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MEDZINÁRODNÉ PATENTOVÉ TRIEDENIE

Ôsme vydanie (2006)

NÁVOD

I. PREDSLOV
Účel MPT; História MPT; Reforma MPT; Pomoc pri pou�ívaní triedenia

1. �trasburská dohoda o medzinárodnom patentovom triedení (z roku 1971), ktorá vstúpila do platnosti 7. októbra
1975, sa týka spoločného triedenia  patentov na vynálezy vrátane zverejnených patentových prihlá�ok, autorských
osvedčení, ú�itkových vzorov a osvedčení o u�itočnosti (ďalej len patentové dokumenty). Podľa článku 1 dohody bola
zriadená �peciálna únia pre MPT. V ďal�om texte sa namiesto termínu Medzinárodné patentové triedenie pou�íva
termín �triedenie� alebo �MPT�.

2. Triedenie je ustanovené v anglickom a francúzskom jazyku, pričom oba texty sú autentické.

3. V súlade s článkom 3(2) �trasburskej dohody mô�e byť text triedenia vyhotovený aj v iných jazykoch. Úplné texty
siedmeho vydania boli vyhotovené v čínskom, chorvátskom, českom, holandskom, nemeckom, maďarskom,
japonskom, kórejskom, poľskom, portugalskom, rumunskom, ruskom, srbskom, slovenskom a �panielskom jazyku.

4. Článkom 4(5) dohody bolo ustanovené, �e na zverejnených patentových dokumentoch zatriedených podľa tohto
triedenia sa pred symbolmi triedenia bude uvádzať skratka �Int.Cl.� namiesto slov �International Patent Classification�
(Medzinárodné patentové triedenie).

5. Od roku 2006 sa vydanie triedenia na zverejnených patentových dokumentoch zatriedených podľa tohto vydania
uvádza rokom vydania v zátvorkách nasledujúcich po skratke �MPT� (pozrite odsek 161). V predchádzajúcich
vydaniach sa, a� do siedmeho vydania, triedenie uvádzalo arabskou číslicou v hornom indexe hneď za skratkou Int. Cl.
Dokumenty zatriedené podľa piateho vydania boli označené skratkou Int. Cl.5 atď. Dokumenty zatriedené podľa prvého
vydania v�ak boli na rozdiel od ostatných vydaní označované len skratkou Int. Cl., bez arabskej číslice v hornom
indexe.

ÚČEL MPT

6. Hlavným účelom triedenia ako prostriedku na medzinárodne jednotné zatrieďovanie patentových dokumentov  je
vytvorenie účinného re�er�ného nástroja na vyhľadávanie patentových dokumentov úradmi du�evného vlastníctva a
inými pou�ívateľmi na zisťovanie novosti a hodnotenie vynálezcovskej činnosti alebo nezrejmosti (vrátane určovania
technického pokroku a prospechu alebo u�itočnosti) technických predmetov v patentových prihlá�kach.

7. Ďal�ím dôle�itým účelom triedenia je slú�iť ako:

(a) nástroj na usporiadanie patentových dokumentov na uľahčenie prístupu k technickým a právnym
informáciám, ktoré sú v nich obsiahnuté;

(b) podklad na selektívne �írenie informácií v�etkým pou�ívateľom patentových informácií;

(c) podklad na zisťovanie stavu techniky v daných oblastiach techniky;

(d) podklad na prípravu �tatistík z oblasti priemyselného vlastníctva, ktoré potom umo�ňujú určovanie
technického vývoja v rôznych oblastiach

HISTÓRIA MPT

8. Text prvého vydania triedenia bol vytvorený podľa ustanovení Európskej dohody o medzinárodnom triedení
patentov na vynálezy z roku 1954. Po podpísaní �trasburskej dohody bolo Medzinárodné (európske) triedenie patentov
na vynálezy publikované 1. septembra 1968 pova�ované s účinnosťou od 24. marca 1971za prvé vydanie triedenia.

9. Triedenie je pravidelne periodicky revidované kvôli potrebe neustále zdokonaľovať triediaci systém, ako aj kvôli
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potrebe dr�ať krok s neustálym rozvojom techniky.

10. Prvé vydanie triedenia platilo od 1. septembra 1968 do 30. júna 1974, druhé od 1. júla 1974 do 31. decembra 1979,
tretie od 1. januára 1980 do 31. decembra 1984, �tvrté od 1. januára 1985 do 31. decembra 1989, piate od 1. januára
1990 do 31. decembra 1994 a �ieste od 1. januára 1995 do 31 decembra 1999. Siedme vydanie bolo v platnosti od 1.
januára 2000 do 31. decembra 2005. Toto ôsme vydanie (2006) vstúpilo do platnosti 1. januára 2006.

REFORMA MPT

11. Triedenie bolo navrhnuté a mnoho rokov vyvíjané najmä ako nástroj na prácu s papierovými nosičmi informácií.
Na zabezpečenie jeho účelného a účinného vyu�itia v elektronickom prostredí bolo potrebné uskutočniť zmeny v
�truktúre triedenia a spôsoby jeho revízie a pou�ívania.

12. Na tento účel sa členské �táty Únie MPT v roku 1999 rozhodli uskutočniť reformu triedenia a zaviesť prechodné
revízne obdobie, počas ktorého by boli spolu s revíziou triedenia rozpracované zmeny vynútené reformou. Prechodné
obdobie reformy sa začalo v roku 1999 a jej základné obdobie bolo dokončené v roku 2005.

13. Ako výsledky reformy boli v triedení zavedené nasledujúce významné zmeny:

(a) triedenie bolo rozdelené na základnú a roz�írenú úroveň na účely lep�ieho uspokojenia potrieb rôznych
kategórií pou�ívateľov;

(b) boli zavedené odli�né spôsoby revízie, zvlá�ť pre základnú a roz�írenú úroveň, a to trojročný revízny cyklus
pre základnú úroveň a priebe�ná revízia roz�írenej úrovne;

(c) po ka�dej revízii triedenia sa budú patentové dokumenty pravidelne pretrieďovať podľa zmien v základnej a
roz�írenej úrovni;

(d) do elektronického prostredia triedenia boli na ilustráciu polo�iek triedenia alebo na ich podrobnej�ie
vysvetlenie zavedené doplňujúce údaje, ktorými sú napr. definície miest v triedení, �trukturálne chemické
vzorce a grafické ilustrácie, informačné odkazy;

(e) v�eobecné princípy a pravidlá triedenia boli primerane prehodnotené a revidované.

14. Ôsme vydanie (2006) triedenia predstavuje jeho prvé publikovanie po základnom období reformy. V ďal�om
priebehu vývoja triedenia budú roz�írené a doplnené ďal�ie prvky vyplývajúce z reformy.

POMOC PRI POU�ÍVANÍ TRIEDENIA

15. V tomto návode je pomocou jednoduchých pojmov a príkladov vysvetlený spôsob, akým má byť triedenie
pou�ívané na účely zatrieďovania alebo vyhľadávania patentových dokumentov. Ďal�ími pomôckami pri pou�ívaní
triedenia sú:

(a) Heslár k MPT vydaný v anglickom, francúzskom a ďal�ích jazykoch;

(b) �peciálna publikácia s názvom � Zoznam revíznych zmien�, ktorá poskytuje informácie o tom, ako boli
predmety v rámci triedenia premiestňované medzi jeho rôznymi miestami na základe jeho revízií; prvý
zoznam (publikovaný v roku 1980) sa týka revízie druhého vydania MPT, druhý zoznam (publikovaný v
roku 1984) sa týka revízie tretieho vydania MPT, tretí zoznam (publikovaný v roku 1989) sa týka revízie
�tvrtého vydania MPT, �tvrtý zoznam (publikovaný v roku 1994) sa týka revízie piateho vydania MPT, piaty
zoznam (publikovaný v roku 1999) sa týka revízie �iesteho vydania MPT a �iesty zoznam (publikovaný v
roku 2005) sa týka revízie siedmeho vydania MPT. Tieto publikácie mô�u slú�iť ako pomôcka pre
pou�ívateľov druhého, tretieho, �tvrtého, piateho, �iesteho, siedmeho a ôsmeho (2006) vydania triedenia.

16. Pomoc pri pou�ívaní triedenia a informácie o predmetoch premiestnených v rámci triedenia na základe príslu�ných
revízií poskytuje aj CD-ROM s názvom IPC:CLASS, ktorý vydal Medzinárodný úrad WIPO v spolupráci s Nemeckým
patentovým a známkovým úradom, Ruským úradom pre patenty a ochranné známky a �panielskym patentovým a
známkovým úradom. CD-ROM IPC:CLASS, ktorý sa týka siedmeho vydania triedenia a je ho mo�né získať vo verzii
4.1 z WIPO, obsahuje v�etkých sedem vydaní MPT v anglickom, francúzskom a niektoré vydania v nemeckom, ruskom
a �panielskom jazyku, hesláre, údaje o revíziách a údaje týkajúce sa v�etkých symbolov, ktoré boli v triedení pou�ívané.
CD-ROM IPC:CLASS, ktorý sa týka ôsmeho vydania MPT (verzia 5.0), obsahuje úplný text ôsmeho vydania v
anglickom a francúzskom jazyku vrátane elektronickej vrstvy triedenia.
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17. Internetová verzia triedenia prístupná na webovej stránke WIPO (www.wipo.int/classifications/ipc), ktorá je
venovaná MPT, predstavuje oficiálnu publikáciu ôsmeho vydania (2006). V porovnaní s tlačenou (kni�nou) verziou
(pozrite odsek 30) obsahuje internetová verzia úplný text triedenia v anglickom a francúzskom jazyku. Elektronická
vrstva MPT zahrnuje doplnkové informácie, ktoré uľahčujú pou�ívanie triedenia, ako sú definície miest v triedení,
informačné odkazy, chemické vzorce a grafické ilustrácie (pozrite odseky 44 a� 55). Na webovej stránke WIPO
venovanej MPT sa nachádzajú aj oficiálny Heslár MPT v anglickom a francúzskom jazyku a elektronická verzia tohto
návodu. Na tejto stránke sú dostupné tie� predchádzajúce vydania MPT spolu s rôznymi materiálmi na jeho objasnenie,
napr. publikácie �V�eobecné informácie o MPT� a �Smernica na určovanie vhodnosti povinného a nepovinného
zatrieďovania predmetu�, ktoré mô�u slú�iť ako u�itočné doplnky k tomuto návodu.

18. Kore�pondenciu týkajúcu sa triedenia (pripomienky, otázky, a pod. � pozn. prekladateľa) je mo�né adresovať na:

World Intellectual Property Organization (WIPO)
34, chemin des Colombettes
CH-1211 Geneva 20 (Switzerland)
e-mail: ipc.mail@wipo.int

Kontaktné údaje na kore�pondenciu týkajúcu sa triedenia pre pou�ívateľov MPT v Slovenskej republike:

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Jána �vermu 43
974 04 Banská Bystrica
e-mail: mpt@indprop.gov.sk

http://www.wipo.int/classifications/ipc
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II. USPORIADANIE SYMBOLOV TRIEDENIA
Sekcia; Trieda; Podtrieda; Skupina; Úplný symbol triedenia

SEKCIA

19. Triedenie zahŕňa celú oblasť poznania, ktorú mo�no pova�ovať za vhodnú pre patenty na vynálezy, rozdelenú do
ôsmych sekcií. Sekcie sú najvy��ou úrovňou v hierarchii triedenia.

(a) Symbol sekcie � Ka�dá sekcia je označená jedným z veľkých písmen A a� H.

(b) Názov sekcie � Názov sekcie predstavuje veľmi �iroké označenie obsahu sekcie. Osem sekcií má názvy:

A ĽUDSKÉ POTREBY
B PRIEMYSELNÉ TECHNIKY; DOPRAVA
C CHÉMIA; HUTNÍCTVO
D TEXTIL; PAPIER
E STAVEBNÍCTVO
F MECHANIKA; OSVETĽOVANIE; VYKUROVANIE; ZBRANE; PRÁCE S TRHAVINAMI
G FYZIKA
H ELEKTROTECHNIKA

(c) Obsah sekcie � Za ka�dým názvom sekcie nasleduje zoznam názvov jej hlavných podsekcií.

(d) Podsekcia � V sekciách mô�u informatívne záhlavia tvoriť podsekcie, ktoré sú uvedené bez symbolov
triedenia.

Príklad: Sekcia A (ĽUDSKÉ POTREBY) obsahuje tieto podsekcie:
POĽNOHOSPODÁRSTVO
POTRAVINY; TABAK
OSOBNÉ ALEBO DOMÁCE POTREBY
ZDRAVIE; ZÁBAVA

TRIEDA

20. Ka�dá sekcia je rozdelená na triedy, ktoré sú druhou hierarchickou úrovňou triedenia.

(a) Symbol triedy � Ka�dý symbol triedy pozostáva zo symbolu sekcie, za ktorým nasleduje dvojciferné číslo.
Príklad: H01

(b) Názov triedy � Názov triedy indikuje jej obsah.
Príklad: H01 ZÁKLADNÉ ELEKTROTECHNICKÉ SÚČASTI

(c) Schéma triedy � V niektorých triedach je uvedená schéma, ktorá uvádza informatívny stručný prehľad ich
obsahu.

PODTRIEDA

21. Ka�dá trieda obsahuje jednu alebo viac podtried, ktoré predstavujú tretiu hierarchickú úroveň triedenia.

(a) Symbol podtriedy � Ka�dý symbol podtriedy pozostáva zo symbolu triedy, za ktorým nasleduje veľké
písmeno.

Príklad: H01S

(b) Názov podtriedy � Názov podtriedy indikuje čo najpresnej�í obsah podtriedy.
Príklad: H01S ZARIADENIA VYU�ÍVAJÚCE STIMULOVANÚ EMISIU

(c) Schéma podtriedy � Pri niektorých podtriedach je uvedená schéma (s nadpisom �V�eobecná schéma�),
ktorá uvádza informatívny stručný prehľad ich obsahu. Elektronická verzia MPT umo�ňuje pou�ívateľom
zobraziť obsah podtriedy zoradený podľa zlo�itosti predmetov podtriedy (pozrite odsek 52).

(d) Vlo�ené názvy � Ak sa veľká časť podtriedy týka spoločnej tematiky, začiatok takejto časti indikujú vlo�ené
názvy.
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SKUPINA

22. Ka�dá podtrieda je rozdelená na �skupiny�, ktorými sú buď hlavné skupiny (t. j. �tvrtá hierarchická úroveň
triedenia), alebo podskupiny (t. j. ni��ie hierarchické úrovne podliehajúce úrovni hlavnej skupiny triedenia).

(a) Symbol skupiny � Ka�dý symbol skupiny pozostáva zo symbolu podtriedy, za ktorým nasledujú dve čísla
navzájom oddelené �ikmou čiarou.

(b) Symbol hlavnej skupiny � Ka�dý symbol hlavnej skupiny obsahuje symbol podtriedy, za ktorým nasleduje
jedno- a� trojciferné číslo, �ikmá čiara a číslo 00.

Príklad: H01S 3/00

(c) Názov hlavnej skupiny � Názov hlavnej skupiny presne definuje oblasť pou�iteľnú na re�er�né účely v
rámci rozsahu príslu�nej podtriedy. Symboly a názvy hlavných skupín sú v triedení uvádzané tučným
písmom.

Príklad: H01S 3/00 Lasery

(d) Symbol podskupiny � Podskupiny predstavujú ďal�ie rozdelenie hlavných skupín. Ka�dý znak podskupiny
obsahuje znak podtriedy, za ktorým nasleduje jedno- a� trojciferné číslo jeho hlavnej skupiny, �ikmá čiara a
číslo tvorené aspoň dvoma číslicami inými ako 00.

Príklad: H01S 3/02

Prípadnú tretiu alebo ďal�iu číslicu za �ikmou čiarou treba pova�ovať za ďal�ie dekadické rozdelenie
predchádzajúcej číslice, napr. 3/036 sa nachádza za 3/03 a pred 3/04 a 3/0971 sa nachádza za 3/097 a pred
3/098.

(e) Názov podskupiny � Názov podskupiny presne definuje oblasť pou�iteľnú na re�er�né účely v rámci
rozsahu príslu�nej hlavnej skupiny. Názvu predchádza jedna alebo niekoľko bodiek, ktoré indikujú
hierarchickú pozíciu podskupiny, t. j. ka�dá podskupina predstavuje ďal�ie rozdelenie najbli��ej
predchádzajúcej skupiny, ktorá má o jednu bodku menej (pozrite odseky 25 a� 28). Názov podskupiny je
často úplným výrazom a v takomto prípade začína veľkým písmenom. Názov podskupiny začína malým
písmenom, ak sa má čítať ako pokračovanie názvu skupiny na najbli��ej vy��ej hierarchickej úrovni. Vo
v�etkých prípadoch je potrebné čítať názov podskupiny ako závislý a obmedzený názvom skupiny, pod ktorú
príslu�ná podskupina patrí.

Príklad: H01S 3/00 Lasery
H01S 3/14 . charakterizované materiálom pou�itým ako aktívne médium

Názov podskupiny 3/14 sa má čítať: Lasery charakterizované materiálom pou�itým ako aktívne médium.

H01S 3/05 . Kon�trukcia alebo tvar optických rezonátorov
Názov podskupiny 3/05 je úplným výrazom, ale vzhľadom na jej hierarchickú pozíciu je obmedzený na
kon�trukciu alebo tvar optických rezonátorov laserov.

ÚPLNÝ SYMBOL TRIEDENIA

23. Úplný symbol triedenia obsahuje kombináciu symbolov predstavujúcich sekciu, triedu, podtriedu a hlavnú skupinu
alebo podskupinu.

Príklad:

A 01 B 33/00        Hlavná skupina � �tvrtá úroveň
Sekcia � prvá úroveň alebo

Trieda � druhá úroveň 33/08        Podskupina � ni��ia úroveň
Podtrieda � tretia úroveň

Skupina
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III. HIERARCHICKÁ �TRUKTÚRA TRIEDENIA
Princíp hierarchie; Dve úrovne MPT � základná úroveň, roz�írená úroveň

24. MPT je hierarchickým systémom triedenia. Obsahy ni��ích hierarchických úrovní sú ďal�ím rozdelením obsahov
vy��ích hierarchických úrovní, ktorým sú ni��ie úrovne podriadené.

PRINCÍP HIERARCHIE

25. Triedenie rozdeľuje celú oblasť technického poznania vyu�itím hierarchických úrovní, t. j. sekcií, tried, podtried,
skupín a podskupín, v zostupnom hierarchickom poradí.

26. Hierarchia medzi podskupinami je určená výhradne počtom bodiek pred názvami podskupín a nie číslovaním
podskupín.

Príklad: G01N 33/483 . .  Fyzikálne analýzy biologického materiálu
33/487 . . .  kvapalného biologického materiálu
33/49 . . . .  krvi
33/50 . .  Chemické analýzy biologického materiálu, napr. krvi

Tento príklad ukazuje, �e podskupina 33/487 s tromi číslicami (za �ikmou čiarou � pozn. prekladateľa) a
tromi bodkami je hierarchicky nadradená podskupine 33/49 s dvoma číslicami (za �ikmou čiarou � pozn.
prekladateľa) a �tyrmi bodkami a podskupina 33/483 s tromi číslicami (za �ikmou čiarou � pozn.
prekladateľa) a dvoma bodkami je na rovnakej hierarchickej úrovni ako podskupina 33/50 s dvoma
číslicami (za �ikmou čiarou � pozn. prekladateľa) a dvoma bodkami.

27. Bodky predchádzajúce názvy skupín sa tie� pou�ívajú namiesto názvu hierarchicky priamo nadradenej skupiny,
ktorý sa preto nemusí ďalej opakovať.

Príklad: H01S  3/00 Lasery
3/09 .  Postupy alebo zariadenia na excitáciu, napr. čerpanie
3/091 . .  optickým čerpaním
3/094 . . .  koherentným svetlom

Bez pou�itia hierarchických úrovní by musela mať podskupina H01S 3/094 názov: �Postupy alebo
zariadenia na excitáciu laserov optickým čerpaním koherentným svetlom�.

28. Hierarchická �truktúra týkajúca sa podskupiny H01F 1/053 so �iestimi bodkami je vysvetlená na nasledujúcom
príklade:

Sekcia: H ELEKTROTECHNIKA
Trieda: H01 ZÁKLADNÉ ELEKTROTECHNICKÉ SÚČASTI
Podtrieda: H01F MAGNETY
Hlavná skupina: H01F 1/00 Magnety alebo magnetické telesá charakterizované materiálmi
Podskupina s jednou bodkou: 1/01 .  z anorganických materiálov
Podskupina s dvoma bodkami: 1/03 . .  charakterizované ich koercivitou
Podskupina s tromi bodkami: 1/032 . . .  z magneticky tvrdých materiálov
Podskupina so �tyrmi bodkami: 1/04 . . . .  Kovy alebo zliatiny
Podskupina s piatimi bodkami: 1/047 . . . . .  Zliatiny charakterizované ich zlo�ením
Podskupina so �iestimi bodkami: 1/053 . . . . . .  obsahujúce kovy vzácnych zemín

Skupina H01F 1/053 sa týka �magnetov z anorganických materiálov, charakterizovaných ich koercivitou, z magneticky
tvrdých zliatin obsahujúcich kovy vzácnych zemín�.
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DVE ÚROVNE MPT

29. S cieľom lep�ie uspokojiť potreby rôznych kategórií pou�ívateľov je MPT od tohto vydania dvojúrovňovým
systémom pozostávajúcim zo základnej a roz�írenej úrovne. Ďalej opísané princípy a pravidlá triedenia sa aplikujú
rovnako pri obidvoch jeho úrovniach, av�ak pri zabezpečení kompatibility medzi oboma úrovňami sú revízne postupy
pre základnú úroveň a roz�írenú úroveň rôzne.

Základná úroveň

30. Od úradov priemyselného vlastníctva sa očakáva, �e budú ich publikované patentové dokumenty zatrieďovať
aspoň podľa základnej úrovne. Základná úroveň je určená na vyhľadávanie patentových dokumentov v men�ích,
národných zbierkach. Základná úroveň obsahuje len polo�ky na hierarchicky vysokej úrovni triedenia: sekcie, triedy,
podtriedy, hlavné skupiny a v niektorých oblastiach techniky podskupiny s malým počtom bodiek. Kni�ná verzia MPT
obsahuje len základnú úroveň triedenia.

31. Revízne zmeny základnej úrovne sa do nej nezahrnujú a� do jej ďal�ieho vydania.

Roz�írená úroveň

32. Roz�írená úroveň je určená na vyhľadávanie vo väč�ích medzinárodných zbierkach patentových dokumentov.
Triedenie patentových dokumentov podľa roz�írenej úrovne nie je povinné, ale úrady priemyselného vlastníctva sa
mô�u rozhodnúť pre jeho pou�ívanie na zatrieďovanie svojich patentových dokumentov. Detailnej�ie rozdelenie
techniky v roz�írenej úrovni je kompatibilné so základnou úrovňou a predstavuje rozsiahlej�ie spracovanie triedenia
 (t. j. ďal�ie podskupiny MPT). Roz�írená úroveň mô�e obsahovať nové polo�ky na úrovniach podtried a hlavných
skupín, ktoré sa následne mô�u stať súčasťou základnej úrovne v jej ďal�om vydaní.

33. Revízne zmeny roz�írenej úrovne sa pripravujú zrýchleným postupom a uvádzajú sa do nej priebe�ne.
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IV. PREZENTÁCIA SCHÉM TRIEDENIA
Poradie hlavných skupín; Vlo�ené názvy; Uvádzanie názvov; Odkazy; Poznámky

34. Na uľahčenie pou�ívania triedenia sú v jeho texte uvedené ďal�ie prvky a indikácie k názvom hierarchicky
súvisiacich polo�iek.

PORADIE HLAVNÝCH SKUPÍN

35. Hlavné skupiny sú v ka�dej podtriede usporiadané v takom poradí, aby napomáhali pou�ívateľovi pri ich
pou�ívaní. V nov�ích podtriedach sú hlavné skupiny usporiadané od najzlo�itej�ieho alebo naj�pecializovanej�ieho
predmetu po najmenej zlo�itý predmet. Na konci schémy je umiestnená reziduálna hlavná skupina (napr. �inde
neuvedené� predmety príslu�nej podtriedy � pozn. prekladateľa � pozrite odsek 52).

VLO�ENÉ NÁZVY

36. Ak sa viacero po sebe nasledujúcich hlavných skupín v rámci schémy týka rovnakého predmetu, pred prvou z
takýchto hlavných skupín mô�e byť uvedený �vlo�ený názov�. �Vlo�ený názov� je krátky podčiarknutý názov, ktorý
indikuje rovnaký predmet nachádzajúci sa vo v�etkých hlavných skupinách, ktorých sa týka (pozrite napr. vlo�ený
názov �Pluhy� pred skupinou A01B 3/00). Série skupín, ktoré sú pokryté takýmto názvom, sa končia buď iným
názvom, alebo hrubou čiarou vedenou naprieč príslu�ným stĺpcom, ktorá je pou�itá v prípade, ak sa nasledujúca skupina
alebo skupiny týkajú iného predmetu, ktorému nepredchádza vlo�ený názov (pozrite napr. čiaru za skupinou A01B
75/00). Vo výnimočných prípadoch mô�e byť vlo�ený názov uvedený len pre jednu hlavnú skupinu.

UVÁDZANIE NÁZVOV

37. Názvy jednotlivých miest v triedení (ďalej aj �heslá triedenia� � pozn. prekladateľa) mô�u indikovať ich obsah
pou�itím jedného slovného spojenia (fráze) alebo viacerých navzájom prepojených súvisiacich slovných spojení
(pozrite odsek 61). Názvy v�ak mô�u indikovať ich obsah aj pou�itím dvoch alebo viacerých rozdielnych častí
oddelených bodkočiarkou. Ka�dá časť takéhoto viacdielneho názvu by mala byť interpretovaná ako samostatný názov.
Tento druh názvu sa pou�íva vtedy, keď sa �iada brať do úvahy spoločne rôzne druhy predmetov, ktoré zvyčajne
nemô�u byť obsiahnuté jedným slovným spojením.

Príklady: A42C 5/00 Príslu�enstvo alebo ozdoby na klobúky
A41D 10/00 Py�amá; Nočné ko�ele

ODKAZY

38. Názov triedy, podtriedy alebo skupiny, vlo�ený názov alebo poznámka (pozrite odsek 41) mô�u obsahovať slovné
spojenie (frázu) v zátvorkách, ktoré odkazuje na iné miesto v triedení. Takéto slovné spojenie, nazývané odkaz,
naznačuje, �e príslu�ný predmet je uvedený na mieste (alebo miestach), ku ktorému sa odkaz vzťahuje.

Príklad: A01F 7/00 Mláťačky (s cepmi 9/00)

Funkcie odkazov

39. Odkaz má jednu z nasledujúcich funkcií:

(a) Obmedzenie rozsahu � Tento druh odkazu sa označuje ako obmedzujúci odkaz. Týka sa predmetu, ktorý je
uvedený na inom mieste, hoci je zdanlivo obsiahnutý v názve miesta, na ktorom sa odkaz nachádza. Tento
druh odkazu je veľmi dôle�itý na správne pochopenie a pou�itie miesta, na ktorom sa nachádza. (pozrite
napríklad skupinu A01F 7/00). Obmedzujúci odkaz:

(i) vylučuje príslu�ný predmet z rozsahu miesta v triedení, do ktorého by inak podľa v�etkých
predpokladov a definícií patril, t. j. bol by týmto miestom zahrnutý; a

(ii) indikuje miesto (miesta), kde sa tento predmet nachádza.

(b) Určenie prednosti � Odkaz uvádzajúci, �e nejaké miesto v triedení �má prednosť�, sa pou�íva tam, kde
mô�e byť predmet zatriedený do dvoch miest, alebo ak sú dva rozdielne aspekty predmetu, ktorý sa má
zatriediť, zahrnuté na rôznych miestach, pričom sa �iada, aby bol predmet zatriedený len podľa jedného z
týchto miest (pozrite napríklad skupinu A01B 35/00). Takýto odkaz určujúci prednosť sa najčastej�ie
vyskytuje na úrovni podskupín; v niektorých prípadoch, ak sa to týka viacerých skupín, mô�e byť odkaz
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nahradený poznámkou na vy��ej úrovni (pozrite napríklad poznámku (2), nasledujúcu za názvom podtriedy
A61M). Odkazy určujúce prednosť sú v podstate druhom obmedzujúceho odkazu.

(c) Navádzanie � Na niektorých miestach mô�e odkaz na informačné účely indikovať, kde sa má príslu�ný
predmet hľadať (pozrite napríklad skupinu A61H 33/14). Informatívny odkaz indikuje umiestnenie
predmetu, ktorý mô�e byť zaujímavý pri vykonávaní re�er�e, ale nepatrí do rozsahu miesta, na ktorom sa
odkaz nachádza.

Obmedzujúce odkazy (tak, ako sú definované v odsekoch (a) a (b) vy��ie) sú v schémach triedenia a elektronickej
úrovni uvedené v rôznych formách. Na zachovanie prehľadnosti schém pri zväč�ujúcom sa mno�stve informácií
vyu�ívaných pri re�er�iach sa budú informatívne odkazy zo schém priebe�ne odstraňovať a premiestňovať do
elektronickej úrovne MPT (pozrite tie� odsek 48).

Pou�ívanie a interpretácia odkazov

40. Podrobnosti týkajúce sa pou�ívania a interpretácie odkazov:

(a) Odkaz je obvykle umiestnený na konci toho názvu, ku ktorému patrí. Ak názov pozostáva z dvoch alebo
viacerých častí, odkaz je umiestnený za poslednou časťou, na ktorú sa vzťahuje. Ak sa odkaz výnimočne
nevzťahuje na v�etky predchádzajúce časti, je to zrejmé z kontextu.

Príklad: A47C STOLIČKY (sedadlá �peciálne upravené do vozidiel B60N 2/00); POHOVKY;
POSTELE (čalúnenie v�eobecne B68G)

(b) Odkaz nasledujúci za názvom triedy, podtriedy alebo skupiny sa týka v�etkých hierarchicky ni��ích miest.

(c) Odkaz pri vlo�enom názve alebo poznámke sa vzťahuje na v�etky skupiny podradené tomuto vlo�enému
názvu alebo poznámke.

(d) V kni�nej (tlačenej) verzii triedenia uvádza odkaz z jednej skupiny na druhú skupinu v rámci tej istej
podtriedy iba číslo skupiny, na ktorú sa odkazuje, bez znakov podtriedy.

Príklad: B62L 3/00 Ovládacie ústrojenstvá bŕzd (ovládacie ústrojenstvá voľnobe�ných spiatočných
bŕzd 5/00; Bovdenové ústrojenstvá F16C 1/10); Ich usporiadanie.

(e) Ak sa v odkaze uvádza nejaká skupina, ide spravidla o najvhodnej�iu, av�ak nie nevyhnutne jedinú
relevantnú skupinu. Niekedy sa musia brať do úvahy aj hierarchicky príbuzné skupiny k citovanej skupine.

(f) Ak sa v odkaze uvádzajú dva alebo viac predmetov, ktoré sa v triedení nachádzajú na rovnakom mieste,
takéto predmety sú v odkaze oddelené čiarkou a symbol triedenia tohto miesta sa uvedie na konci tohto
odkazu.

Príklad: A01M 21/00 Zariadenia na ničenie ne�iaducej vegetácie, napr. buriny (biocídy, regulátory
rastu rastlín A01N 25/00)

(g) Odkazy týkajúce sa rôznych podstát predmetov uvádzaných na rôznych miestach sú oddelené bodkočiarkou a
treba ich čítať nezávisle.

Príklad: A01K 1/00 Ustajnenie zvierat; Vybavenie stajní (kon�trukcia budov, tvary budov E04;
vetranie budov F24F).

Výnimkou je, keď podstatná časť znenia odkazov je zhodná; v takomto prípade je spoločný text uvedený iba
raz a odli�né symboly sú oddelené čiarkou.

Príklad: A01H 3/00 Spôsoby modifikácie fenotypov (4/00 má prednosť; ovplyvňovanie rastu rastlín
bez vzniku nových rastlín, nechemicky A01G 7/00, chemicky A01N 25/00 a�
65/00).
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POZNÁMKY

41. Poznámky definujú alebo objasňujú �pecifické slová, frázy alebo rozsah miest alebo indikujú, akým spôsobom je
predmet zatriedený. Poznámky sa mô�u týkať celej sekcie, podsekcie, triedy, podtriedy, vlo�eného názvu alebo
skupiny.

Príklady: F42 Táto trieda zahŕňa prostriedky na výcvik alebo tréning, ktoré majú znaky simulácie,
hoci v�eobecne sú simulátory zahrnuté v triede G09.

B22F Výraz �kovový prá�ok� zahŕňa prá�ky, ktoré obsahujú podstatnú časť nekovových
materiálov.

B01J 31/00 V tejto skupine sa na účely zatrieďovania neberie zreteľ na prítomnosť vody.

Poznámky sa pou�ívajú iba pri miestach, ktorých sa týkajú, a prihliada sa na ne, ak by boli v rozpore so v�eobecným
návodom.

Príklad: Poznámka (1) nasledujúca za názvom podtriedy C08F má prednosť pred poznámkou za
názvom sekcie C.

Akékoľvek informácie v poznámkach, ktoré sa týkajú sekcie, podsekcie alebo triedy, sú uvedené aj v rámci definícií
podtried (pozrite odseky 45 a� 47), ktorých rozsah je týmito informáciami ovplyvnený.
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V. INFORMÁCIE PRE POU�ÍVATEĽOV
Indikácia zmien; Elektronická úroveň MPT � definície miest v triedení, informatívne odkazy,
chemické vzorce a grafické ilustrácie, uvádzanie hlavných skupín v �tandardizovanom
poradí

INDIKÁCIA ZMIEN OPROTI K PREDCHÁDZAJÚCIM VYDANIAM

42. V texte triedenia sa pou�ívajú indikácie zmien, ktoré boli uskutočnené vzhľadom na predchádzajúce vydanie. V
tomto vydaní triedenia sú pou�ité nasledujúce indikácie:

(a) Text písaný kurzívou znamená, �e takáto polo�ka je vo vzťahu k siedmemu vydaniu buď

  i) nová, alebo

 ii) bola zmenená (čo sa týka jej znenia a/alebo postavenia v hierarchickej �truktúre) tak, �e tým bol
ovplyvnený rozsah jednej alebo viacerých skupín, alebo

iii) bola zru�ená (pozrite odsek (d)).

V prípadoch i) a ii) zvyčajne za polo�kou, ktorá je uvádzaná kurzívou, nasleduje arabská číslica 8 v
hranatých zátvorkách (odsek (b)).

(b) Arabská číslica v hranatých zátvorkách (napríklad [4] alebo [7]) uvedená za polo�kou triedenia označuje
vydanie triedenia, v ktorom bola príslu�ná polo�ka vzhľadom na predchádzajúce vydanie

 i) nová, alebo

ii) zmenená (čo sa týka jej znenia alebo postavenia v hierarchickej �truktúre) tak, �e tým bol
ovplyvnený rozsah jednej alebo viacerých skupín.

(c) Za jednou a tou istou polo�kou mô�u nasledovať dve alebo viacero arabských číslic v hranatých zátvorkách
(napríklad [4,7] alebo [2,4,6]).

(d) Symboly tých skupín, ktoré boli zru�ené, t. j. skupín, ktoré existovali v siedmom vydaní triedenia, ale u�
neexistujú v ôsmom vydaní, obsahujú odkaz uvedený kurzívou, kde sa príslu�ný predmet nachádza v
siedmom vydaní. Takýto odkaz je priradený k symbolom tých skupín, ktoré boli prevedené alebo zahrnuté do
inej skupiny alebo skupín.

Symboly skupín, ktoré boli zru�ené v siedmom a jemu predchádzajúcich vydaniach (t. j. neexistovali v
siedmom vydaní), nie sú v ôsmom vydaní uvedené.

43. Okrem uvedených skutočností obsahuje roz�írená úroveň MPT, dostupná len v elektronickej verzii triedenia,
nasledujúce indikácie týkajúce sa jej revíznych zmien (pozrite odsek 33):

(a) Polo�ky vytvorené alebo zmenené (čo sa týka ich znenia alebo postavenia v hierarchickej �truktúre) po
publikovaní ôsmeho vydania (2006) tak, �e tým bol ovplyvnený rozsah jednej alebo viacerých skupín, sú
uvádzané kurzívou.

(b) Symboly skupín, ktoré boli zru�ené po publikovaní ôsmeho vydania (2006), sa uvádzajú s odkazom v
kurzíve, kam bol príslu�ný predmet presunutý alebo kde je zahrnutý.

(c) �esťciferné číslo v hranatých zátvorkách (napríklad 2006.03) uvedené za polo�kou označuje rok a mesiac, v
ktorom bola príslu�ná revízna zmena podľa odsekov (a) alebo (b) zavedená.
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ELEKTRONICKÁ ÚROVEŇ MPT

44. Niektoré informácie sú dostupné len v elektronickej verzii triedenia a nie sú vytlačené v kni�nej forme. Tieto
informácie tvoria elektronickú úroveň MPT, ktorá je v texte triedenia dostupná pomocou hyperodkazov. Elektronická
úroveň obsahuje rôzne údaje na účely ilustrácie polo�iek MPT alebo na ich podrobnej�ie objasnenie s cieľom lep�ieho
pochopenia a jednoduchého pou�ívania MPT.

Definície miest v triedení

45. Napriek tomu, �e rozsah miest triedenia mô�e byť určený z hesiel v triedení a pomocou odkazov a poznámok,
ktoré sa v schéme triedenia nachádzajú, na presné vymedzenie predmetu sa odporúča pou�ívať definície pre príslu�né
miesta triedenia. Definície miest v triedení poskytujú doplňujúce informácie o jednotlivých polo�kách triedenia a slú�ia
na ich lep�ie porozumenie, ale nemení sa nimi rozsah polo�iek triedenia.

46. Definície miest v triedení sú spracované podľa �truktúrovaného formátu, ktorého najdôle�itej�ou časťou je
definujúca formulácia poskytujúca podrobnej�ie vysvetlenie rozsahu miesta triedenia. V definujúcej formulácii sú
pou�ité relevantné slová a frázy, ktoré mô�u byť alternatívou k výrazom pou�itým v heslách triedenia a ktoré sa mô�u
vyskytovať v patentových dokumentoch zatriedených podľa príslu�ného miesta triedenia. Definície miest v triedení
obsahujú aj ďal�ie časti, ako sú vysvetlenia obmedzujúcich a informatívnych odkazov, spojené s heslami triedenia,
interpretáciu �peciálnych pravidiel triedenia s vplyvom na miesta triedenia a definície termínov pou�ívaných na
jednotlivých miestach triedenia.

47. V tomto vydaní triedenia sú definície miest v triedení uvedené len pre obmedzený počet podtried. V priebehu
ďal�ích zmien MPT budú definície miest v triedení vypracované pre v�etky jeho podtriedy a v prípade potreby pre
hlavné skupiny a podskupiny.

Informatívne odkazy

48. Do elektronickej úrovne triedenia sa budú priebe�ne zavádzať informatívne odkazy, ktoré indikujú umiestnenie
predmetu zaujímavého na re�er�né účely. Informatívne odkazy neobmedzujú rozsah príslu�ných miest triedenia a ich
účelom je uľahčiť patentové re�er�e. Sú dostupné v definíciách triedenia pomocou hyperodkazov uvedených v hlavných
skupinách a podskupinách MPT.

Chemické vzorce a grafické ilustrácie

49. V oblastiach MPT týkajúcich sa v�eobecnej a aplikovanej chémie majú veľký význam chemické �truktúrne
vzorce, ktoré poskytujú vizuálnu reprezentáciu obsahu miesta triedenia. Do schémy triedenia sú zavedené v
obmedzenom počte polo�iek, ak sú potrebné na definovanie ich rozsahu alebo interpretáciu rozsahu im podriadených
polo�iek (pozrite napríklad hlavnú skupinu C07D 499/00).

50. Mno�stvo doplňujúcich chemických �truktúrnych vzorcov je uvedených v elektronickej úrovni MPT. Slú�ia na
ilustračné účely, vo v�eobecnosti pomocou príkladov a na uľahčenie pochopenia obsahu oblastí chémie v triedení.
Chemické vzorce je mo�né prezerať pomocou hyperodkazov uvedených v príslu�ných polo�kách triedenia.

51. Do elektronickej úrovne MPT boli zahrnuté aj ďal�ie vysvetľujúce grafické ilustrácie (pozrite napríklad grafické
ilustrácie v hlavnej skupine F23B 50/00).

Uvádzanie hlavných skupín v �tandardizovanom poradí

52. Poradie hlavných skupín v MPT nie je vo v�eobecnosti �tandardizované. Na účely napomáhania pou�ívateľom pri
postupe zatrieďovania bola do elektronickej vrstvy zahrnutá alternatívna prezentácia hlavných skupín MPT v
�tandardizovanom poradí. �tandardizované poradie vychádza z princípu postupu od najzlo�itej�ích k menej zlo�itým
predmetom a od �pecializovaných k ne�pecializovaným predmetom podtriedy. Toto �tandardizované poradie je
vyu�iteľné prostredníctvom hyperodkazov v príslu�ných podtriedach. Tento systém umo�ňuje zobrazovať hlavné
skupiny v elektronickej verzii triedenia v číselnom poradí existujúcom v MPT alebo v �tandardizovanom poradí podľa
výberu pou�ívateľa.
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VI. TERMINOLÓGIA
�tandardné výrazy; Slovník

�TANDARDNÉ VÝRAZY

53. V MPT je mo�né �tandardizovať len obmedzený počet výrazov. V tejto časti sú vysvetlené �tandardné výrazy,
ktoré sa pou�ívajú v texte triedenia. V elektronickej verzii MPT sú �tandardné výrazy vybavené hyperodkazmi na text,
ktorým je význam �tandardného výrazu vysvetlený.

�Zahrnuté� alebo �Uvedené�

54. Ak sa k predmetu uvádza, �e je �zahrnutý� nejakým miestom triedenia alebo v určitom mieste triedenia, znamená
to, �e tento predmet má vlastnosti umo�ňujúce zatriediť ho na tomto mieste (pozrite napr. skupinu A41F 18/00). Výraz
�uvedené� má rovnaký význam ako výraz �zahrnuté� (pozrite napr. skupinu B60Q 11/00).

Výrazy pou�ívané na označovanie reziduálnych predmetov

55. Výraz �inde neuvedené� alebo jemu podobné slovné spojenie pou�ité v názve skupiny znamená �neuvedené v inej
skupine tej istej podtriedy alebo v inej podtriede� (pozrite napr. skupinu B65D 51/00). Analogický význam má pou�itie
tohto slovného spojenia v názve triedy alebo podtriedy. Pou�itie tohto výrazu v názve hlavnej skupiny v�ak neznamená
roz�írenie rozsahu podtriedy, ako je to uvedené v odseku 69.

56. Skupiny so slovným spojením �... neuvedené v skupinách ...� zahŕňajú predmet, ktorý nie je uvedený v citovaných
skupinách. Skupiny s výrazom �Iné �� zahŕňajú predmety, ktoré nie sú uvedené v iných skupinách, napr. na tej istej
hierarchickej úrovni v rámci podtriedy alebo skupiny (pozrite napr. A41F 13/00, B05C 21/00 v uvedenom poradí).

57. Mnoho schém v rámci podtried obsahuje reziduálnu hlavnú skupinu, do ktorej sa zatrieďuje predmet v rozsahu
príslu�nej podtriedy, ktorý nie je zahrnutý inými hlavnými skupinami podtriedy. Takéto reziduálne hlavné skupiny sú
zvyčajne uvedené na konci podtriedy.

Výrazy pou�ívané na označovanie kombinovaných predmetov (uvedených alebo neuvedených
vo viacerých skupinách súčasne)

58. V niektorých podtriedach sa nachádzajú hlavné skupiny, v ktorých je predmet doplnený slovným spojením ��
podľa viac ako jednej z hlavných skupín �� alebo podobne. Takéto skupiny uvádzajú predmet pozostávajúci z
kombinácie vlastností, ktoré nie sú ako celok zahrnuté výlučne jednou z uvedených skupín, napr. C05B 21/00. Navy�e,
v niektorých podtriedach sa nachádzajú hlavné skupiny, v ktorých je predmet doplnený slovným spojením ��
neuvedené v �iadnej z hlavných skupín �� alebo podobne. Tento druh skupín mô�e uvádzať :

� predmet, ktorý obsahuje kombináciu znakov nezahrnutých ako celok v jednej z predchádzajúcich skupín, a

� predmet, ktorý nie je zahrnutý v �iadnej zo skupín v uvedenom rozsahu.

�t. j.�, �napr.�

59. Výraz �t. j.� má význam �rovná sa� a dve frázy spojené s výrazom �t. j.� treba pova�ovať za rovnocenné, jedna z
fráz tvorí definíciu druhej.

Príklad: A01D 41/00 Kombajny, t. j. stroje na zber alebo �acie stroje kombinované s mlátiacim
ústrojenstvom.

60. Výraz �napr.� neobmedzuje zmysel fráze uvedenej pred ním, ale iba ju vysvetľuje pou�itím jedného alebo
viacerých príkladov. Tento výraz mô�e mať nasledujúce významy:

a) Uvádza typické vysvetlenie predmetu zahrnutého predchádzajúcou formuláciou.
Príklad: A42C 5/00 Potreby alebo ozdoby na klobúky alebo iné pokrývky hlavy, napr. klobúkové

stuhy

b) Púta pozornosť na skutočnosť, �e to, čo je uvedené za výrazom �napr.�, je úplne zahrnuté vo formulácii
predchádzajúcej výrazu, aj keď to z tejto formulácie nie je priamo zrejmé.

Príklad: B62B 7/00  Vozíky pre deti; Kočiare, napr. kočiare pre bábiky.



MPT (8. vydanie, 2006) zväzok 5, Návod 19

c)  Indikuje predmet, ktorý je zahrnutý v skupine a neexistuje preň �iadna iná príslu�ná podskupina
Príklad: G02B 6/122 . . .  Základné optické prvky, napr. svetlovodivé obvody

6/124 . . . .  Geodetické �o�ovky alebo integrované mrie�ky
6/125 . . . .  Ohyby, vetvenie alebo priesečníky

�A a B�, �A alebo B�, �Buď A, alebo B, ale nie oboje�

61. Výraz:

� �A a B� znamená zastúpenie A a B v tom istom príklade alebo uskutočnení;

� �A alebo B� znamená zastúpenie A alebo zastúpenie B, alebo zastúpenie A aj B súčasne v tom istom príklade
alebo uskutočnení;

� �buď A, alebo B, ale nie oboje� znamená zastúpenie A alebo B, ale nie zastúpenie A aj B súčasne v tom istom
príklade alebo uskutočnení.

�V�eobecne�, �Ako také� (�Samé osebe�), �Zvlá�ť prispôsobené na�

62. Výraz �v�eobecne� sa pou�íva pri indikácii predmetov na základe ich vlastností bez ohľadu na ich mo�né zvlá�tne
pou�itie alebo pri takých, ktoré nie sú zvlá�ť prispôsobené na �peciálne vyu�itie alebo účel tak, ako je to definované v
odseku 85(a).

63. Výraz �ako také� (na niektorých miestach v slovenskej verzii MPT aj �samé osebe� � pozn. prekladateľa) sa týka
iba vlastnej podstaty predmetu na rozdiel od kombinácie, ktorej časťou je táto podstata.

Príklad: V skupine G01T 3/08, ktorá zahŕňa meranie neutrónového �iarenia polovodičovými detektormi, odkaz
(polovodičové detektory samé osebe H01L 31/00) znamená, �e predmet týkajúci sa výhradne polovodičových
detektorov je zahrnutý v skupine H01L 31/00. Keď sa predmet týka kombinácie polovodičových detektorov s
inými prvkami zariadenia na meranie neutrónového �iarenia, je zatriedený v skupine G01T 3/08.

64. Výraz �zvlá�ť prispôsobený (upravený) na� alebo jeho ekvivalenty sa pou�ívajú na indikáciu úpravy alebo
uspôsobenia predmetu na dané pou�itie alebo účel tak, ako je to definované v odseku 85(b).

Príklady: A47D NÁBYTOK ZVLÁ�Ť UPRAVENÝ PRE DETI
A01K 63/02 .  Nádr�e �peciálne upravené na prepravu �ivých rýb

�a pod.�

65. Výraz �a pod.� je niekedy pou�itý na zdôraznenie toho, �e príslu�né miesto triedenia nie je obmedzené na v ňom
uvedený predmet tak, ako je opísaný, ale �e zahŕňa aj podobný predmet v podstate s rovnakými znakmi.

Príklad: A01D 3/00 Neabrazívne zariadenia na ostrenie kôs, kosákov a pod.

SLOVNÍK

66. V závere tohto návodu je uvedený slovník termínov a výrazov v dvoch častiach. Prvá časť zahŕňa termíny
triedenia a výrazy súvisiace s princípmi a pravidlami triedenia, ktoré sa v návode často pou�ívajú. Druhá časť slovníka
zahŕňa technické termíny a výrazy pou�ívané v samotnom texte triedenia.
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VII. ROZSAH MIEST
Podtriedy; Hlavné skupiny; Podskupiny

67. Rozsah akéhokoľvek miesta triedenia musí byť v�dy interpretovaný v rozsahu v�etkých jeho hierarchicky
nadradených miest.

68. Názvy sekcií, podsekcií a tried stanovujú ich obsah veľmi �iroko a spravidla nedefinujú úplne presne predmet
patriaci pod v�eobecný názov. Názov sekcie alebo podsekcie vo v�eobecnosti stanovuje veľmi voľne povahu a rozsah
predmetov, ktoré sa v danej sekcii alebo podsekcii nachádzajú, a názov triedy poskytuje celkový pohľad na to, ktoré
predmety sú zahrnuté v jeho podtriedach. Na rozdiel od toho je účelom triedenia, aby názvy podtried, berúc do úvahy
odkazy alebo poznámky, definovali s čo najväč�ou mo�nou presnosťou rozsah predmetu, ktorý je v nich zahrnutý.
Názvy hlavných skupín a podskupín, v ktorých sa tie� vyskytujú im pridru�ené odkazy a poznámky, definujú s
najväč�ou mo�nou presnosťou rozsah predmetov, ktoré sú v nich zahrnuté (pozrite príklad uvedený v odseku 28).

PODTRIEDY

69. Skutočný obsah podtriedy je definovaný v�etkými ďalej uvedenými znakmi:

a) Názvom podtriedy, ktorým sú len niekoľkými slovami, ale čo najpresnej�ie opísané hlavné znaky určitej časti
technických poznatkov zahrnutých v triedení, pričom táto časť tvorí oblasť podtriedy, ku ktorej sa vzťahujú
v�etky jej skupiny.

b) Obmedzujúcimi odkazmi, ktoré nasledujú za názvom podtriedy alebo názvom jej nadradenej triedy. Tieto
odkazy označujú určité časti oblasti uvedené v názve, ktoré sú zahrnuté v iných podtriedach, a preto sú
vylúčené z rozsahu danej podtriedy. Tieto časti mô�u tvoriť podstatnú časť oblasti uvedenej v názve, preto sú
odkazy v niektorých aspektoch rovnako dôle�ité ako samotný názov. Napr. v podtriede - A47D NÁBYTOK
ZVLÁ�Ť UPRAVENÝ PRE DETI - je značná časť predmetov, menovite �kolské lavice a stoly, teda
predmety zahrnuté v samotnom názve, vylúčená odkazom na určité skupiny podtriedy A47B, čím sa značne
mení rozsah podtriedy A47D.

c) Obmedzujúcimi odkazmi, ktoré sa vyskytujú v skupinách alebo vo vlo�ených názvoch podtriedy a ktoré
odkazujú na daný predmet do inej triedy alebo podtriedy, a mô�u tie� ovplyvniť rozsah danej podtriedy.
Napr. v podtriede - B43K NÁRADIE NA PÍSANIE ALEBO KRESLENIE - sú písacie hroty do indikačných
a zapisovacích prístrojov odkázané zo skupiny 1/00 do skupiny 15/16 podtriedy G01D, čím sa zmen�uje
rozsah predmetov zahrnutých pod názov podtriedy B43K.

d) Poznámkami alebo definíciami uvádzanými za názvom podtriedy alebo príslu�nej triedy, podsekcie alebo
sekcie. Takéto poznámky alebo definície mô�u upresňovať výrazy pou�ité v názve alebo na inom mieste
podtriedy alebo objasňovať vzťahy medzi podtriedou a inými miestami.

Príklady:

i) Poznámky nasledujúce za názvom podsekcie �MOTORY ALEBO ČERPADLÁ�, zahŕňajúcej
triedy F01 a� F04, ktoré definujú termíny alebo výrazy pou�ité v podsekcii.

ii) Poznámka (1) nasledujúca za názvom podtriedy F01B, ktorá definuje jej rozsah vzhľadom k
podtriedam F01C a� F01P.

iii) Poznámka nasledujúca za názvom sekcie C, ktorá definuje skupiny prvkov.

Názvy podtried niekedy nezahrnujú názvy v�etkých im podradených hlavných skupín. Rozsah podtriedy by v�ak mal
byť v�dy chápaný tak, �e zahŕňa v�etky predmety stanovené najmä v názvoch hlavných skupín.

70. Podrobnej�ie vysvetlenie rozsahu podtriedy je v prípade potreby uvedené v príslu�nej definícii triedenia. Takýmto
spôsobom sú najmä presne vymedzené predmety, doplnené do rozsahu podtriedy pomocou jej hlavných skupín.
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HLAVNÉ SKUPINY

71. Rozsah hlavnej skupiny sa interpretuje iba v súlade so skutočným rozsahom jej podtriedy (ako bolo uvedené skôr).
S prihliadnutím na uvedené je skutočný rozsah hlavnej skupiny určený jej názvom, modifikovaným príslu�nými
odkazmi alebo poznámkami, ktoré sú pripojené k hlavnej skupine, alebo vlo�eným názvom, pod ktorým je hlavná
skupina zahrnutá. Napr. skupinu pre �lo�iská�, v podtriede ktorej je názov obmedzený na príslu�né prístroje, treba
chápať tak, �e zahŕňa iba charakteristiky lo�ísk vyu�ívané v týchto prístrojoch, t. j. napríklad usporiadanie lo�ísk v
prístrojoch. Do úvahy treba vziať skutočnosť, �e vlo�ené názvy sú iba informatívne a �e spravidla neupravujú rozsah
skupín zahrnutých pod nimi s výnimkou, keď to z textu vyplýva inak. Pozrite napríklad vlo�ené názvy v podtriede
F04D, kde je z kontextu zrejmé, �e skupina 3/00 zahŕňa �Axiálne čerpadlá na čerpanie kvapalín alebo kvapalín a
stlačiteľných tekutín� a skupina 19/00 zahŕňa � Axiálne čerpadlá na čerpanie stlačiteľných tekutín�, hoci samostatné
názvy týchto dvoch skupín sú rovnaké. Na rozdiel od toho, obmedzujúce odkazy vo vlo�ených názvoch upravujú rozsah
pridru�ených skupín. Podrobnej�ie vysvetlenie rozsahu hlavných skupín je v prípade potreby uvedené v príslu�nej
definícii triedenia.

PODSKUPINY

72. Rozsah podskupiny si treba vysvetľovať iba v súvislosti so skutočným rozsahom jej podtriedy, hlavnej skupiny a
nadradenej podskupiny, pod ktorú patrí. Vzhľadom na uvedené je rozsah podskupiny určený jej názvom,
modifikovaným príslu�nými odkazmi alebo k nej pripojenými poznámkami.

Príklad: B64C LIETADLÁ; HELIKOPTÉRY (vzná�adlá B60V)
5/00 Stabilizačné plochy (pripevnenie stabilizačných plôch na trup 1/26)
5/06 .   Kýlové plochy (zvlá�ť na krídla 5/08)
5/08 .   namontované na krídlach alebo nimi podoprené
5/10 .   nastaviteľné
5/12 . .    na zaťahovanie trupu alebo gondoly, prípadne do nich.

(a) Hlavná skupina 5/00 musí byť vnímaná v rámci rozsahu názvu podtriedy, t. j. ako �stabilizačné plochy
lietadiel alebo helikoptér�. Okrem toho odkaz nasledujúci za názvom podtriedy B64C (vzná�adlá B60V)
indikuje, �e v�etky predmety týkajúce sa vzná�adiel sa zatrieďujú v podtriede B60V, tak�e vo vzťahu k
hlavnej skupine 5/00 a v�etkých jej podskupín sa stabilizačné plochy vzná�adiel zatrieďujú v podtriede
B60V. Navy�e, odkaz v hlavnej skupine 5/00 (pripevnenie stabilizačných plôch na trup 1/26) indikuje, �e
v�etky predmety, ktoré sa týkajú pripevnenia stabilizačných plôch na trupy, sa zatrieďujú v podskupine 1/26.

 (b) Podskupina 5/06, ktorá patrí pod hlavnú skupinu 5/00, musí byť vnímaná ako �stabilizačné plochy lietadiel
alebo helikoptér vo forme kýlových plôch�. Okrem toho odkaz za názvom skupiny 5/06 (zvlá�ť na krídla
5/08) indikuje, �e kýlové plochy určené �peciálne na krídla sa zatrieďujú do podskupiny 5/08.

(c) Podobne podskupina 5/08, ktorá má vzhľadom na hlavnú skupinu 5/00 rovnocenné jednobodkové postavenie
ako podskupina 5/06, musí byť vnímaná ako �stabilizačné plochy lietadiel alebo helikoptér, namontované na
krídlach alebo nimi podoprené� a podskupina 5/10 ako �nastaviteľné stabilizačné plochy lietadiel alebo
helikoptér �.

(d) Podskupina 5/12 patrí pod podskupinu 5/10 a musí byť vnímaná v jej rozsahu, t. j. ako �nastaviteľné
stabilizačné plochy lietadiel alebo helikoptér na zaťahovanie trupu alebo do trupu alebo gondoly�.

73. Ak je skupina rozdelená, ka�dá jej podskupina zahŕňa iba konkrétnu časť oblasti zahrnutej v skupine, pod ktorú
patrí; skupina mô�e mať buď len jednu podskupinu, ktorá pod ňu (hierarchicky) patrí, alebo ich mô�e mať viac. Ka�dá
podskupina je primárne určená tak, aby z príslu�nej oblasti vymedzila presne stanovenú časť, ktorá mô�e slú�iť ako
samostatná oblasť re�er�e. Preto je ktorákoľvek skupina pou�iteľná na zatriedenie predmetu patriaceho do jej rozsahu,
ak nie je �pecifikovaný v niektorej z jej podskupín.
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74. Rozsah ktorejkoľvek z podskupín je v porovnaní s jej hierarchicky vy��ou skupinou určený jedným alebo
viacerými podstatnými znakmi uvedenými v názve podskupiny. Mô�u nastať dva prípady:

(a) Podstatné znaky nie sú vyjadrené v názve hierarchicky vy��ej skupiny.
Príklad: H01F 5/00 Cievky

H01F 5/02 .  vinuté na nemagnetických podlo�kách, napr. na kostrách

(b) Podstatné znaky sú vyjadrené v názve hierarchicky vy��ej skupiny.
Príklad: B01D 35/00 Iné filtračné zariadenia; Pomocné zariadenia pre filtráciu; Kon�trukcie

filtračných skríň
B01D 35/30 .  Kon�trukcie filtračných skríň
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VIII. ZÁSADY TRIEDENIA
Informácie o vynálezoch; Prídavné informácie; Technické znaky vynálezov; Miesta v
triedení na technické znaky vynálezov; Funkčne orientované miesta a miesta pou�itia;
Zatrieďovanie technických znakov vynálezov

75. Hlavným účelom triedenia, ako sa uvádza v odseku 6, je uľahčiť re�er�né vyhľadávanie technických predmetov.
Preto je navrhnuté a má byť pou�ívané tak, aby v ňom bol ka�dý technický predmet zatriedený a aby ho bolo mo�né
vyhľadať na tom istom mieste triedenia; toto miesto má byť také, na ktorom bude pri re�er�i predmet
najpravdepodobnej�ie vyhľadávaný.

76. V patentových dokumentoch sa mô�u nachádzať dva druhy (technických � pozn. prekladateľa) informácií. Sú nimi
�informácie o vynálezoch� a �prídavné informácie�. Význam týchto dvoch výrazov je vysvetlený v odsekoch 77 a� 80.
Pravidlá výberu symbolov triedenia sú pre obidva druhy informácií rovnaké (pozrite aj kapitolu XI). Hoci sa v návode
často spomínajú len v súvislosti s vynálezmi alebo technickými predmetmi vynálezov, je potrebné si uvedomiť, �e sa
rovnako týkajú aj technických predmetov označovaných ako prídavné informácie.

INFORMÁCIE O VYNÁLEZOCH

77. Informácie o vynálezoch sú v úplnom obsahu patentových dokumentov (napríklad opisy, výkresy, nároky)
informáciami technického charakteru, ktoré predstavujú príspevok k stavu techniky. Informácie o vynálezoch sú v
súvislosti s daným stavom techniky určené pou�itím nárokov podľa patentového dokumentu, podlo�ených opisom a
výkresmi.

78. �Príspevok k stavu techniky� znamená v�etky predmety opísané v patentových dokumentoch, ktoré sú nové alebo
nie sú zrejmé zo stavu techniky a nepredstavujú časť stavu techniky, t.j. rozdiel medzi predmetom patentového
dokumentu a súborom v�etkých technických predmetov, ktoré sa stali verejne známymi.

PRÍDAVNÉ INFORMÁCIE

79. Prídavné informácie sú technické informácie, ktoré síce samé osebe nereprezentujú príspevok k stavu techniky, ale
z hľadiska u�itočnosti informácie pre re�er�éra nie sú zanedbateľné.

80. Prídavné informácie doplňujú informácie o vynálezoch, napr. identifikáciou zlo�iek zlúčeniny alebo zmesi,
prvkami alebo súčasťami postupov alebo systémov, alebo pou�itím či aplikáciou zatriedených technických predmetov.

TECHNICKÉ ZNAKY VYNÁLEZOV

81. Technickými predmetmi vynálezov mô�u byť postupy, výrobky, zariadenia alebo materiály (alebo spôsob, akým
sa pou�ijú alebo aplikujú). Tieto pojmy, zvyčajne označované ako kategórie predmetu, by mali byť interpretované v ich
naj�ir�om zmysle slova, ako sa uvádza v nasledujúcich príkladoch:

a) Príkladmi postupov sú: polymerizácia, fermentácia, oddeľovanie, tvárnenie, dopravovanie, úprava textílií,
prenos a premena energie, stavanie, príprava potravín, skú�anie, spôsoby ovládania strojov a systémy ich
činnosti, spracovanie a prenos informácií.

b) Príkladmi výrobkov sú: chemické zlúčeniny, zmesi, tkaniny, vyrobené predmety.

c) Príkladmi zariadení sú: zariadenia pou�ívané v chemických alebo fyzikálnych procesoch, nástroje, prípravky,
stroje, zariadenia na výrobné operácie.

d) Príkladmi materiálov sú: zlo�ky zmesí.

82. Treba poznamenať, �e zariadenie mô�e byť pova�ované za výrobok, ak je vyrábané určitým postupom. Pojem
�výrobok� je v�ak obvykle pou�ívaný na označenie výsledku postupu bez ohľadu na nasledujúcu funkciu výrobku,
napríklad výsledný výrobok chemického alebo výrobného postupu, zatiaľ čo pojem �zariadenie� je spojený so
zamý�ľaným pou�itím alebo účelom, napr. zariadenie na výrobu plynu alebo zariadenie na rezanie. Materiály ako také
mô�u byť pova�ované za výrobky (produkty � pozn. prekladateľa).
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MIESTA V TRIEDENÍ NA TECHNICKÉ ZNAKY VYNÁLEZOV

83. Triedenie sa sna�í zaistiť, aby ka�dý technický predmet, ktorého sa vynález v podstate týka, mohol byť, pokiaľ je
to mo�né, zatriedený ako celok a nie prostredníctvom čiastkového zatriedenia súčastí, ktoré ho tvoria.

84. Súčasti technického predmetu vynálezu mô�u tie� predstavovať informáciu o vynáleze, ak sú samy príspevkom k
stavu techniky, t. j. sú nové alebo nie sú zrejmé zo stavu techniky.

FUNKČNE ORIENTOVANÉ MIESTA A MIESTA POU�ITIA

85. Technické predmety vynálezov uvádzané v patentových dokumentoch sa týkajú buď vnútornej podstaty alebo
funkcie veci alebo spôsobu, ktorým je daná vec vyu�ívaná alebo aplikovaná. Pojmom �vec� sa v tejto súvislosti myslí
hmotný alebo nehmotný technický predmet, napr. postup, výrobok alebo zariadenie. Uvedené skutočnosti sú vzaté do
úvahy v charaktere triedenia. To poskytuje miesta na zatriedenie:

(a) predmetu �v�eobecne�, charakterizovaného jeho vnútornou podstatou alebo funkciou; predmet je buď
nezávislý od konkrétnej oblasti pou�itia, alebo ho táto technicky neovplyvňuje, ak sa na �pecifikáciu oblasti
pou�itia neberie zreteľ, t. j. predmet nie je �peciálne prispôsobený na pou�itie v určitej oblasti;

Príklady: (1) F16K sa týka ventilov vyznačujúcich sa kon�trukčnými alebo funkčnými prvkami, to
znamená, �e kon�trukcia ventilu nezávisí od povahy tekutiny (napr. oleja), ktorá ním
prechádza, ani od systému, ktorého časťou ventil mô�e byť.

 (2) C07 sa týka chemických organických zlúčenín charakterizovaných ich chemickým
zlo�ením, ale nie ich pou�itím.

 (3) B01D sa týka filtrov v�eobecne.

(b) predmetu ��peciálne upraveného� na konkrétne pou�itie alebo účel, t.j. prispôsobeného alebo konkrétne
skon�truovaného na dané pou�itie alebo účel;

Príklad: A61F 2/24 sa týka mechanického ventilu �peciálne upraveného na umiestnenie v srdci človeka.

(c) zvlá�tneho pou�itia alebo vyu�itia predmetu.
Príklad: Filtre, �peciálne upravené na konkrétne účely alebo v kombinácii s inými zariadeniami, sa

zatrieďujú na miesta týkajúce sa pou�itia predmetu, napr. A24D 3/00, A47J 31/06;

(d) začlenenie predmetu do rozsiahlej�ieho systému.
Príklad: B60G obsahuje miesta na zabudovanie listového pera do zavesenia kolies vozidla.

86. Miesta podľa uvedenej kategórie (a) sa označujú ako �funkčne orientované miesta�. Miesta podľa kategórií (b) a�
(d) sa označujú ako �miesta pou�itia�.

87. Miesta, napr. podtriedy, nie sú v�dy vo vzťahu k iným miestam orientované výlučne funkčne alebo podľa pou�itia
predmetu.

Príklad: Hoci F16K (ventily atď.) a F16N (mazanie) sú funkčne orientovanými podtriedami, F16N
obsahuje miesta pou�itia určitých ventilov, �peciálne upravených na systémy mazania (napr.
F16N 23/00 - �peciálne úpravy spätných ventilov), zatiaľ čo F16K obsahuje miesta pou�itia
charakteristických znakov mazania na uzatváracie posúvače (napr. F16K 3/36 - charakteris-
tické znaky týkajúce sa mazania).

Okrem toho výrazy �funkčne orientované miesto� a �miesto pou�itia� nie je mo�né pova�ovať v�dy za absolútne. Dané
miesto tak mô�e byť viac funkčne orientované ako iné miesto, av�ak menej funkčne orientované ako ďal�ie iné miesto.

Príklad: F02F 3/00 sa týka piestov na spaľovacie motory v�eobecne, preto je viac funkčne orientova-
ným miestom ne� F02B 55/00, ktoré je osobitne určené na rotačné typy piestov v spaľovacích
motoroch, ale menej funkčne orientovaným miestom ako F16J, ktoré sa týka piestov
v�eobecne.
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ZATRIEĎOVANIE TECHNICKÝCH ZNAKOV VYNÁLEZOV

V�eobecné poznámky

88. Je veľmi dôle�ité presne určiť technické znaky, ktoré sa podstatným spôsobom týkajú vynálezu. Z tohto dôvodu sa
�iada zvá�iť, do ktorej z uvedených kategórií v odsekoch 81 a� 85 predmet patrí, aby tak bolo mo�né určiť príslu�né
miesto v triedení.

Príklad: Ak sa dokument týka piesta, musí byť venovaná pozornosť tomu, či technickým znakom
vynálezu je piest sám osebe, alebo či je technický znak iný, napríklad �peciálna úprava piesta
na jeho pou�itie vo zvlá�tnom zariadení alebo usporiadanie piesta v rozsiahlej�om systéme,
napríklad v spaľovacom motore.

89. Často sa informácie o vynálezoch týkajú len konkrétnej oblasti pou�itia a na úplné zatriedenie takéhoto predmetu
stačia miesta pou�itia (pozrite odseky 85 a 86 � pozn. prekladateľa). Funkčne orientované miesta (pozrite odseky 85 a
86 � pozn. prekladateľa) zahŕňajú �ir�ie poňatie, v ktorom sú kon�trukčné alebo funkčné znaky predmetu uplatniteľné
vo viac ako jednej oblasti pou�itia alebo v ktorom nie je konkrétnu oblasť pou�itia mo�né pova�ovať za informáciu o
vynáleze.

Príklad: Hlavná skupina C09D 5/00 zahŕňa rôzne miesta pou�itia náterových hmôt (napr. C09D 5/16
zahŕňa antivegetatívne náterové farby), zatiaľ čo skupiny C09D 101/00 a� 201/00 zahŕňajú
funkčne orientované aspekty náterových hmôt, konkrétne polyméry, na ktorých je náterová
hmota zalo�ená.

90. V prípade pochýb, či má byť technický predmet zatriedený na funkčne orientovanom mieste alebo na mieste
pou�itia, je potrebné vziať do úvahy nasledujúce skutočnosti:

(a) Ak sa konkrétne pou�itie (predmetu � pozn. prekladateľa) uvádza bez �pecifického určenia alebo úplnej
identifikácie, zatriedenie sa vykoná na funkčne orientovanom mieste, ak je takéto miesto v triedení k
dispozícii. To platí pre prípad, keď mô�e ísť o niekoľko v�estranne formulovaných určení pou�itia predmetu.

(b) Ak sa podstatné technické znaky predmetu vzťahujú na vnútornú podstatu alebo funkciu predmetu a aj na ich
zvlá�tne pou�itie alebo ich �peciálnu úpravu alebo začlenenie do rozsiahlej�ieho systému, vykoná sa
zatriedenie na funkčne orientovanom mieste a aj na mieste pou�itia, ak sú takéto miesta v triedení k
dispozícii.

(c) Ak nie je mo�né pou�iť návod podľa odsekov (a) a (b), zatriedenie sa vykoná v oboch, vo funkčne aj podľa
pou�itia orientovaných miestach.

91. Pri zatrieďovaní rozsiahlej�ieho systému (kombinácie) ako jedného celku treba venovať pozornosť jeho častiam
alebo podrobnostiam, ktoré sú nové alebo nevyplývajú zrejmým spôsobom zo stavu techniky. V takomto prípade je
nevyhnutné zatriedenie ako celého systému, tak aj jeho častí alebo podrobností.

Príklad: Ak sa dokument týka začlenenia daného predmetu, napr. listovej pru�iny, do �ir�ieho systému,
napr. zavesenia kolies vozidiel, vzťahuje sa na tento �ir�í systém a má byť zatriedený na mieste
pre tento systém (B60G). Ak sa dokument týka aj samotného predmetu, napr. listovej pru�iny
samej osebe, je nutné zatriediť tento dokument aj na mieste pre tento predmet (F16F).

Kategórie predmetov, ktoré nie sú v názvoch triedenia výslovne uvedené

92. Z odsekov 81 a 82 je zrejmé, �e technické znaky vynálezu mô�u predstavovať rôzne kategórie predmetu vynálezu.
Ak pre jednu z týchto kategórií nie je mo�né identifikovať samostatné miesto na zatriedenie predmetu vynálezu
pomocou niektorých z hesiel triedenia, pou�ije sa najvhodnej�ie existujúce miesto určené pre iné kategórie (�pecifické
prípady pozrite v odsekoch 93 a� 99). V takýchto prípadoch, aj keď heslá triedenia neindikujú priamo vhodnosť ich
pou�itia pre danú kategóriu vynálezu, mô�e byť indikácia uskutočnená iným spôsobom, napr. odkazmi, poznámkami,
definíciami alebo pomocou podobného predmetu v iných skupinách príslu�nej schémy. Definície, ak sú k dispozícii, by
mali poskytnúť �pecifické informácie o vhodných miestach na zatriedenie tých kategórií vynálezov, ktoré nie sú
zahrnuté v heslách triedenia.

Chemické zlúčeniny

93. Ak sa predmet vynálezu týka chemickej zlúčeniny ako takej (organickej, anorganickej alebo makromolekulárnej),
zatrieďuje sa podľa jej chemického zlo�enia v sekcii C. Ak sa predmet týka aj �pecifickej oblasti pou�itia, zatrieďuje sa
aj na mieste týkajúcom sa tejto oblasti pou�itia, ak táto oblasť pou�itia tvorí podstatný technický znak predmetu. Ak je
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v�ak chemická zlúčenina známa a predmet vynálezu sa týka iba jej pou�itia, zatriedi sa len na mieste zahŕňajúcom
oblasť pou�itia.

Chemické zmesi

94. Ak sa predmet vynálezu týka chemickej zmesi alebo kompozície ako takej, zatrieďuje sa na mieste príslu�nom
jeho chemickému zlo�eniu, ak takéto miesto existuje, napr. C03C (sklo), C04B (cementy, keramické materiály), C08L
(kompozície organických makromolekulárnych zlúčenín), C22C (zliatiny). Ak takéto miesto neexistuje, zatrieďujú sa
zmesi a kompozície podľa ich pou�itia alebo aplikácie. Ak pou�itie alebo aplikácia tvorí podstatný technický znak
predmetu vynálezu, zmes alebo kompozícia sa zatriedi podľa ich chemického zlo�enia a súčasne podľa pou�itia alebo
aplikácie. Ak je v�ak chemická zmes alebo kompozícia známa a predmet vynálezu sa týka iba jej pou�itia, zatriedi sa
len na mieste zahŕňajúcom oblasť pou�itia.

Príprava alebo spracovanie zlúčenín

95. Ak je predmetom vynálezu postup prípravy alebo spracovanie chemickej zlúčeniny, zatrieďuje sa na mieste
určenom pre postup prípravy alebo spracovanie chemickej zlúčeniny, ktoré sa týka tohto typu zlúčeniny. Ak takéto
miesto neexistuje, predmet sa zatrieďuje na mieste určenom pre zlúčeninu. Ak je zlúčenina pripravená pracovným
postupom nová, zatriedi sa aj podľa jej chemického zlo�enia. Predmety vynálezov týkajúce sa v�eobecných postupov
prípravy alebo spracovania skupín zlúčenín sa zatrieďujú v skupinách určených pre postupy, ak takéto skupiny existujú.

Zariadenia alebo postupy

96. Ak je predmetom vynálezu zariadenie, zatrieďuje sa na mieste pre zariadenie, ak takéto miesto existuje. Ak takéto
miesto neexistuje, zariadenie sa zatrieďuje na mieste pre postup vykonávaný zariadením. Ak je predmetom vynálezu
výrobný postup alebo spracovanie výrobkov, zatrieďuje sa na mieste pre vykonávaný postup. Ak takéto miesto
neexistuje, výroba alebo spracovanie výrobkov sa zatrieďuje na mieste pre zariadenie na vykonávanie postupu. Ak
neexistuje �iadne miesto na zatriedenie spôsobu výroby výrobku, zariadenie alebo postup sa zatriedi na mieste určenom
pre výrobok.

Výrobky

97. Ak je predmetom vynálezu výrobok (predmet), zatrieďuje sa na mieste určenom pre tento predmet. Ak neexistuje
�iadne miesto pre samotný predmet, zatriedenie sa vykoná na príslu�nom funkčne orientovanom mieste (t. j. podľa
funkcie predmetu), alebo ak ani to nie je mo�né, zatriedi sa podľa oblasti pou�itia.

Príklad: Ak je zatrieďovaným predmetom dávkovač lepidla zvlá�ť prispôsobený na viazanie kníh
lepením, zatriedi sa do skupiny B42C 9/00, ktorá zahŕňa �Lepenie pou�itím glejovej hmoty
alebo lepidla�. Preto�e neexistuje �pecifické miesto pre dávkovače lepidiel na viazanie kníh
lepením, tieto predmety sa zatrieďujú na mieste určenom pre ich funkciu, t. j. naná�anie
lepidla�.

Viacstupňové postupy, priemyselné podniky (zostavy)

98. Ak je predmetom vynálezu viacstupňový postup alebo priemyselný podnik (zostava) pozostávajúci z kombinácie
postupov a lebo zariadení, zatrieďuje sa ako celok, t. j. na mieste určenom na takúto kombináciu, ako napr. v podtriede
B09B. Ak takéto miesto neexistuje, predmet sa zatriedi na mieste pre výrobok získaný postupom alebo podnikom. Ak je
predmetom vynálezu aj prvok kombinácie, napr. individuálny krok v rámci postupu alebo zariadenie v podniku
(zostave), zatriedi sa oddelene.

Podrobnosti, Kon�trukčné súčasti

99. Ak je predmetom vynálezu kon�trukčná alebo funkčná časť alebo súčasť predmetu, napr. zariadenia, pou�ívajú sa
nasledujúce pravidlá:

(a) Podrobnosti alebo súčasti pou�iteľné alebo zvlá�ť prispôsobené len na jeden druh predmetu sa zatrieďujú na
miestach určených pre podrobnosti týchto druhov predmetov, ak takéto miesta v triedení existujú.

(b) Ak takéto miesta v triedení neexistujú, podrobnosti alebo súčasti sa zatrieďujú na mieste pre príslu�ný
predmet.

(c) Podrobnosti alebo súčasti pou�iteľné pre viac rôznych druhov predmetov sa zatrieďujú na miestach pre
podrobnosti v�eobecnej povahy, ak takéto miesta existujú.
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(d) Ak miesta v�eobecnej povahy neexistujú, podrobnosti alebo súčasti sa zatrieďujú podľa v�etkých druhov
predmetov, ktorých sa výslovne týkajú.

Príklad: V podtriede A45B zahrnujú skupiny 11/00 a� 23/00 rôzne druhy dá�dnikov, kým skupina
25/00 zahŕňa podrobnosti dá�dnikov pou�iteľné pre viac druhov dá�dnikov.

V�eobecné chemické vzorce

100. Veľmi veľa chemických zlúčenín je často vyjadrovaných alebo nárokovaných pou�itím v�eobecného vzorca.
V�eobecné vzorce sú uvádzané vo forme skupiny chemickej zlúčeniny s aspoň jednou zlo�kou vzorca, ktorá je
premenlivo vyberaná zo �pecifického súboru variantov (napr. nároky na zlúčeninu podľa typu �Markush�). Pou�ívanie
v�eobecných vzorcov spôsobuje problémy pri zatrieďovaní, keď do ich rozsahu patrí veľké mno�stvo zlúčenín, ktoré sú
samostatne zatriediteľné na veľkom počte miest v triedení. Ak nastane takáto situácia, zatrieďujú sa len jednotlivé
chemické zlúčeniny, ktoré mô�u byť naju�itočnej�ie, resp. najpou�ívanej�ie pri re�er�i. Ak sú chemické zlúčeniny
�pecifikované pou�itím v�eobecných chemických vzorcov, pri zatrieďovaní sa pou�íva nasledujúci postup:

Krok 1: V�etky �úplne určené� zlúčeniny, ktoré sú nové a nevyplývajú zrejmým spôsobom zo stavu techniky, sa
zatrieďujú vtedy, ak sú:

(i) predmetom nárokov ako také alebo v kompozícii,

(ii) produktmi nárokovaného postupu, alebo

(iii) derivátmi niektorého z uvedených príkladov.

Zlúčenina sa pova�uje za �úplne určenú�, ak:

(a) jej �truktúra je daná presným chemickým názvom alebo vzorcom alebo mô�e byť odvodená z jej
prípravy zo �pecifických reaktantov, z ktorých nie je viac ako jeden vybratý zo zoznamu variantov,
a

(b) je charakterizovaná fyzikálnou vlastnosťou (napr. jej bodom topenia) alebo je jej príprava opísaná v
príklade uvádzajúcom príslu�né podrobnosti.

Zlúčeniny, ktoré sú určené len empirickým vzorcom, sa nepova�ujú za �úplne určené�.

Krok 2: Ak nie je uvedená �iadna �úplne určená� zlúčenina, v�eobecný vzorec sa zatrieďuje do naj�pecifickej�ej
skupiny (skupín), ktoré zahrnujú v�etky alebo väč�inu z jeho mo�ných uskutočnení. Zatriedenie by malo
byť obmedzené na jednu alebo veľmi malý počet skupín.

Krok 3: Ak do rozsahu v�eobecného vzorca patria ďal�ie zaujímavé zlúčeniny, na doplnenie uvedeného
povinného zatriedenia sa mô�e v prípade potreby vykonať nepovinné zatriedenie.

Ak by zatriedenie v�etkých �úplne určených� zlúčenín do im najviac prislúchajúcich miest v triedení malo viesť k
veľkému počtu priradených symbolov triedenia (napr. viac ne� dvadsať), počet symbolov sa mô�e zní�iť. Tento postup
sa mô�e uplatniť len v prípade, ak by zatriedenie �úplne určených� zlúčenín malo viesť k priradeniu veľkého počtu
podskupín, patriacich pod jednu skupinu na nasledujúcej vy��ej hierarchickej úrovni. Zatriedenie takýchto zlúčenín sa
mô�e vykonať len do príslu�nej hierarchicky vy��ej skupiny. V inom prípade sa musí zatriedenie vykonať do v�etkých
�pecifických podskupín.

Kombinatorické kni�nice

101. Súbory pozostávajúce z viacerých chemických zlúčenín, biologických jednotiek alebo iných substancií mô�u byť
prezentované vo forme �kni�níc�. Kni�nica zvyčajne zahŕňa enormný počet členov, ktorých samostatné zatrieďovanie
na veľkom počte triediacich miest by nevyhnutne zaťa�ilo re�er�ný systém. Preto sa na �pecifických miestach triedenia
v sekcii C povinne zatrieďujú len samostatné členy kni�nice, ktoré sú �úplne určené� rovnakým spôsobom ako
zlúčeniny v�eobecného vzorca. Kni�nica ako celok sa zatrieďuje na príslu�nom mieste v podtriede C40B. Ak do
kni�nice patria ďal�ie zaujímavé zlúčeniny, na doplnenie uvedeného povinného zatriedenia sa mô�e v prípade potreby
vykonať nepovinné zatriedenie.
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IX. VIACNÁSOBNÉ ZATRIEĎOVANIE; HYBRIDNÉ SYSTÉMY
Zatrieďovanie technických predmetov z viacerých hľadísk; Schémy na druhotné
zatrieďovanie; Hybridné systémy; Indexačné schémy; Pou�ívanie indexačných kódov

102. Základným účelom triedenia je napomáhať pri vyhľadávaní patentových dokumentov, resp. pri patentových
re�er�iach. V závislosti od obsahu patentového dokumentu mô�e byť potrebné pou�iť na zatriedenie informácií, ktoré sú
v ňom uvedené, viac ako jeden symbol triedenia.

103. Viacnásobné zatrieďovanie dokumentov je potrebné napr. vtedy, ak je predmetom vynálezu viacero kategórií,
napr. postup, výrobok, zariadenie alebo materiál, a pre tieto kategórie existujú v triedení príslu�né miesta. Ďal�ím
príkladom viacnásobného zatriedenia mô�e byť zatriedenie podľa funkčne orientovaných miest a miest týkajúcich sa
pou�itia vynálezu, ak sa predmet vynálezu týka oboch typov miest a ak takéto miesta existujú.

104. Viacnásobné zatrieďovanie alebo zatrieďovanie v kombinácii s indexáciou (pozrite odseky 108 a� 112) sa
odporúča, ale nie je povinné, aj na indikáciu prídavných informácií v patentových dokumentoch, ak je to v záujme
re�er�e.

ZATRIEĎOVANIE TECHNICKÝCH PREDMETOV Z VIACERÝCH HĽADÍSK

105. Zatrieďovanie technických predmetov z viacerých hľadísk predstavuje �peciálny druh viacnásobného
zatrieďovania. Pou�íva sa pri predmetoch, ktorých povaha je charakterizovaná niekoľkými aspektmi, napr. jej
vnútornou �truktúrou a jej príslu�ným vyu�itím alebo charakteristickou vlastnosťou. Zatriedenie takéhoto predmetu len
podľa jedného z jeho aspektov by viedlo k neúplnej re�er�nej informácii. Prideľované symboly triedenia by nemali byť
obmedzené na miesto alebo miesta v triedení, ktoré zahŕňajú len jeden z technických aspektov predmetu. Primeraná
pozornosť by mala byť venovaná aj ďal�ím miestam v triedení, podľa ktorých by mohli byť zatriedené ostatné, nie
zanedbateľné technické aspekty predmetu.

106. Miesta v MPT, pri ktorých sa zvlá�ť �iada pou�iť zatriedenie technických predmetov z viacerých hľadísk, sú
označené poznámkou. V závislosti od povahy predmetu tieto poznámky predpisujú povinné zatrieďovanie predmetov
podľa indikovaných aspektov alebo uvádzajú odporúčanie na zatrieďovanie technických predmetov z viacerých
hľadísk, ak sa to �iada z dôvodu zvý�enia účinnosti patentových re�er�í.

SCHÉMY NA DRUHOTNÉ ZATRIEĎOVANIE

107. Pre obmedzený počet technických predmetov sa v triedení nachádzajú schémy na druhotné zatrieďovanie. Tieto
schémy sa pou�ívajú na povinné, doplňujúce zatrieďovanie podľa ďal�ích aspektov predmetu, ktorý u� bol ako taký
zatriedený na inom mieste. Príkladmi schém na druhotné zatrieďovanie sú podtrieda A01P (Biocídna, repelentná,
atraktantná alebo regulačná aktivita rastu rastlín chemických zlúčenín alebo prípravkov) a podtrieda A61P
(Terapeutický účinok chemických zlúčenín alebo medicínskych prípravkov).

HYBRIDNÉ SYSTÉMY; INDEXAČNÉ SCHÉMY

108. V �pecifických oblastiach triedenia bol z dôvodu zvý�enia jeho účinnosti zavedený koncept hybridných systémov.
Hybridné systémy existujú len v roz�írenej úrovni MPT (pozrite odseky 29 a� 33).

109. Ka�dý hybridný systém pozostáva zo schémy triedenia (napr. podtried alebo skupín) a s ňou súvisiacej
doplňujúcej indexačnej schémy. Indexačná schéma presnej�ie určuje doplňujúce aspekty, ktoré nie sú výslovne zahrnuté
heslami príslu�ných miest triedenia. Pri zatrieďovaní pomocou hybridných systémov sa najprv priraďujú v�etky
symboly triedenia týkajúce sa technického predmetu. Následne sa z indexačnej schémy doplnia vhodné indexačné
symboly súvisiace s jedným alebo viacerými priradenými symbolmi triedenia, ak identifikujú časti informácie o
technickom predmete, ktoré sú u�itočné na re�er�né účely.

110. Indexačné kódy majú podobný formát ako symboly triedenia, ale zvyčajne sa pri nich vyu�íva osobitný systém
číslovania. V podtriedach, ktoré obsahujú vlastnú schému triedenia, sú indexačné schémy umiestnené za takouto
schémou triedenia a ich číslovanie začína pravidelne číslom 101/00. Niektoré podtriedy MPT sú určené len na
indexačné účely v spojitosti so symbolmi triedenia podľa jednej alebo viacerých podtried; táto skutočnosť je uvedená v
ich názvoch. Indexačné podtriedy zvyčajne vyu�ívajú rovnaký osobitný systém číslovania ako indexačné schémy v
iných podtriedach triedenia (pozrite podtriedy F21W a F21Y), ale niekedy mô�e ich číselný systém obsahovať čísla
(napr. 1/00) podobné tým, ktoré sú normálne spojené so �tandardnými symbolmi triedenia (pozrite podtriedy C10N,
C12R, B29K, B29L).
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111. Indexačné kódy sa mô�u pou�ívať len spolu so symbolmi triedenia. Ka�dé miesto v triedení, pri ktorom mô�u byť
pou�ité indexačné kódy, je označené poznámkou. Podobne poznámka, názov alebo záhlavie pred ka�dou indexačnou
schémou indikuje, s ktorými symbolmi triedenia sa mô�u v nej uvedené indexačné kódy pou�ívať.

112. Tam, kde je to mo�né, má rozlo�enie indexačných schém hierarchickú �truktúru. Číslovanie niektorých schém
umo�ňuje pou�ívať systém roz�íreného vyhľadávania (časť výrazu doplnená hviezdičkou alebo otáznikom, alebo
podobným náhradným znakom alebo znakom roz�írenia � pozn. prekladateľa) v databázach.

Príklad: (časť indexačnej schémy v podtriede C04B):
103/00 Funkcie alebo vlastnosti aktívnych prísad
103/10 .  Urýchľovače
103/12 . .  Spevňovacie urýchľovače
103/14 . .  Vytvrdzovacie urýchľovače
103/20 .  Spomaľovače
103/22 . .  Spevňovacie spomaľovače
103/24 . .  Vytvrdzovacie spomaľovače
103/30 .  Vodné redukčné činidlá, zmäkčovadlá prevzdu�ňovače

POU�ÍVANIE INDEXAČNÝCH KÓDOV

113. Indexačné kódy sa mô�u pou�ívať vtedy, ak je to vhodné na re�er�né účely, keď sa �iada identifikovať prvky
technického predmetu vynálezu, ktorý u� bol zatriedený ako taký.

114. V indexačnej schéme sa má hierarchicky vy��ia skupina pou�ívať len ako reziduálna skupina, t. j. v prípade, ak
príslu�ný prvok nie je mo�né zatriediť podľa jej podradených skupín. Pri indexovaní dvoch alebo viacerých prvkov
technického predmetu, ktoré majú význam z hľadiska patentovej re�er�e, sa aplikuje hierarchicky najni��ia indexačná
skupina určená pre príslu�ný prvok. Indexácia reziduálneho predmetu v hlavných skupinách indexačných schém by
mala byť obmedzená na prípady, keď je to pou�iteľné pri re�er�i. Na indexáciu by sa nemali pou�ívať hlavné skupiny
�irokého alebo v�eobecného rozsahu, ktoré slú�ia najmä ako informatívne záhlavia.

Príklad: Pre postup zvárania pri spájaní prírub, pou�iteľný pri výrobe �elezničných koľajníc, tvarovaných
nosníkov a kolies �elezničných vozidiel, by sa symboly B23K 101/26 a� 101/28 mali pou�iť pre
koľajnice a nosníky. Hoci sú kolesá �elezničných vozidiel zahrnuté symbolom B23K 101/00,
tento kód by sa nemal pou�iť, preto�e je príli� v�eobecný a neposkytol by �iadnu informáciu
pou�iteľnú na re�er�. Pozrite sa na nasledujúci výňatok z príslu�nej indexačnej schémy:

101/00 Výrobky vyrobené spájkovaním, zváraním alebo rezaním
101/02 .  Vo�tinové kon�trukcie
101/04 .  Valcové alebo duté výrobky
101/06 . .  Rúrky
101/08 . . .  rebrované
101/10 . .  Potrubia (diaľkové)
101/12 . .  Nádoby
101/14 . .  Tepelné výmenníky
101/16 .  Pásky alebo plechy neurčitej dĺ�ky
101/18 .  Plechové tabule
101/20 .  Nástroje
101/22 .  Siete, drôtené pletivá alebo pod.
101/24 .  Kostry, rámy
101/26 .  �elezničné alebo pod. koľajnice
101/28 .  Nosníky
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X. POVINNÉ ZATRIEĎOVANIE; NEPOVINNÉ ZATRIEĎOVANIE A
INDEXÁCIA
V�eobecný prístup: povinné zatrieďovanie, nepovinné zatrieďovanie; nepovinná indexácia;
Postupy zatrieďovania  patentových dokumentov na rôznych úrovniach publikácie

V�EOBECNÝ PRÍSTUP

115. Ako je uvedené v odsekoch 77 a� 80, patentové dokumenty obsahujú informácie o vynálezoch a mô�u obsahovať
aj prídavné informácie, t. j. také technické informácie, ktoré samé osebe nepredstavujú príspevok k stavu techniky, ale
nie sú zanedbateľné z toho hľadiska, �e predstavujú u�itočný zdroj informácií na re�er�né účely.

116.  Informácie o vynálezoch sa prezentujú len symbolmi triedenia.

117. Prídavné informácie sa prezentujú symbolmi triedenia, indexačnými kódmi alebo oboma druhmi symbolov.
Symboly triedenia z ktoréhokoľvek miesta v triedení spolu s indexačnými kódmi, pridru�enými k týmto symbolom, sa
mô�u pou�ívať na indikáciu prídavných informácií.

Povinné zatrieďovanie

118. Podľa článku 4(3) �trasburskej dohody o medzinárodnom patentovom triedení pri zatrieďovaní patentových
dokumentov budú kompetentné autority krajín �peciálnej únie pre MPT pou�ívať pre vynálezy, ktorých sa patentové
dokumenty týkajú, úplné symboly triedenia. To znamená, �e zatrieďovanie informácií o vynálezoch pomocou symbolov
triedenia je pre uvedené autority povinné.

Nepovinné zatrieďovanie; Nepovinná indexácia

119. Po zverejnení patentového dokumentu mô�e byť akákoľvek prídavná informácia v ňom uvedená relevantná,
napríklad pre budúce patentové prihlá�ky a u�itočná na re�er�né účely, preto je vhodné, aby bola zatriedená alebo
indexovaná. Na �pecifických miestach triedenia sa mô�u vyskytovať odporúčania s cieľom napomôcť pou�ívateľom pri
nepovinnom zatrieďovaní alebo indexovaní prídavných informácií v patentových dokumentoch. Tieto odporúčania v�ak
nemajú vplyv na fakt, �e nepovinné zatrieďovanie alebo indexácia sú ponechané na voľné uvá�enie pou�ívateľa.

POSTUPY ZATRIEĎOVANIA PRE PATENTOVÉ DOKUMENTY NA RÔZNYCH
ÚROVNIACH PUBLIKÁCIE

120. V�etky informácie o vynálezoch v patentových dokumentoch tak, ako sú opísané v odseku 77, by mali byť
zatriedené. V závislosti od toho, v ktorej fáze prieskumového konania sa dokument zatrieďuje, nemusí sa úplne presne
určiť skutočná informácia o vynáleze. V odsekoch 121 a� 130 sú opísané postupy na určovanie spôsobov najlep�ieho
spracovania informácií o vynálezoch na účely zatrieďovania v hlavných druhoch patentových dokumentov (udelené
patenty, zverejnené patentové prihlá�ky po re�er�i a pred re�er�ou).

Zatrieďovanie patentov udeľovaných po re�er�i a prieskume

121. V�etky predmety zahrnuté v nárokoch patentových dokumentov musia byť zatriedené ako informácie o vynáleze,
spolu s akýmikoľvek novými a zo stavu techniky nevyplývajúcimi súčasťami alebo prvkami nárokovaného predmetu.
Zatrieďovanie by malo byť zalo�ené na predmete ka�dého nároku ako celku a na ka�dom jeho uskutočnení patriacom
do rozsahu nároku.

122. Akýkoľvek predmet v opise vynálezu, ktorý je nový a nevyplýva zrejmým spôsobom zo stavu techniky, aj keď nie
je predmetom nárokov, musí byť tie� zatriedený ako informácia o vynáleze.

123. Ak by to mohlo mať význam na re�er�né účely, �iada sa zatriediť alebo indexovať akúkoľvek prídavnú
informáciu, doplňujúcu informácie o vynáleze, ak je uvedená v nárokoch alebo v opise vynálezu.
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Zatrieďovanie patentových dokumentov, pri ktorých sa vykonáva re�er�, ale nie prieskum,
napr. patentových prihlá�ok

124. V�etky nárokované predmety, ktoré sa zdajú byť novými a nevyplývajú zrejmým spôsobom zo stavu techniky z
pohľadu výsledkov re�er�e, musia byť zatriedené ako informácie o vynáleze spolu s akýmikoľvek novými a zo stavu
techniky nevyplývajúcimi súčasťami alebo prvkami nárokovaného predmetu.

125. Akýkoľvek predmet v opise vynálezu, ktorý sa zdá byť novým a nevyplýva zrejmým spôsobom zo stavu techniky,
aj keď nie je predmetom nárokov, musí byť zatriedený ako informácia o vynáleze.

126. Ak by to mohlo mať význam na re�er�né účely, �iada sa zatriediť alebo indexovať akúkoľvek prídavnú
informáciu, doplňujúcu informácie o vynáleze, ak je uvedená v nárokoch alebo v opise vynálezu.

Zatrieďovanie patentových dokumentov, pri ktorých sa nevykonáva re�er�

127. V�etky nárokované predmety, ktoré sú podľa názoru osoby vykonávajúcej zatriedenie potenciálne nové a
nevyplývajú zrejmým spôsobom zo stavu techniky, musia byť zatriedené ako informácie o vynáleze, spolu s
akýmikoľvek novými a zo stavu techniky nevyplývajúcimi súčasťami alebo prvkami nárokovaného predmetu. Osobou
vykonávajúcou zatriedenie sa myslí expert v príslu�nej oblasti techniky.

128.  Akýkoľvek predmet v opise vynálezu, ktorý je podľa názoru osoby vykonávajúcej zatriedenie potenciálne nový a
nevyplýva zrejmým spôsobom zo stavu techniky, aj keď nie je predmetom nárokov, musí byť zatriedený ako informácia
o vynáleze. Osobou vykonávajúcou zatriedenie sa myslí expert v príslu�nej oblasti techniky.

129. Pre osoby, ktoré nie sú expertmi v príslu�nej oblasti techniky, sa na určenie predmetu zatrieďovania musia pou�iť
v�etky nároky.

130. Ak by to mohlo mať význam na re�er�né účely, �iada sa zatriediť alebo indexovať akúkoľvek prídavnú
informáciu, doplňujúcu informácie o vynáleze, ak je uvedená v nárokoch alebo v opise vynálezu.

V�eobecné poznámky

131. Patentové dokumenty by nemali byť zatrieďované ako celky, ale by sa mali identifikovať a zatriediť v�etky
rozlí�eniaschopné predmety, ktoré sú v nich opísané alebo nárokované. Rozlí�eniaschopnými predmetmi sú napríklad
rôzne nároky, alternatívne varianty alebo rôzne kategórie predmetov (napr. výrobok a spôsob jeho výroby).

132. Predmet predstavujúci informáciu o vynáleze, ktorý nie je uvedený v nárokoch, nie je potrebné zatrieďovať, ak je
úplne zahrnutý v zatriedení inej súvisiacej prihlá�ky zverejnenej jedným a tým istým patentovým úradom, napr. v
pôvodnej prihlá�ke zverejnenej vylúčenej prihlá�ky.

133.  Ak osoba vykonávajúca zatriedenie zistí, �e v patentovom dokumente sa nenachádza �iadna informácia o
vynáleze, aj v takomto prípade musí byť patentový dokument zatriedený pou�itím aspoň jedného symbolu triedenia ako
symbolu informácie o vynáleze. Za takýchto okolností by malo byť triedenie zalo�ené na takej časti celkového opisu
vynálezu, ktorú osoba vykonávajúca zatriedenie určí ako najvyu�iteľnej�iu na re�er�né účely.

134. S cieľom minimalizovať potenciálne nepotrebné symboly triedenia patentových dokumentov v re�er�ných
súboroch mô�e byť zatriedenie prihlá�ok, vykonané v niektorej z predchádzajúcich fáz zverejnenia alebo sprístupnenia,
prehodnotené v čase udeľovania patentu, vykonávania re�er�e, vyhodnocovania alebo obmedzenia rozsahu vynálezu
(napr. časti nárokov � zú�enie rozsahu predmetu vynálezu a tým aj informácií o vynáleze � pozn. prekladateľa), čím sa
ich pôvodné zatriedenie buď potvrdí, alebo zmení. Je v�ak potrebné si uvedomiť, �e mnohé úrady du�evného
vlastníctva zatrieďujú len jeden druh po sebe nasledujúcich zverejňovaných patentových dokumentov a zatriedenie
zverejnenej prihlá�ky sa pred udelením patentu neprehodnocuje.
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XI. PRAVIDLÁ VYBERANIA MIEST NA ZATRIEĎOVANIE
Spoločné pravidlo; Pravidlá priority; �peciálne pravidlá

135. Pred rozhodovaním sa, kde má byť patentový dokument zatriedený, je nutné správne určiť informácie o vynáleze a
prídavné informácie v dokumente tak, ako sú opísané v odsekoch 77 a� 101. Po takomto rozhodnutí musia byť tieto
informácie zatriedené podľa MPT tak úplne, ako je mo�né. Existencia alebo neexistencia miest triedenia pre niektoré
znaky vynálezu by nemala viesť k zmene poňatia informácií, ktoré sa majú zatriediť (pozrite aj kapitolu X).

VYBERANIE PODTRIEDY

136. Preto�e MPT je hierarchický systém triedenia, na určenie vhodnej podtriedy pri zatrieďovaní predmetu vynálezu
sa mô�e pou�iť systematický prístup s vyu�itím hierarchickej �truktúry triedenia, pričom sa postupuje krok za krokom.
Najprv je potrebné určiť príslu�nú sekciu, potom vhodnú podsekciu a triedu a v rámci vybratej triedy podtriedu, ktorá
najlep�ie pokrýva daný predmet. Pri postupovaní takýmto spôsobom by sa malo pamätať na to, �e názvy sekcií,
podsekcií a tried poskytujú len �iroký pohľad na ich rozsah.

137. Účinnej�ími pri určovaní príslu�ných podtried triedenia mô�u byť často alternatívne postupy. Tieto alternatívne
postupy mô�u spočívať v:

(a) pou�ití abecedného heslára k MPT;

(b) vyhľadávaní (elektronickom � pozn. prekladateľa) textu v MPT alebo heslári;

(c) konfrontovaní symbolov triedenia patentových dokumentov, ktoré sa najviac týkajú predmetu, napr.
pomocou �tatistickej analýzy dokumentov nájdených pri textovej re�er�i s pou�itím príslu�ných technických
termínov.

Hoci tieto alternatívne postupy mô�u viesť k určeniu �pecifickej�ieho miesta, akým je podtrieda, jeho relevancia na
zatriedenie sa musí v�dy overiť kontrolou rozsahu miesta v rámci jeho hierarchicky nadradených miest a pravidlami
zatrieďovania v nájdenému miestu príslu�nej oblasti MPT.

138. Po identifikácii podtriedy pou�itím opísaných postupov je nevyhnutné skontrolovať, či je jej rozsah (pozrite
kapitolu VII. �ROZSAH MIEST�) dostatočne �iroký na pokrytie technického predmetu, ktorý má byť zatriedený. Na
tento účel by sa malo nahliadnuť do odkazov a poznámok uvedených za názvom podtriedy a do definícií miest v
triedení príslu�nej podtriedy, ak existuje.

VYBERANIE SKUPINY

139. Po vybratí vhodnej podtriedy by mal na určenie príslu�nej hlavnej skupiny a podskupiny v identifikovanej
podtriede nasledovať postup vyu�ívajúci hierarchickú �truktúru MPT. Pred pou�itím tohto postupu je nutné zistiť, ktoré
z troch v�eobecných pravidiel (spoločné pravidlo, pravidlo prvého miesta a pravidlo posledného miesta) zatrieďovania
sa pou�íva vo vybratej podtriede a či sa v jej častiach pou�ívajú niektoré �peciálne pravidlá.

140. Kým v nasledujúcich odsekoch sú uvedené rozdiely medzi v�eobecnými pravidlami zatrieďovania, je dôle�ité si
zapamätať, �e v�eobecné pravidlá majú spoločné nasledujúce znaky:

(a) mnoho technických predmetov je úplne zahrnutých len jednou skupinou v schéme podtriedy; v tomto prípade
sa predmet zatrieďuje v takejto skupine bez ohľadu na v�eobecné pravidlo zatrieďovania pou�ívané v danej
podtriede;

(b) ak sú v patentovom dokumente opísané dva alebo viac predmetov vynálezov, v�eobecné pravidlo pou�ívané
v podtriede sa aplikuje osobitne na zatriedenie ka�dého z nich;

(c) ak je subkombinácia predmetu vynálezu nová a nevyplýva zrejmým spôsobom zo stavu techniky, zatrieďuje
sa osobitne podľa v�eobecného pravidla pou�ívaného v podtriede.

Len v situáciách, keď je technický predmet zahrnutý v dvoch alebo viacerých skupinách podtriedy (t. j. rozsahy
niektorých skupín sa prekrývajú alebo skupiny existujú len pre subkombinácie predmetu a nie pre predmet ako taký), je
v�eobecné pravidlo zatrieďovania pou�ívané v podtriede dôle�ité na určenie príslu�nej skupiny alebo skupín.
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SPOLOČNÉ PRAVIDLO

141. Spoločné pravidlo je ��tandardné� pravidlo zatrieďovania podľa MPT a pou�íva sa vo v�etkých oblastiach
triedenia, pre ktoré nie sú �pecifikované pravidlá priority a �peciálne pravidlá zatrieďovania. Je zalo�ené na princípe
vytvárania triedenia takým spôsobom, �e jeden a ten istý technický predmet mô�e byť zatriedený podľa jedného a toho
istého miesta v triedení (pozrite odsek 75). Podľa tohto princípu sa predpokladá, �e miesta triedenia v MPT sa vzájomne
vylučujú (z hľadiska zatrieďovaného predmetu � pozn. prekladateľa). Ak tomu tak nie je, mali by platiť princípy
uvedené v odseku 144(b).

142. V protiklade k pravidlám priority prvého a posledného miesta, ktoré sú opísané v odsekoch 146 a� 154, v
oblastiach MPT so spoločným pravidlom sa neuplatňujú �iadne v�eobecné pravidlá priority. Na obmedzenie
ne�iaduceho viacnásobného zatrieďovania a s cieľom vybrať skupiny, ktoré najprimeranej�ie reprezentujú zatrieďovaný
technický predmet, sa v�ak uplatňujú nasledujúce princípy priority:

(a) Skupiny so zlo�itej�ími (komplexnej�ími) predmetmi majú prednosť pred skupinami s menej zlo�itými
(komplexnými) predmetmi. Napríklad skupiny pre kombinácie majú prednosť pred skupinami pre
subkombinácie a skupiny pre �celé veci� majú prednosť pred skupinami pre �detaily�, resp. �podrobnosti�
(týchto vecí � pozn. prekladateľa).

(b) Skupiny pre presnej�ie vymedzený predmet majú prednosť pred skupinami pre menej presne vymedzený
predmet. Napríklad skupiny pre výnimočné druhy predmetov alebo skupiny pre predmety s prostriedkami na
rie�enie konkrétnych problémov majú prednosť pred v�eobecnej�ími skupinami.

Tieto princípy zároveň tvoria základ  �tandardizovaného poradia hlavných skupín tak, ako je opísané v odseku 52.
�tandardizované poradie mô�e byť preto v mnohých prípadoch vyu�ité ako návod na pou�ívanie princípov priority
opísaných v predchádzajúcich odsekoch. Malo by sa v�ak pamätať na to, �e �tandardizované poradie určuje prioritu
medzi v�etkými hlavnými skupinami podtriedy, napr. medzi skupinami týkajúcimi sa funkčných znakov a znakov
pou�itia, skupinami podobnej zlo�itosti (komplexnosti) alebo skupinami, ktoré majú podobný stupeň �pecializácie. V
oblastiach MPT so spoločným pravidlom by sa na takéto skupiny nemala aplikovať priorita, ale zatriedenie by sa malo
vykonať podľa v�etkých vhodných miest (pozrite napríklad odseky 88 a� 91). Ak existuje mo�nosť pou�iť odkazy alebo
lokálne pravidlá prednosti (platné pre príslu�né miesta v triedení � pozn. prekladateľa), tak sa uprednostnia pred
v�eobecnými princípmi priority.

143. Pri zatrieďovaní predmetu charakterizovaného niekoľkými znakmi alebo pri priraďovaní prídavných symbolov
triedenia, predstavujúcich u�itočné informácie na re�er�né účely, sa pou�ívajú princípy viacnásobného zatrieďovania
(pozrite odseky 102 a� 107).

144. Po vybratí vhodnej podtriedy sa na identifikáciu podrobného miesta triedenia na ka�dej hierarchickej úrovni,
počnúc hlavnou skupinou, pou�ije nasledujúci postup:

(a) Na základe prezretia v�etkých skupín sa určí, či sa pre zatrieďovaný technický predmet hodí len jedna z nich.
Ak je to tak, pri tejto skupine by sa mal uplatniť krok (c).

(b) Ak sa zistilo, �e pre zatrieďovaný technický predmet sa hodia dve alebo viaceré skupiny, ako návod na ďal�í
postup by sa mali pou�iť princípy opísané v odseku 142.

(i) Ak tieto princípy indikujú prioritu medzi skupinami, musí sa vybrať skupina s prioritou. Iné
skupiny s ni��ou prioritou mô�u byť na účely triedenia vybraté tie�, ak sa usúdi, �e by to bolo
vhodné na re�er�né účely, napr. na vykonávanie re�er�í pomocou Booleových logických
operátorov. Pre ka�dú vybratú skupinu by sa mal potom uplatniť krok (c).

(ii) Ak pomocou týchto princípov nemô�e byť určená priorita medzi skupinami, pre ka�dú z týchto
skupín by sa mal uplatniť krok (c).

(c)  Pre ka�dú nasledujúcu (ni��iu � pozn. prekladateľa) hierarchickú úroveň sa zopakuje krok (a) a ak je to
nutné, aj krok (b), a� �iadna z podskupín na ďal�ej (ni��ej � pozn. prekladateľa) nasledujúcej hierarchickej
úrovni nebude pokrývať daný technický predmet.
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145. Ak sa pre určitú kombináciu v oblasti triedenia, v ktorej sa pou�íva spoločné pravidlo nenachádza �iadne
�pecifické miesto, zatrieďuje sa podľa jej subkombinácií na základe princípov uvedených v odseku 142.
Subkombinácie, ktoré nie sú vybraté na zatrieďovanie podľa týchto princípov, by sa mali pova�ovať za prídavné
informácie.

PRAVIDLÁ PRIORITY

146. V určitých oblastiach triedenia sa pou�ívajú pravidlá priority zatrieďovania. Účelom týchto pravidiel je zlep�iť
dôslednosť (a v čo najväč�ej miere zabezpečiť zhodnosť � pozn. prekladateľa) zatrieďovania. V protiklade k
spoločnému pravidlu, pravidlá priority určujú v�eobecné pravidlá prednosti medzi v�etkými skupinami v príslu�nej
oblasti. Na umo�nenie uvedeného sú jednotlivé schémy �peciálne upravené pre konkrétne pravidlo. Aj v prípade, ak
platí v�eobecné pravidlo prednosti, je mo�né v týchto oblastiach pou�iť viacnásobné zatrieďovanie, napr. ak je potrebné
zatriediť rôzne znaky predmetu alebo ak predmet obsahuje prídavné informácie, ktoré sa �iada zatriediť. Oblasti, v
ktorých platia pravidlá priority zatrieďovania, sú zreteľne označené poznámkou na najvy��om mieste zahrnutom
takýmto pravidlom zatrieďovania.

Pravidlo priority prvého miesta

147. V niektorých častiach triedenia sa pou�íva pravidlo priority prvého miesta. Tam, kde sa takéto pravidlo uplatňuje,
sa v príslu�nej poznámke uvádza: �V tejto podtriede / hlavnej skupine (-ách) / skupine (-ách), na ka�dej hierarchickej
úrovni, ak nie je uvedené inak, sa zatrieďuje na prvom vhodnom mieste.� Pozrite napríklad príslu�né poznámky v C40B
alebo F23B. Podľa tohto pravidla sa technický predmet vynálezu zatrieďuje postupne, na ka�dej (bodkami � pozn.
prekladateľa) odstupňovanej úrovni, s určením prvej skupiny zahŕňajúcej akúkoľvek časť technického predmetu, a�
kým sa na zatriedenie nevyberie podskupina na najni��ej vhodnej odstupňovanej úrovni. Ak je v patentovom
dokumente opísaných viac konkrétnych technických predmetov, pravidlo priority prvého miesta sa pou�ije na ka�dý z
nich zvlá�ť.

148. Schémy triedenia, do ktorých bolo zavedené pravidlo priority prvého miesta, obsahujú �tandardizované poradie
skupín. Toto �tandardizované poradie sa riadi princípom postupovania od zlo�itej�ích (komplexnej�ích) alebo presnej�ie
vymedzených predmetov na začiatku schémy k menej zlo�itým (komplexným) alebo menej presne vymedzeným
predmetom umiestneným na konci schémy.

149. Po zvolení vhodnej podtriedy pre predmet vynálezu sa pri podrobnej�om zatrieďovaní uplatňuje nasledujúci
postup:

(a) určenie prvej hlavnej skupiny v podtriede, ktorá zahrnuje aspoň časť predmetu vynálezu;

(b) v rámci určenej hlavnej skupiny určenie prvej podskupiny s jednou bodkou, ktorá zahrnuje aspoň časť
predmetu vynálezu;

(c) opakovanie postupu podľa predchádzajúceho kroku vo v�etkých nasledujúcich (bodkami � pozn.
prekladateľa) odstupňovaných úrovniach, a� kým sa neurčí prvá podskupina na najni��ej úrovni (t. j.
podskupina s maximálnym počtom bodiek), ktorá zodpovedá predmetu vynálezu.

150. Ak sa v oblasti triedenia, kde sa uplatňuje pravidlo priority prvého miesta pre príslu�nú kombináciu nenachádza
�pecifické miesto, kombinácia sa zatriedi podľa prvej skupiny, ktorá zahrnuje aspoň jednu z jej subkombinácií.
Ktorákoľvek ďal�ia subkombinácia, ktorá je nová a nevyplýva zrejmým spôsobom zo stavu techniky, musí byť
zatriedená zvlá�ť, pou�itím pravidla priority prvého miesta. Subkombinácie, ktoré obsahujú zaujímavé informácie z
hľadiska re�er�e, mô�u byť zatriedené ako prídavné informácie.

Pravidlo priority posledného miesta

151. V niektorých častiach triedenia sa pou�íva pravidlo priority posledného miesta. Tam, kde sa takéto pravidlo
uplatňuje, sa v príslu�nej poznámke uvádza: �V tejto podtriede / hlavnej skupine (-ách) / skupine (-ách), na ka�dej
hierarchickej úrovni, ak nie je uvedené inak, sa zatrieďuje na poslednom vhodnom mieste.� Pozrite napríklad príslu�né
poznámky v A61K, C07, C08G, C10M. Podľa tohto pravidla sa technický predmet vynálezu zatrieďuje postupne, na
ka�dej (bodkami � pozn. prekladateľa) odstupňovanej úrovni, s určením poslednej skupiny zahŕňajúcej akúkoľvek časť
technického predmetu, a� kým sa na zatriedenie nevyberie podskupina na najni��ej vhodnej odstupňovanej úrovni. Ak
je v patentovom dokumente opísaných viac konkrétnych technických predmetov, pravidlo priority posledného miesta sa
pou�ije na ka�dý z nich zvlá�ť.



MPT (8. vydanie, 2006) zväzok 5, Návod 35

152. V schémach triedenia, do ktorých bolo zavedené pravidlo priority posledného miesta, nie je poradie skupín
formálne �tandardizované. Poradie skupín sa v�ak často riadi princípom postupovania od menej zlo�itých
(komplexných) alebo v�eobecnej�ích predmetov na začiatku schémy k postupne zlo�itej�ím (komplexnej�ím) alebo
presnej�ie vymedzeným predmetom umiestneným na konci schémy.

153. Po zvolení vhodnej podtriedy sa pri podrobnej�om zatrieďovaní uplatňuje nasledovný postup:

(a) určenie poslednej hlavnej skupiny v podtriede, ktorá zahrnuje aspoň časť predmetu vynálezu;

(b) v rámci určenej hlavnej skupiny určenie poslednej podskupiny s jednou bodkou, ktorá zahrnuje aspoň časť
predmetu vynálezu;

(c) opakovanie postupu podľa predchádzajúceho kroku vo v�etkých nasledujúcich (bodkami � pozn.
prekladateľa) odstupňovaných úrovniach, a� kým sa neurčí posledná podskupina na najni��ej úrovni (t. j.
podskupina s maximálnym počtom bodiek), ktorá zodpovedá predmetu vynálezu.

154. Ak sa v oblasti triedenia, kde sa uplatňuje pravidlo priority posledného miesta pre príslu�nú kombináciu
nenachádza �pecifické miesto, kombinácia sa zatriedi podľa poslednej skupiny, ktorá zahrnuje aspoň jednu z jej
subkombinácií. Ktorákoľvek ďal�ia subkombinácia, ktorá je nová a nevyplýva zrejmým spôsobom zo stavu techniky,
musí byť zatriedená zvlá�ť, pou�itím pravidla priority posledného miesta. Subkombinácie, ktoré obsahujú zaujímavé
informácie z hľadiska re�er�e, mô�u byť zatriedené ako prídavné informácie.

�peciálne pravidlá

155. Na obmedzenom počte miest v triedení sa pou�ívajú �peciálne pravidlá. V týchto miestach má pou�ívanie týchto
pravidiel prednosť pred v�eobecnými pravidlami triedenia. Kdekoľvek sa �peciálne pravidlá pou�ijú, sú zreteľne
uvedené v poznámkach k príslu�ným miestam, napr. C04B 38/00, C08L, G05D. Napríklad v poznámke 2(b),
nasledujúcej za názvom podtriedy C08L (�Hmoty na báze makromolekulových zlúčenín�) sa uvádza, �e v tejto
podtriede sa zmesi zatrieďujú podľa makromolekulárnych zlo�iek alebo zlo�iek obsiahnutých v najväč�om mno�stve; v
prípade, �e v�etky makromolekulárne zlo�ky sú obsiahnuté v rovnakom mno�stve, zmes sa zatrieďuje podľa ka�dej jej
zlo�ky.
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XII. UVÁDZANIE SYMBOLOV TRIEDENIA A INDEXAČNÝCH KÓDOV
NA PATENTOVÝCH DOKUMENTOCH

156. Poradie symbolov triedenia a indexačných kódov je takéto:

1. Symboly triedenia, ktoré predstavujú informácie o vynáleze, z ktorých na prvom mieste by sa mal uvádzať
ten symbol, ktorý reprezentuje vynález najviac.

2. Symboly triedenia, ktoré predstavujú prídavné informácie.

3. Indexačné kódy.

157. Symboly triedenia a indexačné kódy sa uvádzajú v tabuľkovej forme v jednom alebo viacerých stĺpcoch, len s
jedným symbolom alebo kódom v ka�dom riadku.

158. Ak je dokument aspoň čiastočne zatriedený pou�itím základnej úrovne, aktuálny indikátor verzie základnej úrovne
(rok) sa umiestňuje v zátvorkách nasledujúcich za skratkou �Int.Cl.� (skratka z angl. International Classification =
Medzinárodné triedenie, pozrite odsek 4 � poznámka prekladateľa). Väč�ina úradov zatrieďuje dokumenty len podľa
jednej z úrovní, t. j. podľa roz�írenej alebo základnej úrovne (pozrite príklady (a) a (b) odseku 161). V dokumentoch
zatriedených podľa roz�írenej úrovne sa indikátor verzie uvádza pre ka�dý symbol MPT v zátvorkách nasledujúcich za
ka�dým symbolom a indikuje, kedy bol symbol vytvorený alebo podstatne zmenený v roz�írenej úrovni (rok, mesiac).

159. Symboly základnej úrovne MPT sa na dokumentoch uvádzajú normálnym typom písma (t. j. nie kurzívou) a
symboly roz�írenej úrovne MPT kurzívou.

160. Symboly predstavujúce informácie o vynáleze sa na dokumentoch uvádzajú tučným typom písma a symboly
prídavných informácií normálnym (t. j. nie tučným) typom písma.

161. Ďalej je uvedená uká�ka uvádzania symbolov MPT a indikátorov verzie triedenia pre ten istý dokument
zatriedený podľa roz�írenej úrovne, základnej úrovne alebo podľa oboch, roz�írenej aj základnej úrovne.

(a) Pri zatriedení podľa roz�írenej úrovne:

Int.Cl.

B28B 5/00  (2006.01)
B28B 1/29  (2007.04)
H05B 3/18  (2008.07)

Kde: B28B 5/00  indikuje informáciu o vynáleze (tučný typ písma) zatriedenú podľa roz�írenej úrovne triedenia
(kurzíva);

B28B 1/29 indikuje informáciu o vynáleze (tučný typ písma) zatriedenú podľa roz�írenej úrovne triedenia
(kurzíva);

H05B 3/18 indikuje prídavnú informáciu (nie tučný typ písma) zatriedenú podľa roz�írenej úrovne
triedenia (kurzíva);

(b) Pri zatriedení podľa základnej úrovne:

Int. Cl. (2006)

B28B 5/00
B28B 1/00
H05B 3/10

Kde: B28B 5/00 indikuje informáciu o vynáleze (tučný typ písma) zatriedenú podľa základnej úrovne triedenia
(nie kurzíva);

B28B 1/00 indikuje informáciu o vynáleze (tučný typ písma) zatriedenú podľa základnej úrovne triedenia
(nie kurzíva);

H05B 3/10 indikuje prídavnú informáciu (nie tučný typ písma) zatriedenú podľa základnej úrovne
triedenia (nie kurzíva);
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(c) Keď sú informácie o vynáleze zatriedené podľa roz�írenej úrovne a prídavné informácie podľa základnej
úrovne:

Int. Cl. (2006)

B28B 5/00 (2006.01)
B28B 1/29 (2007.04)
H05B 3/10

Kde: B28B 5/00  indikuje informáciu o vynáleze (tučný typ písma) zatriedenú podľa roz�írenej úrovne triedenia
(kurzíva);

B28B 1/29 indikuje informáciu o vynáleze (tučný typ písma) zatriedenú podľa roz�írenej úrovne triedenia
(kurzíva);

H05B 3/10 indikuje prídavnú informáciu (nie tučný typ písma) zatriedenú podľa základnej úrovne
triedenia (nie kurzíva).
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XIII. OSOBITNÉ MIESTA NA ZATRIEĎOVANIE TÝCH PREDMETOV,
KTORÉ NIE SÚ PRIMERANE OBSIAHNUTÉ V MPT

162. Za normálnych okolností sú informácie o vynálezoch opísané v patentových dokumentoch primerane zahrnuté
jedným alebo viacerými miestami triedenia. Napriek tomu je v dôsledku vývoja nových technológií zrejmé, �e
existujúce miesta triedenia nemô�u primerane pokryť v�etky nové vynájdené predmety. Preto�e zatriediť je potrebné aj
takéto predmety, v triedení boli vytvorené �peciálne miesta s heslami, ktoré nepredstavujú obmedzenie určitej oblasti
techniky. Tieto miesta v triedení zahrnujú nové druhy predmetov vynálezov dovtedy, a� kým pre ne nebudú v triedení
vytvorené príslu�né miesta s technickou definíciou zodpovedajúcou danému predmetu.

163.  Ak informácie o vynálezoch v patentových dokumentoch nie sú primerane zahrnuté niektorou z podtried
najvyhovujúcej�ej sekcie, zatriedia sa v �peciálnej reziduálnej hlavnej skupine tejto sekcie. Ka�dá �peciálna reziduálna
hlavná skupina je označená symbolom �99Z 99/00�, ktorému predchádza symbol príslu�nej sekcie. V�etky �peciálne
reziduálne hlavné skupiny sú uvedené rovnakým heslom.

Napríklad (Sekcia A):

A99Z 99/00 Predmety, ktoré nie sú uvedené na iných miestach tejto sekcie

V ka�dej zo �peciálnych reziduálnych podtried je uvedená nasledujúca poznámka:

�Táto podtrieda zahŕňa predmety, ktoré:
a) sa nenachádzajú v schéme triedenia ani jednej z podtried tejto sekcie, ale sa tejto sekcie týkajú, a
b) výslovne nepatria do inej sekcie triedenia.�

164. V�dy, keď je nejaká informácia zahrnutá podtriedou, ale nie je zahrnutá v �iadnej z jej hlavných skupín
predstavujúcej podrobnej�ie vymedzenie technického predmetu, zatriedi sa podľa reziduálnej hlavnej skupiny danej
podtriedy. Na uľahčenie vyhľadania reziduálnych hlavných skupín, ak vyvstane potreba ich pou�itia, sú tieto skupiny
v�dy, ak je to mo�né, umiestnené na konci schémy podtriedy a sú označené �tandardným symbolom 99/00. Pred
zatrieďovaním podľa reziduálnych hlavných skupín by sa mala dôsledne zvá�iť mo�nosť zatriedenia predmetu podľa
inej podtriedy alebo niektorej z hlavných skupín tej podtriedy, ktorej reziduálna hlavná skupina má byť pou�itá. Venujte
primeranú pozornosť odsekom 92 a� 99, v ktorých sú opísané situácie, kde sa majú zatrieďovať predmety, pre ktoré
neexistujú v triedení príslu�né heslá. Ak nie je uvedené inak, kombinácia predmetov, zahrnutá dvoma alebo viacerými
rôznymi hlavnými skupinami, by nemala byť zatrieďovaná podľa niektorej z reziduálnych hlavných skupín. Prirodzené
postupy zatrieďovania kombinovaných predmetov vynálezov sú opísané v odsekoch 145, 150 a 154.

165. Ak pre �pecifickú informáciu o vynáleze v príslu�nej podtriede neexistuje �iadna reziduálna hlavná skupina,
zatriedenie sa vykoná v �peciálnej reziduálnej hlavnej skupine príslu�nej sekcie (pozrite odsek 163).
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XIV. POU�ÍVANIE MPT NA ÚČELY RE�ER�Í
Rôzne druhy re�er�í; Príprava na re�er�; Určovanie oblasti re�er�e

RÔZNE DRUHY RE�ER�Í

166. Symboly MPT sa uvádzajú takmer vo v�etkých publikovaných patentových dokumentoch. MPT sa mô�e vyu�ívať
na rôzne druhy re�er�í v papierových dokumentoch alebo v elektronických databázach, ako sú:

(a) Re�er�e na novosť � Dôvodom vykonávania re�er�e �na novosť� je určenie novosti vynálezu definovaného
v nárokoch patentovej prihlá�ky, resp. zistenie nedostatku novosti. Cieľom re�er�e je nájsť (ak existuje �
pozn. prekladateľa) relevantný predchádzajúci stav techniky na účely určenia, či vynález bol alebo nebol
známy pred dátumom slú�iacim ako referenčný dátum re�er�e (napr. dátum podania patentovej prihlá�ky,
dátum práva prednosti vyplývajúci z medzinárodného dohovoru alebo samotný dátum vykonávania re�er�e �
pozn. prekladateľa).

(b) Re�er�e na patentovateľnosť alebo overenie právoplatnosti udelenia patentu � Tento druh re�er�e sa
vykonáva s cieľom nájsť také dokumenty, ktoré nie sú relevantné len z hľadiska posudzovania novosti
predmetu vynálezu, ale aj na iné kritériá patentovateľnosti, napr. na potvrdenie alebo nedostatok úrovne
vynálezcovskej činnosti (t. j. či domnelý vynález nevyplýva zrejmým spôsobom zo stavu techniky) alebo
dosiahnutie u�itočných výsledkov alebo technického pokroku pomocou vynálezu. Tento druh re�er�e by mal
zahrnovať v�etky technické oblasti, v ktorých sa mô�u vyskytovať materiály týkajúce sa vynálezu. Re�er�e
na novosť a patentovateľnosť vykonávajú najmä úrady priemyselného vlastníctva v rámci konania o
patentových prihlá�kach.

(c) Re�er�e na patentovú čistotu � Dôvodom vykonávania re�er�í �na patentovú čistotu� je nájdenie patentov a
zverejnených patentových prihlá�ok, v dôsledku existencie ktorých by vykonávaním priemyselnej činnosti
mohli byť poru�ované práva z priemyselného vlastníctva. Pri tomto druhu re�er�í je cieľom určiť, či
existujúci patent (u� alebo potenciálne udelený alebo ú�itkový vzor, alebo iný prostriedok priemyselno-
právnej ochrany vynálezov alebo technických rie�ení � pozn. prekladateľa) predstavuje výlučné práva na
danú priemyselnú činnosť (predmet � pozn. prekladateľa) alebo jej súčasť.

(d) Informatívne re�er�e � Informatívna re�er� sa vykonáva s cieľom oboznámenia �iadateľa (zadávateľa �
pozn. prekladateľa) re�er�e so stavom techniky v príslu�nej oblasti technológie. Táto re�er� sa nazýva aj
re�er�ou na stav techniky. Tento druh re�er�e poskytuje podklady najmä na aktivity súvisiace s výskumom a
vývojom a umo�ňuje identifikovať, aké patentové dokumenty (informácie � pozn. prekladateľa) v danej
oblasti existujú. Ďal�ími dôvodmi na tento druh re�er�e mô�e byť potreba určiť alternatívne technológie,
ktoré mô�u nahradiť doteraz pou�ívané technológie, alebo nájdenie vhodnej technológie, na ktorú je
ponúkaná licencia alebo ktorá by sa mohla stať predmetom akvizície.

PRÍPRAVA NA RE�ER�

167. Pred začatím re�er�e je dôle�ité presne vymedziť technický predmet re�er�e. Pri určitých druhoch re�er�í, napr. �na
patentovateľnosť�, je nevyhnutné vykonať re�er� na viac ako jeden technický predmet. Po sformulovaní jasnej
�pecifikácie technického predmetu re�er�e musí osoba, ktorá bude re�er� vykonávať, identifikovať vhodné miesto na
zatriedenie predmetu podľa MPT. Dôsledné zvá�enie technického predmetu umo�ní identifikovať slovo alebo slová
(technické výrazy), ktoré v�eobecne alebo �pecificky reprezentujú technologickú oblasť súvisiacu s technickým
predmetom.

URČOVANIE OBLASTI RE�ER�E

168. Po identifikovaní technických výrazov týkajúcich sa technického predmetu sa odporúča pou�iť heslár k MPT
alebo CD-ROM s názvom IPC:CLASS na vyhľadanie týchto technických výrazov v MPT. Heslár umo�ňuje vyhľadať
presnú skupinu MPT, ale často je mo�né sa dopracovať len k hlavnej skupine alebo podtriede MPT. Úvod v heslári
zahrnuje odporúčaný spôsob pou�itia. Je nutné poznamenať, �e heslár v nijakom ohľade nenahrádza �iadnu z častí MPT
a nemá sa chápať v tom zmysle, �e mení jeho zmysel.

169. Ak pou�itie heslára alebo CD-ROM-u IPC:CLASS nevedie k relevantnej oblasti re�er�e, osoba vykonávajúca
re�er� by mala prezrieť v�etkých osem sekcií a vybrať vhodné podsekcie a triedy podľa ich názvov (hesiel). Potom je
nutné pokračovať názvami tried a podtried a poznamenať si tie podtriedy, ktoré sa zdajú byť najvhodnej�ie. Nakoniec
by mala byť vybratá tá podtrieda, ktorá najuspokojivej�ie pokrýva daný predmet.
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170. Alternatívnou metódou určovania vhodnej podtriedy by mohla byť textová re�er� pomocou identifikovaných
technických výrazov, vyu�itím databáz obsahujúcich celé texty alebo anotácie patentových dokumentov, nasledovaná
�tatistickou analýzou symbolov triedenia priradených nájdeným dokumentom. Podtriedy, ktoré sa v symboloch
triedenia objavujú najčastej�ie, by mali byť zahrnuté do oblasti re�er�e.

171. Po zvolení vhodnej podtriedy je nutné prekontrolovať odkazy a poznámky, ktoré sa nachádzajú za názvom
vybratej podtriedy, na presnej�iu identifikáciu obsahu podtriedy a hraníc medzi súvisiacimi podtriedami, ktoré mô�u
naopak indikovať, �e umiestnenie po�adovaného predmetu je niekde inde. Ak sú vo vybratej podtriede dostupné
definície miest v triedení, mala by im byť venovaná pozornosť, preto�e poskytujú najpresnej�iu indikáciu obsahov
podtried.

172. V ďal�om kroku by mali byť preskúmané v�etky hlavné skupiny v podtriede s cieľom určiť najvhodnej�iu hlavnú
skupinu podľa jej názvu a existujúcich poznámok a odkazov. Kvôli rýchlej navigácii v podtriede mô�e byť pou�itá
schéma podtriedy (v�eobecná schéma) uvedená na jej začiatku.

173.  Po určení vhodnej hlavnej skupiny by mala osoba vykonávajúca re�er� prezrieť v�etky podskupiny s jednou
bodkou a identifikovať tú skupinu, ktorá sa zdá byť najvhodnej�ou pre príslu�ný predmet. Ak vybratá skupina s jednou
bodkou obsahuje ďal�ie podriadené skupiny s dvoma alebo viacerými bodkami, na re�er� by mala byť vybratá
najvhodnej�ia skupina s najväč�ím počtom bodiek.

174. Ak sa vybratej skupiny týka odkaz uprednostňujúci inú skupinu, napr. v tvare �7/16 �.. (7/12 má prednosť)�,
mô�e vyvstať potreba do re�er�e zahrnúť aj skupinu, ktorá má prednosť, t. j. napr. skupinu 7/12 a súčasne 7/16, preto�e
dokumenty s predmetom skupiny 7/16 zahrnujúce aj predmet patriaci do skupiny 7/12 sa majú zatriediť do skupiny
7/12. Na druhej strane, ak sa daný predmet týka skupiny 7/12 a súčasne skupiny 7/16, vo v�eobecnosti nie je pri re�er�i
nutné pou�iť skupinu 7/16.

Príklad: C08F 2/04 Polymerizácia v roztoku (2/32 má prednosť)
C08F 2/32 Polymerizácia v emulziách typu voda v oleji

Polymerizácia charakterizovaná jej uskutočnením v konkrétnom roztoku mô�e byť nájdená na oboch uvedených
miestach, a preto by re�er� mala byť vykonaná podľa oboch miest; av�ak, ak predmetná polymerizácia nemô�e byť
uskutočnená v emulziách typu voda v oleji, (zväč�a) nie je potrebné zahrnúť skupinu 2/32 do re�er�e.

175. Ak vybratá skupina v podtriede alebo jej časti podlieha v�eobecnému pravidlu prednosti, napr. pravidlu priority
posledného miesta, na identifikáciu iných skupín, ktoré mô�u zahrnovať znaky technického predmetu re�er�e, by sa
mala venovať �peciálna pozornosť rozsahu skupín, ktoré majú prednosť alebo prioritu.

176. Po ukončení re�er�e vo vybratej skupine mô�e osoba vykonávajúca re�er� zvá�iť pokračovanie v hierarchicky
vy��ích skupinách (t. j. s ni��ím počtom bodiek), ako je predmet re�er�e zatriedený, preto�e v nich mô�e byť zatriedený
v�eobecnej�í predmet, ktorý mô�e zahrnovať aj predmet re�er�e.

177. V miestach MPT, v ktorých sa pou�íva viacnásobné zatrieďovanie alebo hybridné systémy, sa pri re�er�i odporúča
pou�iť najprv kombináciu samotných symbolov triedenia alebo ich kombináciu s ich indexačnými kódmi, aby bola
re�er� �pecifickej�ia. Na získanie kompletných re�er�ných výsledkov by mala byť potom re�er�ná otázka roz�írená o
príslu�né miesta triedenia s re�er�ou v ka�dom z nich samostatne.

178. Nezískanie relevantných dokumentov re�er�ou mô�e znamenať, �e na re�er� neboli zvolené vhodné miesta MPT.
V takomto prípade by mal byť technický predmet vyjadrený inak, pri súčasnom zvá�ení odli�ného postupu určenia
oblasti re�er�e.
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XV. HLAVNÁ KLASIFIKAČNÁ DATABÁZA

179. Hlavná klasifikačná databáza (MCD � z angl. Master Classification Database) je databáza, v ktorej sú ulo�ené
v�etky prvky bibliografických údajov (vrátane symbolov MPT) patentových dokumentov pri ich rôznych úrovniach
publikácie. V databáze sú ulo�ené v�etky dostupné zbierky (patentových dokumentov � pozn. prekladateľa). Databáza
obsahuje aj informácie o patentových rodinách (patentových dokumentov � pozn. prekladateľa).

180. Táto databáza bola v rámci reformy MPT zvolená na uchovávanie (patentovým dokumentom) pridelených
symbolov MPT, ako aj na účely aktualizácie týchto symbolov po revízii schém oboch úrovní MPT � základnej a
roz�írenej. Dokumenty zahrnuté v MCD sú zatriedené podľa aktuálnej verzie základnej úrovne MPT a priebe�ne
aktualizovanej roz�írenej úrovne. To znamená, �e pri patentových re�er�iach stačí pou�ívať len aktuálnu verziu triedenia
a nie je potrebné konzultovať predchádzajúce vydania triedenia. V priebehu revízie schém triedenia sa pretrieďovanie
príslu�ných súborov rozdeľuje pomocou databázy medzi účastnícke úrady.

181. V MCD je mana�ment databáz a prístup k údajom mo�ný rôznymi spôsobmi. Kópie databáz mô�u byť poskytnuté
na účely vyhľadávania a mo�ný je aj nepriamy prístup do databázy pomocou internetových stránok WIPO, úradov
du�evného vlastníctva alebo komerčných pou�ívateľov.

182. MCD umo�ňuje vykonávať re�er�e pou�itím rôznych údajov, ako sú symboly MPT, mená alebo názvy
prihlasovateľov alebo pôvodcov vynálezov, názvy vynálezov, anotácie a údaje o priorite na účely vyhľadávania
patentových rodín (patentových dokumentov �  pozn. prekladateľa).
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XVI. SLOVNÍK

TERMÍNY A VÝRAZY TÝKAJÚCE SA MEDZINÁRODNÉHO PATENTOVÉHO TRIEDENIA

183. V tejto časti slovníka je uvedený zoznam termínov a výrazov, ktoré sa týkajú princípov a pravidiel
Medzinárodného patentového triedenia, vy�adujúcich objasnenie ich významu a pou�itia.

druh = pozrite heslo �rod�

hlavný predmet miesta v triedení = predmet vynálezu určený výlučne obsahom názvu a definície miesta v
triedení, t. j. predmet vynálezu sám osebe ako protiklad ku kombinácii,
ktorej je súčasťou

hľadisko = charakteristický pohľad, z ktorého mo�no vidieť technickú informáciu,
najmä informáciu o vynáleze a podľa ktorého ju mo�no zatriediť (napr.
�kategórie predmetu vynálezu� sú mo�né �hľadiská� vynálezu)

hranica = jasne stanovená  medzná oblasť medzi miestami v schéme triedenia

informácia o vynáleze = ka�dý nový a neobvyklý predmet vynálezu vo svojom úplnom opise
(v patentovom dokumente) (napríklad opis vynálezu, výkresy, patentové nároky), ktorý reprezentuje

príspevok k stavu techniky v kontexte stavu techniky (napríklad rie�enie
opísaného problému); �Informácie o vynáleze� by mali byť obvykle určené
pou�itím nárokov ako návodu v patentovom dokumente.

kategórie predmetov vynálezov = základné členenie informácií o vynálezoch:
� metódy pou�ívania produktov alebo realizácia nevýrobných postupov

alebo činností;
� výrobky, napr. priemyselné tovary;
� spôsoby výroby;
� prístroje (zariadenia); a
� materiály, z ktorých sa vyrábajú produkty;
Tieto kategórie sa určujú v kontexte. Napríklad: (1) produkt výrobného
procesu mô�e byť sám osebe materiálom na výrobu iného produktu; (2)
spôsob výroby mô�e byť zároveň aj metódou pou�itia materiálu na výrobu
tohto produktu.

kombinácia = technický �predmet� ako celok, ktorý pozostáva z dvoch alebo viacerých
krokov alebo zlo�iek (prvkov) spojených na určitý účel; Napríklad:
� trojstupňový výrobný postup je kombináciou troch krokov, ktoré spolu

umo�nia výrobu produktu;
� päťzlo�ková chemická zlúčenina je kombináciou piatich zlo�iek

majúcou takú vlastnosť, ktorú ka�dá zlo�ka samostatne nemá; a
� invalidný vozík je kombináciou stoličky so súpravou kolies, ktorá je

skon�truovaná na účel transportu osoby v sediacej polohe.

Hoci termíny kombinácia a subkombinácia sú príbuzné termíny, v prvom
príklade mô�e ísť o subkombináciu �ir�ej kombinácie so �tvrtým krokom a v
treťom príklade súprava kolies je sama osebe kombináciou pneumatiky,
spice a ráfika kolesa a tie� subkombináciou invalidného vozíka.

odsadenie = grafické zobrazenie hierarchických vzťahov skupín v rámci schémy
triedenia; Odsadenie určuje rozdelenie časti predmetu vynálezu, ktorú zahŕňa
skupina(y) v príslu�nej nadradenej skupine. Závislosť vzťahu skupiny od
�rodičovskej� skupiny je v schéme triedenia znázornená umiestnením názvu
skupiny pod názvom nadradenej skupiny, jeho odsunutím doprava o jednu
bodku ďalej ako je názov �rodičovskej� skupiny.
Príklad:
H01S 3/00 Lasery
3/09 . Postupy alebo zariadenia na excitáciu, napr. čerpanie
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3/091 . . optickým čerpaním
3/094 . . . koherentným svetlom

V tomto príklade je skupina H01S 3/094 závislá postupne od skupín H01S
3/091, H01S 3/09 a od hlavnej skupiny H01S 3/00, pod ktorými je odsadená.
Keby sa nepou�ili hierarchické úrovne a odsadenie skupín, potom by skupinu
H01S 3/094 reprezentoval názov: �Postupy alebo zariadenia na excitáciu
laserov optickým čerpaním pomocou koherentného svetla�.

paralelné skupiny = skupiny, ktoré závisia od toho istého najbli��ieho miesta v triedení
(rovnocenné skupiny) (t. j. � rodičovská� podtrieda alebo skupina) a sú na rovnakej hierarchickej

úrovni
Príklad: v�etky hlavné skupiny tej istej podtriedy sú paralelné (rovnocenné)

podradený rod = pozrite heslo �rod�

povinné zatriedenie = zatriedenie potrebné na účely úplného vyjadrenia informácie
o vynáleze v patentovom dokumente

predmet = akýkoľvek hmotný technický prvok, napr. výrobok, zariadenie, kus
materiálu

príspevok k stavu techniky = rozdiel medzi príslu�ným predmetom vynálezu a stavom techniky

reziduálna hlavná skupina = hlavná skupina v rámci schémy podtriedy, ktorá sa nevyznačuje nijakými
technickými vlastnosťami a je vymedzená predmetu vynálezu, ktorý nie je
zahrnutý v inej hlavnej skupine tejto podtriedy

rod = zoskupenie uskutočnení vynálezu v rámci kategórie predmetu vynálezu, ktoré
 zdieľajú spoločné ohraničenie

Podradený rod (napr. druh) je podzoskupenie v rámci rodu.

Základný druh je naj�pecifickej�ie uskutočnenie vynálezu v rámci rodu, napr.
uskutočnenie vynálezu s nejednoznačnými premennými veličinami. Tento
výraz sa pou�íva najmä v oblasti chemickej techniky.
Príklad: Pri posudzovaní �neorganických zlo�iek� ako triedy, �neorganické
solí� alebo �sodíkové soli� by boli �podtrieda� alebo �druh� a �chlorid
sodný� by bol �základný druh�.

schéma podtriedy = usporiadanie skupín v rámci podtriedy � v texte triedenia označované ako
v�eobecná schéma

skupinová vetva  = úsek podtriedy obsahujúci:
� príslu�nú hlavnú skupinu alebo podskupinu, a
� v�etky podskupiny odsadené pod touto skupinou

stav techniky = zbierka v�etkých technických predmetov vynálezov, ktoré sú súčasťou
verejného poznania

subkombinácia = podskupina krokov alebo zlo�iek tvoriacich kompletný �predmet�;
Subkombinácia mô�e zahŕňať jednu alebo viac zlo�iek alebo krokov.
Príklady subkombinácií:
� dve po sebe nasledujúce operácie v trojstupňovom výrobnom postupe,
� zmes, ktorá obsahuje len niektoré zlo�ky zlo�itej�ej zmesi; a
� kolesá invalidného vozíka.

Subkombinácia mô�e sama osebe obsahovať ďal�ie subkombinácie.

�tandardizované poradie skupín = zoradenie skupín podtriedy podľa princípu postupnosti od najzlo�itej�ieho
predmetu vynálezu po menej zlo�itý a od �pecializovaného predmetu
vynálezu po ne�pecializovaný
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uskutočnenie vynálezu = �pecificky opísaný prípad ako mo�no tvorivú my�lienku, ktorá je
v�eobecnej�ie uvedená v opise vynálezu zaviesť do praxe; Pozrite heslo
trieda.

vec = znamená hmotný alebo nehmotný technický predmet vynálezu taký ako:
� metódy pou�ívania produktov alebo realizácia nevýrobnej činnosti;
� výrobky (priemyselné tovary);
� spôsoby výroby;
� prístroje (zariadenia); a
� materiály určené na výrobu produktov

vynálezcovský prvok = znamená niektorú časť vynálezu, ktorá je sama osebe nová a neobvyklá

základný druh = pozrite heslo �rod�

TECHNICKÉ TERMÍNY A VÝRAZY POUŽITÉ V MEDZINÁRODNOM PATENTOVOM
TRIEDENÍ

184. Táto časť slovníka obsahuje zoznam vybratých technických termínov a výrazov, ktoré sú pou�ité v triedniku a
vy�adujú objasnenie významu a pou�itia, napríklad kvôli potrebe výberu medzi alternatívnymi významami alebo
v prípade, �e sú termíny pou�ité presnej�ím alebo obmedzenej�ím spôsobom, ako je ich be�né pou�itie. Výklad
uvedený v slovníku by sa nemal pova�ovať za presnú definíciu. Význam termínu alebo výrazu by sa mal v�dy
posudzovať v kontexte predmetu techniky, ktorý sa ním zaoberá.

185. Venujte pozornosť definíciám určitých slov alebo výrazov, ktoré boli v slovníku uvedené skôr, napr. v odsekoch
31 a� 42.

186. Ka�dá definícia, ktorá je uvedená v triedení a týka sa príslu�ného miesta triedenia, nahrádza výklad daný v
slovníku.

byť zaujímavý = mať črty, ktoré sú dôle�ité v danom kontexte

črta = akákoľvek vlastnosť veci, napr. jej tvar, účel, spôsob pou�itia, akákoľvek
časť alebo kvalita

dokončovanie výroby = spracovanie látok na po�adovaný konečný stav alebo podobu, napr.
farbením, vmie�avaním pigmentov, granulovaním, výroba tabúľ alebo
predmetov

hľadisko = charakteristický pohľad, z ktorého mo�no vidieť technickú informáciu,
najmä informáciu o vynáleze a podľa ktorého ju mo�no zatriediť ( napr.
�Kategórie predmetu vynálezu� sú mo�né �hľadiská� vynálezu)

hodnota = veľkosť alebo číselné vyjadrenie premennej veličiny alebo merateľnej
kon�tanty

hnací stroj (angl. engine) = stroj na výrobu mechanickej sily, napr. na rotáciu alebo vracanie člena
pomocou tlakovej energie tekutiny

chemická zmes = produkt vytvorený z jednej alebo viac oddelených chemických látok
(napr. zlo�iek alebo prvkov), ktoré navzájom nie sú chemicky viazané;
Zliatina je zvyčajne zmes, ale v niektorých prípadoch (napr. intermetalická
látka atď.) mô�e byť aj zlúčenina.

chemická zlúčenina = chemická zlúčenina je látka tvorená z atómov navzájom spojených
chemickými väzbami

laminát = materiál, ktorý má v podstate rovnomernú hrúbku a je zlo�ený z vrstiev,
ktoré majú viac alebo menej kontinuálny styk a sú navzájom spojené, napr.
preglejka; Vrstvy mô�u byť nespojité, ale nie s medzerami.
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látka = kategória predmetu vynálezu, ktorá zahŕňa akúkoľvek látku, medziprodukt
alebo zmes látok, ktorá pôsobí pri výrobe produktu

manipulovanie = zaobchádzanie s materiálom alebo predmetmi akýmkoľvek spôsobom bez
úmyselnej alebo podstatnej zmeny vlastností, ani dočasnej, (napr. bez
deformácie, ohriatia, elektrického pôsobenia), napr. dopravou, skladovaním,
ukladaním, vypú�ťaním, navíjaním, nakladaním

manuálne = rukou; inou časťou ľudského tela, pokiaľ nie je inak jasne vymedzený
tento význam

meranie = umo�ňuje stanoviť určovanú hodnotu alebo jej vzťah k vzťa�nej rovine
(pozrite tie� definíciu v triede G 01)

monitorovať = znamená trvale alebo periodicky udr�iavať pozornosť (ľuďmi alebo
prístrojmi) s cieľom umo�niť vykonávanie alebo začatie činnosti alebo vydať
signál, ak nastanú ne�iaduce podmienky

motor (angl. motor) = zariadenie na výrobu mechanického pohybu z inej formy energie;
pohyb mô�e byť plynulý v samostatných zdvihoch. Zahŕňa hnacie stroje
(angl. engine).

plastické = z plastov

plastický = viac alebo menej ľahko deformovateľný, v mieste alebo v celku, silou v
akomkoľvek smere, prijímajúci a zachovávajúci si akýkoľvek po�adovaný
tvar

plasty = makromolekulárne zlúčeniny alebo zlo�ky na základe zlúčenín, napr.
syntetické �ivice

podnik (zostava) = kombinácia strojov, prístrojov atď. na získanie po�adovaného účinku, v
ktorom ka�dý stroj atď. vykonáva činnosť, ktorú je mo�né uskutočniť
oddelene a často sa posudzuje individuálne, na rozdiel od prístroja, kde je
spravidla zaujímavá iba celková funkcia, i keď mô�u byť aj časti zaujímavé z
hľadiska kon�trukcie; napríklad zariadenie na úpravu rudy zahŕňa drvič,
dopravník, triedič a odlučovač prachu alebo motorové zariadenie obsahuje
dva stroje na napájanie parou alebo pohon

podstatný = znak je podstatný kvôli zatriedeniu v danej skupine; Pokiaľ by nebol
uvedený, viedla by táto skutočnosť k zatriedeniu v inej skupine.

polotovar = kus (ktorý mô�e mať neobmedzenú dĺ�ku) pevného materiálu v určitej forme,
ktorý je výsledkom nejakej predchádzajúcej operácie (polotovar), na vyu�itie
v operácii, v ktorej bude rozdelený (pred nejakým tvarovaním alebo inou
operáciou alebo po nich) pri výrobe

pou�itie = 1. účel alebo oblasť techniky, v ktorej má byť vec vyu�ívaná;
2. skutočnosť, �e vec je vyu�ívaná alebo spôsob, ako je vyu�ívaná

premenná veličina = merateľné mno�stvo alebo vlastnosť, ktorá sa mô�e, ale nemusí meniť, napr.
dĺ�ka, rýchlosť, napätie, farba; Pokiaľ takéto mno�stvo alebo vlastnosť
daného celku alebo za daných okolností zachováva kon�tantnú hodnotu, sú
prostriedky na meranie premennej veličiny spravidla rovnaké ako na meranie
kon�tanty rovnakého charakteru a odkaz na �premennú� musí byť
interpretovaný podľa toho (pozrite poznámka v sekcii G).

prevod = mechanické, hydraulické, elektrické alebo iné prostriedky na prenos
mechanického pohybu alebo sily

prispôsobenie = 1. úprava na dosiahnutie určitých podmienok;
2. vec (sama osebe) zahŕňajúca takúto úpravu
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príprava = 1. príprava akejkoľvek substancie, látky, zlúčeniny alebo zmesi;
2. predbe�ná úprava polotovaru alebo predmetu na nasledujúce spracovanie

a pod.
3. zmes na určité pou�itie, napr. lekárske (preparát)

prístroj = kategória predmetu vynálezu, ktorá je stroj alebo zariadenie opísaná v
podmienkach vlastných funkčných schopností alebo kon�trukčných detailov
pou�itých:
- na výrobu produktu, alebo
- uskutočnenie výrobného postupu alebo činnosti

produkt = kategória predmetu vynálezu, ktorá je ako výrobok alebo zmes látok
výsledkom spracovania a je definovaná v podmienkach vlastných
kon�trukčných detailov alebo fyzikálnych alebo chemických vlastností

riadiť = ovplyvňovanie premennej veličiny (napr. rýchlosti stroja) akýmkoľvek
spôsobom, napr. zabránením zmene (pozrite taktie� definície v triede G 05)

spracovanie = vyu�itie postupu alebo radu postupov na dosiahnutie po�adovaného účinku
na materiál alebo predmety; Pokiaľ sa to týka látok (samých osebe alebo
tvoriacich materiál alebo predmety), mô�e spracovanie úplne zmeniť ich
vlastnosti (napr. chemické spracovanie); inak je jeho účelom zmeniť niektorú
vlastnosť (napr. tepelným spracovaním, povrchovou úpravou, sterilizáciou,
zmagnetizovaním), bez zmeny celkového tvaru, aj keď pojem zahŕňa tie�
zmenu tvaru. Účinok mô�e byť dočasný alebo trvalý a mô�e sa vzťahovať na
predmet ako celok alebo iba na jeho časť.

tekutina = akýkoľvek plyn alebo kvapalina

tekutý = majúci vlastnosť plynu alebo kvapaliny

usporiadanie niečoho = zostava alebo relatívne usporiadanie;
Tento pojem mô�e zahŕňať úpravu jedného z predmetov, ktorého sa týka,
av�ak iba ak takáto úprava nie je zaujímavá, okrem usporiadania.

usporiadanie na = akékoľvek prostriedky na splnenie �pecifikovanej funkcie obsahujúcej
obyčajne kombináciu vecí, ktoré mô�u byť upravené samy osebe, napr. F16D
23/02 �usporiadanie na synchronizáciu�

vhodný = má vlastnosť, ktorá je dôle�itá pre danú oblasť, napr. F 02 M 17/00
(�Karburátor s vhodnými vlastnosťami ...�) musí mať zvlá�tnu vlastnosť s
cieľom privádzať palivo do spaľovacích motorov v súlade s názvom
podtriedy

vrstvený výrobok = materiál zlo�ený z vrstiev (kontinuálnych, diskontinuálnych alebo
s medzerami) akéhokoľvek tvaru  (napr. vo�tiny, zvlnený materiál),
vytvorený akýmkoľvek spôsobom; Obyčajne má v podstate v�ade rovnakú
hrúbku (t. j. ak sa neberú na zreteľ miestne odchýlky vznikajúce pri zvlnení
povrchu vrstvy); mô�e mať tvar výrobku, napr. zásobník. Tento pojem má
�ir�í rozsah ne� �laminát� a zahŕňa materiál s dutinami medzi vrstvami alebo
v ktorejkoľvek vrstve.

znak = rozli�ovacia črta
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