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OZNAMY
Nový zmluvný štát PCT
Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) so sídlom v Ženeve oznamuje, že od 27. decembra 2007 je Angola
(AO) 138. členským štátom PCT. Zmluva o prístupe pre uvedenú krajinu nadobudne platnosť 27. decembra 2007.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky v Banskej Bystrici v súvislosti s postupným sprístupňovaním elektronickým služieb širokej verejnosti mení s účinnosťou od 1. januára 2008 zloženie variabilného symbolu nasledovne:
Variabilný symbol je vždy tvorený desaťmiestnym číselným kódom. Tento kód začína zľava jednomiestnym prefixom X
špecifikujúcim príslušný typ prihlášky/žiadosti, a to nasledovne:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

PTO
PP
PÚV
PCT
PDO
PD
POZ
MOZ
POP
EP

(prihláška topografie)
(patentová prihláška)
(prihláška úžitkového vzoru)
(medzinárodná prihláška vynálezu - PCT)
(žiadosť o dodatkové ochranné osvedčenie)
(prihláška dizajnu)
(prihláška ochrannej známky)
(konanie o medzinárodne zapísanej ochrannej známke)
(prihláška označenia pôvodu)
(preklad patentových nárokov európskej patentovej prihlášky, preklad patentového spisu európskeho patentu
a udržiavacie poplatky za európsky patent)

Po prefixe X nasleduje deväťmiestne číslo prihlášky/žiadosti, ktoré prideľuje úrad.
V prípade národných prihlášok/žiadostí (prefixy: 0, 1, 2, 4, 5, 6, 8) má číslo prihlášky/žiadosti tvar: n5 n4 n3 n2 n1 - YYYY
kde:

n5 n4 n3 n2 n1
YYYY

-

päťmiestny kód pre vzostupný rad čísel príslušnej prihlášky/žiadosti (začína od 00000 každý rok)
štvormiestny kód pre rok podania príslušnej prihlášky/žiadosti

Pri tvorbe variabilného symbolu je potrebné vždy vychádzať z čísla príslušnej prihlášky/žiadosti!
To znamená, že pri tvorbe variabilného symbolu pre národné prihlášky/žiadosti je neprípustné vychádzať z čísel udelených,
resp. zapísaných predmetov priemyselných práv, ako je napríklad číslo udeleného patentu, číslo zápisu ochrannej známky,
číslo zápisu úžitkového vzoru a podobne.
Variabilný symbol začína zľava príslušným prefixom X, po ktorom nasleduje päťmiestny kód n5 n4 n3 n2 n1 pre vzostupný
rad čísel príslušnej prihlášky/žiadosti. Po tomto päťmiestnom kóde nasleduje štvormiestny kód YYYY pre rok podania príslušnej prihlášky/žiadosti.
Poznámka: Pri nižšom ako päťmiestnom kóde n5 n4 n3 n2 n1 prihlášky/žiadosti sa na zostávajúce voľné miesta zľava dopĺňajú
nuly. (Napr.: číslu 21 bude zodpovedať päťmiestny kód 00021, číslu 5011 bude zodpovedať päťmiestny kód 05011.)
tvar čísla národnej prihlášky/žiadosti:
zloženie variabilného symbolu:

n5 n4 n3 n2 n1 - YYYY
X n5 n4 n3 n2 n1 Y Y Y Y

V prípade medzinárodných prihlášok PCT (prefix 3) má číslo prihlášky tvar: PCT/ccYYYY/n6 n5 n4 n3 n2 n1
kde:

cc YYYY n6 n5 n4 n3 n2 n1 -

dvojmiestny kód štátu prijímacieho úradu
štvormiestny kód pre rok podania príslušnej prihlášky
šesťmiestny kód pre vzostupný rad čísel príslušnej prihlášky

Variabilný symbol začína zľava, v tomto prípade prefixom 3, po ktorom nasleduje päťmiestny kód pre vzostupný rad čísel príslušnej prihlášky, pre ktorý sa použijú len čísla na pozíciách n5 n4 n3 n2 n1 (t. j. bez čísla na pozícii n6). Potom nasleduje
štvormiestny kód YYYY pre rok podania príslušnej prihlášky.
tvar čísla medzinárodnej prihlášky PCT:
zloženie variabilného symbolu:

PCT/ccYYYY/n6 n5 n4 n3 n2 n1
3 n5 n4 n3 n2 n1 Y Y Y Y
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V prípade konania o medzinárodne zapísaných ochranných známkach (prefix 7) má číslo MOZ tvar: MOZ n6 n5 n4 n3 n2 n1
kde:

n 6 n5 n4 n3 n2 n1 -

šesťmiestny kód pre vzostupný rad čísel príslušnej medzinárodne zapísanej ochrannej známky

Variabilný symbol začína zľava, v tomto prípade prefixom 7, potom sprava doľava nasleduje šesťmiestny kód n6 n5 n4 n3 n2 n1
pre vzostupný rad čísel príslušnej medzinárodne zapísanej ochrannej známky a na zostávajúce voľné miesta sa doplnia nuly.
tvar čísla medzinárodne zapísanej ochrannej známky: MOZ n6 n5 n4 n3 n2 n1
zloženie variabilného symbolu:
7 0 0 0 n6 n5 n4 n3 n2 n1
V prípade prekladov patentových nárokov európskych patentových prihlášok/prekladov európskych patentových
spisov (prefix 9) má číslo prihlášky po zverejnení/číslo udeleného európskeho patentu tvar:
EP n7 n6 n5 n4 n3 n2 n1
kde:

n7 n6 n5 n4 n3 n2 n1 -

sedemmiestny kód pre vzostupný rad čísel príslušnej prihlášky po zverejnení/udeleného
európskeho patentu

Variabilný symbol začína zľava, v tomto prípade prefixom 9, potom sprava doľava nasleduje sedemmiestny kód n7 n6 n5
n4 n3 n2 n1 pre vzostupný rad čísel príslušnej prihlášky po zverejnení/udeleného európskeho patentu a na zostávajúce voľné
miesta sa doplnia nuly.
tvar čísla:
zloženie variabilného symbolu::

EP n7 n6 n5 n4 n3 n2 n1
9 0 0 n7 n6 n5 n4 n3 n2 n1

Príklady:
Predmety priemyselných práv:

Číslo prihlášky:

Topografie

PTO 3-96

Patenty

PP 1748-2000

1 01748 2000

PP 50001-2007

1 50001 2007

Úžitkové vzory
Medzinárodné prihlášky PCT

Variabilný symbol:
0 00003 1996

PÚV 48-2000

2 00048 2000

PÚV 50012-2007

2 50012 2007

PCT/SK2005/000005

3 00005 2005

PCT/SK2007/050011

3 50011 2007

Dodatkové ochranné osvedčenia

PDO 34-2002

4 00034 2002

Dizajny

PD 197-2002

5 00197 2002

Ochranné známky

POZ 258-2003

6 00258 2003

Konania o medzinárodne zapísaných ochranných známkach

MOZ 123456

7 00012 3456

Označenia pôvodu
Preklady patentových nárokov európskych patentových prihlášok,
preklady európskych patentových spisov

POP 28-2003

8 00028 2003

EP 1234567

9 00123 4567

