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126
NÁLEZ
Ústavného súdu Slovenskej republiky
z 11. februára 2009
V mene Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 11. februára 2009 v pléne zloenom z predsedníèky Ivetty Macejkovej a zo sudcov Jána Auxta, Petra
Bròáka, ¼ubomíra Dobríka, ¼udmily Gajdoíkovej, Juraja Horvátha, Sergeja Kohuta, Jána Lubyho, Milana
¼alíka, Lajosa Mészárosa, Marianny Mochnáèovej, Ladislava Orosza a Rudolfa Tkáèika o návrhu generálneho
prokurátora Slovenskej republiky na zaèatie konania
o súlade § 2 ods. 3 písm. b), § 3 ods. 1 písm. a) v èasti
slovného spojenia písm. b) a, § 3 ods. 1 písm. b) a § 13
ods. 3 písm. e) a ods. 7 zákona è. 331/2003 Z. z. o vo¾bách do Európskeho parlamentu v znení neskorích
predpisov; § 2 ods. 2 písm. b), § 3 v èasti slovného spojenia b) a a § 18 ods. 4 písm. b) a ods. 7 zákona
è. 333/2004 Z. z. o vo¾bách do Národnej rady Slovenskej
republiky v znení neskorích predpisov; § 2 ods. 2
písm. b) a § 3 v èasti slovného spojenia b) a zákona
è. 303/2001 Z. z. o vo¾bách do orgánov samosprávnych
krajov a o doplnení Obèianskeho súdneho poriadku
v znení zákona è. 335/2007 Z. z. a § 2 ods. 2 písm. b)
a § 3 v èasti slovného spojenia b) a zákona Slovenskej
národnej rady è. 346/1990 Zb. o vo¾bách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorích predpisov s èl. 1
ods. 1 prvou vetou, èl. 2 ods. 1 a 2, èl. 12 ods. 1 prvou vetou, èl. 13 ods. 4, èl. 30 ods. 1 prvou vetou, ods. 3 prvou
vetou a ods. 4 a èl. 31 Ústavy Slovenskej republiky takto

r o z h o d o l:
1. Ustanovenia § 2 ods. 3 písm. b) zákona è. 331/2003
Z. z. o vo¾bách do Európskeho parlamentu v znení neskorích predpisov a § 2 ods. 2 písm. b) zákona
è. 333/2004 Z. z. o vo¾bách do Národnej rady Slovenskej
republiky v znení neskorích predpisov n i e s ú v s ú l a d e s èl. 1 ods. 1 prvou vetou a èl. 2 ods. 1 v spojení
s èl. 30 ods. 1 prvou vetou a s èl. 30 ods. 3 prvou vetou
Ústavy Slovenskej republiky.
2. Vo zvynej èasti návrhu generálneho prokurátora
Slovenskej republiky nevyhovuje.
Pod¾a èl. 125 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky ustanovenia § 2 ods. 3 písm. b) zákona è. 331/2003 Z. z.
o vo¾bách do Európskeho parlamentu v znení neskorích predpisov a § 2 ods. 2 písm. b) zákona è. 333/2004
Z. z. o vo¾bách do Národnej rady Slovenskej republiky
v znení neskorích predpisov dòom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky strácajú
úèinnos. Ak Národná rada Slovenskej republiky neuvedie tieto ustanovenia zákonov do súladu s Ústavou Slovenskej republiky, strácajú po iestich mesiacoch od vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej
republiky platnos.

Predsedníèka pléna
Ústavného súdu Slovenskej republiky:
Ivetta Macejková v. r.
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127
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, e na zasadnutí Medzinárodnej únie pre patentovú spoluprácu boli 22. septembra 2008 prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci
(oznámenie è. 296/1991 Zb.) v znení neskorích zmien (oznámenie è. 529/1992 Zb., oznámenie è. 291/1995 Z. z.,
oznámenie è. 292/1995 Z. z., oznámenie è. 346/1998 Z. z., oznámenie è. 47/2001 Z. z., oznámenie è. 288/2001 Z. z.,
oznámenie è. 257/2002 Z. z., oznámenie è. 29/2003 Z. z., oznámenie è. 30/2003 Z. z., oznámenie è. 574/2003 Z. z.,
oznámenie è. 83/2004 Z. z., oznámenie è. 97/2005 Z. z., oznámenie è. 123/2006 Z. z. , oznámenie è. 156/2007 Z. z.,
oznámenie è. 157/2007 Z. z., oznámenie è. 244/2008 Z. z., oznámenie è. 248/2008 Z. z., oznámenie è. 628/2008
Z. z. a oznámenie è. 629/2008 Z. z.).
Zmeny nadobudnú platnos 1. júla 2009. Týmto dòom nadobudnú platnos aj pre Slovenskú republiku.
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ZMENY VYKONÁVACIEHO PREDPISU K ZMLUVE O PATENTOVEJ SPOLUPRÁCI
Pravidlo 29

Pravidlo 66

Medzinárodné prihláky,
ktoré sa povaujú za spävzaté

Konanie pred orgánom
pre medzinárodný predbený prieskum

29.1 a 29.3 (bez zmeny)

66.1 a 66.7 (bez zmeny)

29.4 Oznámenie o úmysle vyda uznesenie pod¾a èlánku 14(4)
(a) Skôr ne prijímací úrad vydá uznesenie pod¾a
èlánku 14(4), oznámi prihlasovate¾ovi svoj úmysel vyda takéto uznesenie a uvedie dôvody. Ak
prihlasovate¾ nesúhlasí s úmyslom prijímacieho úradu, môe proti nemu poda námietky v lehote dvoch mesiacov od oznámenia.
(b) Ak prijímací úrad zamý¾a vyda uznesenie pod¾a èlánku 14(4), pokia¾ ide o prvky uvedené
v èlánku 11(1)(iii)(d) alebo (e), prijímací úrad
musí v oznámení uvedenom v odseku (a) tohto
pravidla vyzva prihlasovate¾a, aby potvrdil
v súlade s pravidlom 20.6(a), e je prvok vèlenený odkazom pod¾a pravidla 4.18. Na úèely pravidla 20.7(a)(i) výzva zaslaná prihlasovate¾ovi
pod¾a tohto odseku sa bude povaova za výzvu
pod¾a pravidla 20.3(a)(ii).
(c) Odsek (b) sa nepouije, ak prijímací úrad informoval Medzinárodný úrad v súlade s pravidlom
20.8(a) o nezluèite¾nosti pravidiel 20.3(a)(ii)
a (b)(ii) a 20.6 s národným zákonodarstvom
platným pre úrad.

66.8 Forma úprav
(a) Ak sa okrem odseku (b) zmenil opis alebo obrázky, prihlasovate¾ musí predloi náhradný list
za kadý list medzinárodnej prihláky, ktorý sa
v dôsledku úpravy líi od skôr podaného listu.
Spolu s náhradným listom alebo listami musí
by predloený sprievodný list, ktorý musí upozorni na rozdiely medzi nahradzovanými listami a náhradnými listami a predovetkým musí
tie vysvetli dôvody úprav.
(b) (bez zmeny)
(c) Ak sa menia nároky, pravidlo 46.5 sa pouije
mutatis mutandis. Súbor nárokov predloený
pod¾a pravidla 46.5, pouitého na základe tohto
odseku, musí nahrádza vetky pôvodne podané nároky alebo nároky u skôr zmenené pod¾a
èlánku 19 alebo 34, pod¾a toho, o aký prípad
ide.

Pravidlo 46
Úprava nárokov
v konaní na Medzinárodnom úrade
46.1 a 46.4 (bez zmeny)
46.5 Forma úprav
(a) Ak prihlasovate¾ vykoná úpravy pod¾a èlánku
19, musí predloi náhradný list alebo listy obsahujúce kompletný súbor nárokov, ktorý nahrádza vetky pôvodne podané nároky.
(b) Spolu s náhradným listom alebo listami musí
by predloený sprievodný list, ktorý
(i) musí oznaèi nároky, ktoré sa v dôsledku
úprav líia od pôvodne podaných nárokov,
a musí upozorni na rozdiely medzi pôvodne
podanými a upravenými nárokmi,
(ii) musí oznaèi pôvodne podané nároky, ktoré
sú v dôsledku zmien zruené.

66.9 (bez zmeny)
Pravidlo 70
Správa o medzinárodnom predbenom
prieskume na patentovate¾nos vypracovaná
orgánom pre medzinárodný predbený prieskum
(Správa o medzinárodnom predbenom prieskume)
70.1 a 70.15 (bez zmeny)
70.16 Prílohy k správe
(a) K správe bude priloený kadý náhradný list pod¾a pravidla 66.8 (a) alebo (b), ak nie je nahradený neskorími náhradnými listami pod¾a pravidla 66.8 (a) alebo (b) alebo úpravami, ktoré
spoèívajú v zruení celých listov pod¾a pravidla
66.8(b).
(a-bis)Ak náhradné listy pod¾a pravidla 46.5(a) nie sú
nahradené alebo povaované za zruené náhradnými listami pod¾a pravidla 66.8(c), musia
by priloené k správe. Ak náhradné listy pod¾a
pravidla 66.8(c) nie sú nahradené neskôr predloenými listami pod¾a pravidla 66.8 (c), musia
by priloené k správe. Sprievodné listy pod¾a
pravidla 46.5 (b) alebo pravidla 66.8 (a) alebo (c)
sa k správe neprikladajú.
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(b) Ak napriek odsekom (a) a (a-bis) orgán pre medzinárodný predbený prieskum usúdi, e prísluná úprava smerujúca k nahradeniu alebo
zrueniu presahuje rozsah opisu vynálezu pri
podaní medzinárodnej prihláky a správa obsahuje údaj pod¾a pravidla 70.2(c), kadý nahra-
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dený alebo zruený náhradný list uvedený
v týchto odsekoch sa musí tie priloi k správe.
V takomto prípade nahradený alebo zruený
náhradný list sa oznaèí pod¾a administratívnych smerníc.
70.17 (bez zmeny)
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AMENDMENTS TO THE REGULATIONS
UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)
(with effect from July 1, 2009)
Rule 29
International Applications
Considered Withdrawn
29.1 to 29.3 [No change]
29.4 Notification of Intent to Make Declaration under
Article 14(4)
(a) Before the receiving Office issues any
declaration under Article 14(4), it shall notify
the applicant of its intent to issue such
declaration and the reasons therefore. The
applicant may, if he disagrees with the tentative
finding of the receiving Office, submit
arguments to that effect within two months
from the date of the notification.
(b) Where the receiving Office intends to issue
a declaration under Article 14(4) in respect of an
element mentioned in Article 11(1)(iii)(d) or (e),
the receiving Office shall, in the notification
referred to in paragraph (a) of this Rule, invite
the applicant to confirm in accordance with
Rule 20.6(a) that the element is incorporated by
reference under Rule 4.18. For the purposes of
Rule 20.7(a)(i), the invitation sent to the
applicant under this paragraph shall be
considered to be an invitation under Rule
20.3(a)(ii).
(c) Paragraph (b) shall not apply where the
receiving Office has informed the International
Bureau in accordance with Rule 20.8(a) of the
incompatibility of Rules 20.3(a)(ii) and (b)(ii)
and 20.6 with the national law applied by that
Office.
Rule 46
Amendment of Claims
before the International Bureau
46.1 to 46.4 [No change]
46.5 Form of Amendments
(a) The applicant, when making amendments
under Article 19, shall be required to submit
a replacement sheet or sheets containing
a complete set of claims in replacement of all the
claims originally filed.
(b) The replacement sheet or sheets shall be
accompanied by a letter which:
(i) shall identify the claims which, on account
of the amendments, differ from the claims

originally filed, and shall draw attention to
the differences between the claims originally
filed and the claims as amended;
(ii) shall identify the claims originally filed
which, on account of the amendments, are
cancelled.
Rule 66
Procedure before the International
Preliminary Examining Authority
66.1 to 66.7 [No change]
66.8 Form of Amendments
(a) Subject to paragraph (b), when amending the
description or the drawings, the applicant shall
be required to submit a replacement sheet for
every sheet of the international application
which, on account of an amendment, differs
from the sheet previously filed. The replacement
sheet or sheets shall be accompanied by a letter
which shall draw attention to the differences
between the replaced sheets and the
replacement sheets and shall preferably also
explain the reasons for the amendment.
(b) [No change]
(c) When amending the claims, Rule 46.5 shall
apply mutatis mutandis. The set of claims
submitted under Rule 46.5 as applicable by
virtue of this paragraph shall replace all the
claims originally filed or previously amended
under Articles 19 or 34, as the case may be.
66.9 [No change]
Rule 70
International Preliminary Report
on Patentability by the International
Preliminary Examining Authority
(International Preliminary Examination Report)
70.1 to 70.15 [No change]
70.16 Annexes to the Report
(a) Each replacement sheet under Rule 66.8(a) or
(b) shall, unless superseded by later
replacement sheets under Rule 66.8(a) or (b) or
amendments resulting in the cancellation of
entire sheets under Rule 66.8(b), be annexed to
the report.
(a-bis)Replacement sheets under Rule 46.5(a) shall,
unless superseded or considered as reversed by

Príloha k èiastke 46

Zbierka zákonov 2009

replacement sheets under Rule 66.8(c), be
annexed to the report. Replacement sheets
under Rule 66.8(c) shall, unless superseded by
later replacement sheets under Rule 66.8(c), be
annexed to the report. Letters under Rule
46.5(b) or Rule 66.8(a) or (c) shall not be
annexed to the report.
(b) Notwithstanding paragraphs (a) and (a-bis),
each superseded or reversed replacement sheet
referred to in those paragraphs shall also be
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annexed to the report where the International
Preliminary Examining Authority considers
that the relevant superseding or reversing
amendment goes beyond the disclosure in the
international application as filed and the report
contains an indication referred to in Rule
70.2(c). In such a case, the superseded or
reversed replacement sheet shall be marked as
provided by the Administrative Instructions.
70.17 [No change]
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