
pomoci a úprave právnych vz�ahov v občianskych, rodinných a trestných veciach
 (Sofia 25. novembra 1976, vyhláška č. 3/1978 Zb.)
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13. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ¾udovej republiky
o kultúrnych a informačných strediskách v Československej socialistickej republike a v Bulharskej ¾udovej re-
publike a Protokol k Dohode
 (Praha 3. júna l981, vyhláška č. 88/1981 Zb.)

14. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ¾udovej republiky
o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a o vedeckých hodnostiach a tituloch vydávaných
v Československej socialistickej republike a v Bulharskej ¾udovej republike
 (Praha 14. apríla 1982, vyhláška č. 43/1983 Zb.)

15. Dohoda medzi Štátnou komisiou pre vedeckotechnický a investičný rozvoj Československej socialistickej
republiky a Štátnym výborom pre vedu a technický rozvoj Bulharskej ¾udovej republiky o podmienkach a postupe
vzájomného uznávania výsledkov typových skúšok a overovaní meradiel
 (Praha 14. októbra 1985, registrované v čiastke 2/1986 Zb.)

16. Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ¾udovou republikou, ktorou sa mení
Dohovor medzi Československou republikou a Bulharskou ¾udovou republikou o spolupráci na poli sociálnej
politiky z 25. januára 1957 v znení Dohody o jeho zmene z 27. marca 1972
 (Sofia 24. apríla 1986, vyhláška č. 42/1987 Zb.)

17. Protokol o spolupráci medzi Federálnym ministerstvom zahraničných vecí Československej socialistickej
republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Bulharskej ¾udovej republiky
 (Sofia 29. marca 1989)

18. Zmluva o priate¾ských vz�ahoch a spolupráci medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Bul-
harskou republikou
 (Sofia 6. apríla 1992, oznámenie č. 571/1992 Zb.)

19. Dohoda o spolupráci medzi Federálnym ministerstvom vnútra Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
a Ministerstvom vnútra Bulharskej republiky
 (Bratislava 23. septembra 1992).

Platnos� Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ¾udovej republiky
o spolupráci v oblasti turistiky podpísanej v Prahe 2. februára 1972 (č. 7 v tomto oznámení) sa skončila 23. júna
1998 nadobudnutím platnosti Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o spo-
lupráci v oblasti cestovného ruchu
 (Bratislava, 3. decembra 1997, oznámenie č. 21/1999 Z. z.).

Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa nedotýka zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.
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O Z N Á M E N I E
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. mája 1998 bola v Luxemburgu podpísaná
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Luxemburského ve¾kovojvodstva o prijímaní stážistov.

Dohoda nadobudla platnos� výmenou nót, t. j. 1. januára 2001, na základe článku 9 ods. 1.

DOHODA
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Luxemburského ve¾kovojvodstva

 o prijímaní stážistov

Článok 1

(1) Táto dohoda sa vz�ahuje na štátnych občanov
Slovenskej republiky a štátnych občanov Lu-
xemburského ve¾kovojvodstva, ktorí budú vykonáva�
stáž (ïalej len „stážisti“) určitý čas v druhej krajine
s cie¾om zdokonali� si odborné a jazykové vedomosti.

(2) Stážistami môžu by� osoby zamestnané ma-
nuálne alebo intelektuálne. V zásade musia ma�
ukončené odborné vzdelanie, dosiahli vek 18 rokov a
neprekročili vek 30 rokov.

Článok 2

(1) Stážistom bude povolené zamestna� sa v
obidvoch krajinách do počtu určeného v článku 5 ods.
1 bez oh¾adu na celkovú situáciu na trhu práce, ako
aj na situáciu v zamestnávaní v príslušnej profesii
a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi tý-
kajúcimi sa zamestnávania cudzincov.

(2) Ak na zamestnávanie cudzinca je potrebné povo-
lenie na zamestnanie, obidve krajiny sa zaväzujú, že
stážistom udelia toto povolenie v rámci tejto dohody.
Toto ustanovenie nemôže by� v rozpore s vnútroštátny-
mi právnymi predpismi týkajúcimi sa vstupu, pobytu
a odchodu cudzincov, platnými v obidvoch krajinách.

Článok 3

(1) Dĺžka trvania stáže sa určuje najviac na jeden
rok, výnimočne ju možno predĺži� najviac o šes� me-
siacov.

(2) Po skončení stáže nemôže stážista prija� iné za-
mestnanie v prijímajúcej krajine, len ak mu bude
udelené požadované povolenie na zamestnanie.

Článok 4

(1) Stážisti budú prijatí len vtedy, ak zamestnávate-
lia, ktorí ich chcú zamestna�, sa zaviažu, že ich za-
mestnajú za takých pracovných a platových podmie-

nok, aké sú platné u zamestnávate¾ov, u ktorých budú
stážisti zamestnaní.

(2) Stážisti majú rovnaké práva ako štátni občania
prijímajúcej krajiny, ak ide o pracovnoprávne
podmienky vrátane odmeňovania, ochrany práce a
dodržiavania práv zamestnancov.

(3) Na stážistov sa vz�ahujú ustanovenia
vnútroštátnych právnych predpisov o sociálnom za-
bezpečení, ako aj všetky osobitné dohody uzatvorené
v tejto oblasti medzi Slovenskou republikou a Lu-
xemburským ve¾kovojvodstvom.

Článok 5

(1) Počet stážistov, ktorí môžu by� prijatí v obidvoch
krajinách, nemôže prekroči� 20 osôb za kalendárny
rok. Žiadosti prekračujúce tento počet možno akcepto-
va� len za podmienok určených v článkoch 1 až 4, ak
to umožní situácia na trhu práce.

(2) Na započítanie prijatia stážistu do určeného
počtu nemá vplyv dátum uplatnenia tohto povolenia
stážistom a ani doba jeho platnosti. Počet už prijatých
stážistov na územie druhej krajiny začiatkom roka sa
nezapočítava do počtu určeného pre kalendárny rok.
Predĺženie doby stáže alebo zmena pracovného miesta
stážistom sa v súlade s článkom 3 ods. 1 nezapočítava
do určeného počtu.

(3) Ak jedna z týchto dvoch krajín v priebehu roka
neprijme určený počet stážistov, nevyužitú čas� urče-
ného počtu nemožno prenies� do nasledujúceho roka
a z tohto dôvodu ani nemožno zníži� počet prijímaných
stážistov z druhej krajiny.

(4) Zmenu určeného počtu stážistov na nasledujúci
rok možno dohodnú� výmenou nót, a to najneskôr
jeden mesiac pred uplynutím kalendárneho roka.

Článok 6

(1) Osoby, ktoré chcú by� prijaté ako stážisti, musia
o to požiada� príslušný orgán svojej krajiny poverený
vykonávaním tejto dohody. Žiados� sa musí poda� na
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tlačive určenom na tento účel, musí obsahova� všetky
potrebné údaje na posúdenie žiadosti o umiestnenie
a prijatie stážistu.

(2) Poverený orgán preverí, či je žiados� v súlade
s ustanoveniami tejto dohody a postúpi ju poverené-
mu orgánu druhej krajiny. Poverený orgán druhej
krajiny rozhodne o prijatí v rámci určeného ročného
počtu.

(3) Zodpovedné orgány za vykonávanie tejto dohody
sú

v Slovenskej republike — Ministerstvo práce, so-
ciálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,

v Luxemburskom ve¾kovojvodstve — Ministerstvo
práce a zamestnanosti Luxemburského ve¾ko-
vojvodstva.

(4) Vykonávaním tejto dohody sa poverujú

za Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slo-
venskej republiky — Národný úrad práce v Bratislave,

za Ministerstvo práce a zamestnanosti Lu-
xemburského ve¾kovojvodstva — Správa zamestnanosti
v Luxemburgu.

Článok 7

(1) Poverené orgány sa vynasnažia čo najskôr vyba-
vi� žiadosti o prijatie stážistov. Ak poverený orgán
jednej z týchto dvoch krajín udelí povolenie na stáž,
postúpi svoj súhlas poverenému orgánu druhej kraji-
ny.

(2) Na dosiahnutie cie¾a určeného touto dohodou
a na pomoc osobám, ktoré sa chcú zamestna� ako
stážisti, ale nemajú možnos� sami si nájs� zamestná-
vate¾a, obidve vlády sa zaväzujú, že v rámci svojich
možností urobia všetko potrebné na získanie primera-
ného zamestnania. Toto ustanovenie sa uplatňuje aj

vtedy, ak stáž u jedného zamestnávate¾a nemôže
pokračova� až do uplynutia určeného času bez zavine-
nia stážistom.

Článok 8

Umiestnenie uchádzačov na pracovné stáže sa vyko-
náva bezplatne. Zmluva o stáži musí obsahova�
podmienky úhrady spiatočných cestovných nákladov
a nákladov na pobyt.

Článok 9

(1) Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s
vnútroštátnymi právnymi predpismi obidvoch krajín a
platnos� nadobudne prvý deň druhého mesiaca nasle-
dujúceho po výmene nót vz�ahujúcich sa na túto do-
hodu a zostane v platnosti do 31. decembra ka-
lendárneho roka.

(2) Táto dohoda sa bude automaticky predlžova�
vždy o jeden rok, ak ju žiadna zo zmluvných vlád
nevypovie šes� mesiacov pred 1. januárom ka-
lendárneho roka.

(3) V prípade vypovedania povolenia udelené na
základe tejto dohody zostanú v platnosti až do uply-
nutia doby v nich uvedenej.

(4) Pomer počtu stážistov, ktorí môžu by� prijatí
v obidvoch krajinách v priebehu roka, v ktorom táto
dohoda nadobudne platnos�, sa bude rovna� pomeru
počtu mesiacov od dátumu nadobudnutia jej platnosti
až do konca roka.

Dané v Luxemburgu 27. mája 1998 v dvoch pô-
vodných vyhotoveniach, každé v slovenskom
a francúzskom jazyku, pričom obidve znenia majú
rovnakú platnos�.

Za vládu
 Slovenskej republiky:

Július Hauser v. r.

Za vládu
 Luxemburského ve¾kovojvodstva:

Jean A. Welter v. r.
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O Z N Á M E N I E
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Zhromaždenia medzinárodnej
únie pre patentovú spoluprácu boli 29. septembra 1999 v Ženeve prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve
o patentovej spolupráci (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 296/1991 Zb.) v znení
neskorších zmien a doplnkov (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 529/1992 Zb., oznámenie
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 291/1995 Z. z., oznámenie Ministerstva zahraničných vecí
Slovenskej republiky č. 292/1995 Z. z. a oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
č. 346/1998 Z. z.).

Zmena pravidla 4 nadobudla platnos� 1. januára 2000. Týmto dňom nadobudla platnos� aj pre Slovenskú
republiku.

ZMENY  VYKONÁVACIEHO PREDPISU
k Zmluve o patentovej spolupráci

P R AV IDLO 4

ŽIADOSŤ (OBSAH)

4.1 až 4.9 (bez zmeny)

4.10 Uplatnenie priority
(a) Akéko¾vek vyhlásenie uvedené v článku 8(1)

(„Uplatnenie priority“) môže uplatňova� prioritu
z jednej alebo viacerých skorších prihlášok poda-
ných v krajine alebo v ktorejko¾vek krajine Pa-
rížskeho dohovoru na ochranu priemyselného
vlastníctva, alebo v krajine ktoréhoko¾vek člena
Svetovej obchodnej organizácie, ktorý nie je členom
tohto dohovoru. Akéko¾vek uplatnenie priority
bude okrem pravidla 26bis.1 uvedené v žiadosti;
žiados� bude obsahova� stanovisko v tom zmysle,
že sa uplatňuje priorita skoršej prihlášky a uvedie
sa
(i) dátum, kedy bola skoršia prihláška podaná,

dátum podania je v rámci lehoty 12 mesiacov,
ktoré predchádzajú dátumu medzinárodného po-
dania;

(ii) číslo skoršej prihlášky;
(iii) ak skoršia prihláška je národnou prihláškou,

členská krajina Parížskeho dohovoru na ochranu
priemyselného vlastníctva alebo člen Svetovej
obchodnej organizácie, ktorý nie je členom tohto
dohovoru, v ktorých bola podaná;

(iv) ak skoršia prihláška je regionálnou prihláškou,
orgán poverený ude¾ovaním regionálnych pa-
tentov pod¾a príslušnej zmluvy o regionálnom
patente;

(v) ak je skoršia prihláška medzinárodnou

prihláškou, prijímací úrad, v ktorom bola poda-
ná.

(b) Navyše k obsahu požadovanému pod¾a odsekov
(a)(iv) alebo (v):
(i) ak je skoršia prihláška regionálnou prihláškou

alebo medzinárodnou prihláškou, uplatnenie
priority môže uvádza� jednu alebo viaceré členské
krajiny Parížskeho dohovoru na ochranu priemy-
selného vlastníctva, pre ktoré bola skoršia
prihláška podaná;

(ii) ak je skoršia prihláška regionálnou prihláškou
a aspoň jedna zo zmluvných strán regionálnej
patentovej zmluvy nie je členom Parížskeho doho-
voru na ochranu priemyselného vlastníctva a ani
členom Svetovej obchodnej organizácie, uplatnenie
priority bude indikova� aspoň jednu členskú kraji-
nu tohto dohovoru alebo krajinu, ktorá je členom
Svetovej obchodnej organizácie, pre ktorú bola
prihláška so skorším právom prednosti podaná.

(c) Na účely odsekov (a ) a (b) sa článok 2(vi) nepoužije.
(d) Ak 29. septembra 1999 nie sú  zmenené odseky (a)

a (b), ktoré nadobudnú platnos� od 1. januára
2000, v súlade s platnou národnou legislatívou
určeného úradu budú sa tieto odseky uplatňova� aj
po tomto dátume ïalej tak, ako sú v platnosti do
31. decembra 1999, vzh¾adom na určený úrad tak
dlho, pokia¾ uvedené odseky, tak ako sú zmenené,
nebudú v súlade s platnou národnou legislatívou,
za predpokladu, že uvedený úrad o tom upovedomí
Medzinárodný úrad do 31. októbra 1999. Medziná-
rodný úrad urýchlene zverejní prijaté informácie vo
Vestníku.

4.11 až 4.17 (bez zmeny)
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SADZOBNÍK POPLATKOV

Platný od 1. januára 2000

Poplatky Suma

1. Základný poplatok:
   [Pravidlo 15.2(a)]

  (a) ak medzinárodná prihláška 650 švajčiarskych frankov
          nemá viac ako 30 listov

  (b) ak medzinárodná prihláška 650 švajčiarskych frankov
          má viac ako 30 listov plus 15 švajčiarskych frankov
 za každý list nad 30 listov

2. Poplatok za určenie:
   [Pravidlo 15.2(a)]

  (a) za určenie vykonané 140 švajčiarskych frankov
          pod¾a pravidla 4.9(a) za jedno určenie s podmienkou,
 že každé určenie pod¾a pravidla 4.9(a)
 nad 8 nevyžaduje platenie poplatku za určenie

  (b) za určenie vykonané 140 švajčiarskych frankov za jedno určenie
          pod¾a pravidla 4.9(b)
          a potvrdené pod¾a pravidla 4.9(c)

3. Manipulačný poplatok: 233 švajčiarskych frankov
   [Pravidlo 57.2(a)]

Z¾avy:

4. Celková výška poplatkov splatných pod¾a bodov 1 a 2(a) je znížená o 200 švajčiarskych frankov, ak je medzi-
národná prihláška v súlade s ustanoveniami Administratívnych smerníc a v ich rozsahu podaná v papierovej
forme spolu s kópiou v elektronickej forme.

5. Všetky splatné poplatky (tam, kde je aplikovate¾ná z¾ava pod¾a bodu 4) sú znížené o 75 % za medzinárodnú
prihlášku podanú prihlasovate¾om, ktorým je fyzická osoba a ktorý je občanom štátu alebo má sídlo v štáte,
ktorého národný dôchodok na jedného obyvate¾a je nižší než 3 000 USD (na základe priemerného národného
dôchodku na jedného obyvate¾a určeného pod¾a kritérií používaných Organizáciou Spojených národov na
hodnotenie výšky príspevkov platných v rokoch 1995, 1996 a 1997); ak je nieko¾ko prihlasovate¾ov, musí toto
kritérium spĺňa� každý z nich.
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AMENDMENTS

Rule 4

The Request (Contents)

4.1 to 4.9 [No change]

4.10 Priority Claim
(a) Any declaration referred to in Article 8(1) („priority

claim“) may claim the priority of one or more earlier
applications filed either in or for any country party
to the Paris Convention for the Protection of the
Industrial Property or in or for any Member of the
World Trade Organization that is not party to that
Convention. Any priority claim shall, subject to
Rule 26bis.1, be made in the request; it shall
consist of a statement to the effect that the priority
of an earlier application is claimed and shall
indicate:
(i) the date on which the earlier application was filed,

being a date falling within the period of 12 months
preceding the international filing date;

(ii) the number of the earlier application;
(iii) where the earlier application is a national

application, the country party to the Paris
Convention for the Protection of Industrial
Property or the Member of the World Trade
Organization that is not party to that Convention
in which it was filed;

(iv) where the earlier application is a regional
application, the authority entrusted with the
granting of regional patents under the applicable
regional patent treaty;

(v) where the earlier application is an international
application, the receiving Office with which it was
filed.

(b) In addition to any indication required under
paragraph (a)(iv) or (v):
(i) where the earlier application is a regional

application or an international application, the
priority claim may indicate one or more countries
party to the Paris Convention for the Protection of
Industrial Property for which that earlier
application was filed;

(ii) where the earlier application is a regional
application and at least one of the countries party
to the regional patent treaty is neither party to the
Paris Convention for the Protection of Industrial
Property nor a Member of the World Trade
Organization, the priority claim shall indicate at
least one country party to that Convention or one
Member of that Organization for which that
earlier application was filed.

(c) For the purposes of paragraphs (a) and (b),
Article 2(vi) shall not apply.

(d) If, on September 29, 1999, paragraphs (a) and (b)
as amended with effect from January 1, 2000, are
not compatible with the national law applied by
a designated Office, those paragraphs as in force
until December 31, 1999, shall continue to apply
after that date in respect of that designated Office
for as long as the said paragraphs as amended
continue not to be compatible with that law,
provided that the said Office informs the
International Bureau accordingly by October 31,
1999. The information received shall be promptly
published by the International Bureau in the
Gazette.

4.11 to 4.17 [No change]

Príloha
k č. 47/2001 Z. z.
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SCHEDULE OF FEES

as in force from January 1, 2000

Fees Amounts

1. Basic Fee:
   (Rule 15.2(a))

  (a) if the international application 650 Swiss francs

         contains not more than 30 sheets

  (b) if the international application 650 Swiss francs 

         contains more than 30 sheets plus 15 Swiss francs for

each sheet in excess of 30 sheets

2. Designation Fee:
   (Rule 15.2(a))

  (a) for designations made under 140 Swiss francs 

     Rule 4.9(a) per designation, provided

that any designation made under

Rule 4.9(a) in excess of 8 shall not

require the payment of a designation fee

  (b) for designations made under 140 Swiss francs per designation

         Rule 4.9(b) and confirmed under

         Rule 4.9(c)

3. Handling Fee: 233 Swiss francs
   (Rule 57.2(a))

Reductions:

4. The total amount of the fees payable under items 1 and 2(a) is reduced by 200 Swiss francs if the international
application is, in accordance with and to the extent provided for in the Administrative Instructions, filed on
paper together with a copy thereof in electronic form.

5. All fees payable (where applicable, as reduced under item 4) are reduced by 75% for international applications
filed by any applicant who is a natural person and who is a national of and resides in a State whose per capita
national income is below US$3,000 (according to the average per capita national income figures used by the
United Nations for determining its scale of assessments for the contributions payable for the years 1995, 1996
and 1997); if there are several applicants, each must satisfy those criteria.
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