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Dvoupísmenové kódové označenia krajín a medzinárodných organizácií
(Štandard WIPO ST. 3)

AD Andorra EA Euroázijská patentová orga KP Kórejská ľudovodemokratic
AE Spojené arabské emiráty nizácia (EAPO) ká republika
AF Afganistan EC Ekvádor KR Kórejská republika
AG Antigua a Barbuda EE Estónsko KW Kuvajt
Al Anguilla EG Egypt KY Kajmanie ostrovy
AL Albánsko EH Západná Sahara KZ Kazachstan
AM Arménsko EP Európsky patentový úrad
AN Holandské Antily ER Eritrea LA Laos
AO Angola ES Španielsko LB Libanon
AP Africká regionálna organizá ET Etiópia LC Svätá Lucia

cia priemyselného vlastníc LI Lichtenštajnsko
tva FI Fínsko LK Sri Lanka

AR Argentína FJ Fidži LR Libéria
AT Rakúsko FK Falklandy LS Lesotho
AU Austrália FO Faerské ostrovy LT Litva
AW Aruba FR Francúzsko LU Luxembursko
AZ Azerbajdžan LV Lotyšsko

GA Gabon LY Líbya
BA Bosna a Hercegovina GB Veľká Británia
BB Barbados GD Grenada MA Maroko
BD Bangladéš GE Gruzínsko MC Monako
BE Belgicko GF Guayaně MD Moldavsko
BF Burkina GH Ghana MG Madagaskar
BG Bulharsko GI Gibraltár MK Macedónsko
BH Bahrain GL Grónsko ML Mali
BI Burundi GM Gambia MM Myanmar (Barma)
BJ Benin GN Guinea MN Mongolsko
BM Bermudy GP Guadeloupe MO Macao
BN Brunej GQ Rovníková Guinea MP Severné Mariány
BO Bolívia GR Grécko MR Mauritánia
BR Brazília GS Južná Georgia a južné MS Montserrat
BS Bahamy sendvičové ostrovy MT Malta
BT Bhutan GT Guatemala MU Maurícius
BV Buvetov ostrov GW Guinea-Bissau MV Maledivy
BW Botswana GY Guyana MW Malawi
BX Benelux MX Mexiko
BY Bielorusko HK Hongkong MY Malajzia
BZ Belize HN Honduras MZ Mozambik

HR Chorvátsko
CA Kanada HT Haiti NA Namibia
CD Konžská demokratická re HU Maďarsko NE Niger

publika NG Nigéria
CF Stredoafrická republika IB Medzinárodný úrad WlPO NI Nikaragua
CG Kongo ID Indonézia NL Holandsko
CH Švajčiarsko IE Írsko NO Nórsko
CI Pobrežie Slonoviny IL Izrael NP Nepál
CK Cookove ostrovy IN India NR Nauru
CL Chile IQ Irak NZ Nový Zéland
CM Kamerun IR Irán
CN Čína IS Island OA Africká organizácia dušev
CO Kolumbia IT Taliansko ného vlastníctva (OAPI)
CR Kostarika OM Omán
CU Kuba JM Jamajka
CV Kapverdy JO Jordánsko PA Panama
CY Cyprus JP Japonsko PE Peru
CZ Česká republika PG Papua-Nová Guinea

KE Keňa PH Filipíny
DE Nemecko KG Kirgizsko PK Pakistan
DJ Džibutsko KH Kambodža PL Poľsko
DK Dánsko Kl Kiribati PT Portugalsko
DM Dominika KM Komory PW Palau
DO Dominikánska republika KN Svätý Krištof a Nevis PY Paraguaj
DZ Alžírsko



QA Katar

RO Rumunsko
RU Rusko
RW Rwanda

SA Saudská Arábia
SB Šalamúnové ostrovy
SC Seychely
SD Súdán
SE Švédsko
SG Singapur
SH Svätá Helena
SI Slovinsko
SK Slovensko
SL Sierra Leone
SM San Marino
SN Senegal
SO Somálsko
SR Surinam
ST Svätý Tomáš a Princov 

ostrov
SV Salvador
SY Sýria
SZ Svazijsko

TC Turks a Caicos
TD Čad
TG Togo
TH Thajsko
TJ Tadžikistan
TM Turkménsko
TN Tunisko
TO Tonga
TP Východný Timor
TR Turecko
TT Trinidad a Tobago
TV Tuvalu
TW Taiwan
TZ Tanzánia

UA Ukrajina
UG Uganda
US Spojené štáty americké
UY Uruguaj
UZ Uzbekistan

VA Vatikán
VC Svätý Vincent a Grenadiny
VE Venezuela
VG Britské Panenské ostrovy
VN Vietnam
VU Vanuatu

WO Medzinárodná organizácia 
pre duševné vlastníctvo 
(WlPO)

WS Samoa

YE Jemen
YU Juhoslávia

ZA Juhoafrická republika
ZM Zambia
ZW Zimbabwe



CAST

VYNÁLEZY



Kódy na označovanie jednotlivých druhov dokumentov 
(Štandard WIPO ST. 16)

Prihlášky vynálezov zverejnené podľa zákona - kód A3 
č. 527/90 Zb. v znení zákona NR SR č. 90/93 Z. z.

Udelené patenty podľa zákona č. 527/90 Zb. - kód B6 
v znení zákona NR SR č. 90/93 Z. z.

Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov 
(Štandard WIPO ST. 9)

(11) číslo patentu 7(51) medzinárodné patentové triedenie
(21) číslo prihlášky vynálezu (54) názov
(22) dátum podania prihlášky vynálezu (57) anotácia
(31) číslo prioritnej prihlášky vynálezu (71) meno (názov) prihlasovateľa(-ov)
(32) dátum prioritnej prihlášky vynálezu (72) meno pôvodcu(-ov)
(33) krajina priority (73) meno (názov) majiteľa(-ov)
(40) dátum zverejnenia prihlášky vynálezu (74) meno (názov) zástupcu(-ov)

(86) údaje PCT

Kódy na označovanie záhlavia oznámení publikovaných vo Vestníku ÚPV SR
(Štandard WIPO ST. 17)

BB9A zverejnené prihlášky vynálezov MM4A zánik patentov pre nezaplatenie ročných poplat
FA9A vzdanie sa alebo odvolanie udeľovacieho kov

konania MM4F zánik autorských osvedčení pre nezaplatenie
FC9A zamietnutie prihlášok vynálezu ročných poplatkov
FD9A zastavenie konania o prihláškach vynálezu PA4A zmena autorských osvedčení na patenty
FG4A udelené patenty PC9A zmena dispozičných práv na vynálezy
MA4A zánik patentov vzdaním sa PD4A prevod práv a ostatné zmeny majiteľov paten
MA4F zánik autorských osvedčení vzdaním sa tov
MC4A zrušenie patentov QA9A ponuka licencií
MC4F zrušenie autorských osvedčení QB9A Licenčné zmluvy
MH4A čiastočné zrušenie patentov SB4A zapísané patenty do registra po odtajení
MH4F čiastočné zrušenie autorských osvedčení SB4F zapísané autorské osvedčenia do registra po
MK4A
MK4F

zánik patentov uplynutím doby platnosti 
zánik autorských osvedčení uplynutím doby 
platnosti

odtajení



Opravy. Zmeny. Rôzne.

Opravy v prihláškach vynálezov

HA9A meno pôvodcov
HB9A oprava mien
HC9A zmena mien
HD9A oprava adries
HE9A zmena adries
HF9A oprava dát
HG9A oprava chýb v triedení
HH9A oprava alebo zmena všeobecne
HK9A tlačové chyby v úradných vestníkoch

Opravy v udelených ochranných dokumentoch

patenty autorské osvedčenia

TA4A TA4F
TB4A TB4F
TC4A TC4F
TD4A TD4F
TE4A TE4F
TF4A TF4F
TG4A TG4F
TH4A TH4F
TK4A TK4F

meno pôvodcov 
oprava mien 
zmena mien 
oprava adries 
zmena adries 
oprava dát
oprava chýb v triedení 
oprava alebo zmena všeobecne 
tlačové chyby v úradných vestníkoch



BB9A Zverejnené prihlášky vynálezov usporiadané podľa čísel

Ďalej uvedené prihlášky vynálezov boli zverejnené dňom uvedeným vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva 
Slovenskej republiky podľa zákona č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch, v znení 
neskorších zákonov.

761-89 B 02B 3/00 1492-98 A 6IB 19/04 487-99 C 07D 405/04
1153-89 F 24D 1/08 1493-98 G 02B 23/12 507-99 A 61L 15/60
5384-89 C 07C 229/12 1508-98 C 07D 417/12 522-99 C 07D 295/04

557-90 C 07D 237/04 1613-98 B 29C 35/04 535-99 B 09C 1/10
1214-90 C 07C 7/11 1665-98 A 45D 2/02 537-99 B OlJ 8/24
5656-90 B 66C 17/04 1677-98 C 07D 311/58 561-99 A61L9/16
1946-91 G 21F 9/28 1700-98 A 61K 31/24 563-99 C 08F 8/30
2908-92 C 07C 323/20 1702-98 B 60T 7/08 570-99 C 07D 403/10
3665-92 C 07D 213/80 1748-98 H 04K 1/00 572-99 C 08F 218/08
1617-96 AOlH 1/04 1790-98 GOlM 15/00 580-99 B 24D 15/10
677-97 G OlN 33/68 1801-98 B 65B 11/12 581-99 C 08G 18/08
678-97 G OlN 33/68 6-99 F 16C 19/02 582-99 C 08G 18/08
870-97 H OlM 8/02 7-99 F 16C 33/66 587-99 E 05B 17/20
986-97 A 61K 38/19 18-99 C 21D 8/12 592-99 F 16L 21/02

1773-97 C 08K 5/3417 52-99 D OlD 5/247 597-99 A47B 77/08
1775-97 A61F2/06 60-99 A 61K 6/02 613-99 C 07D 239/26

47-98 AOlN 59/16 61-99 F 24D 3/06 614-99 C 12N 15/85
150-98 B OlD 11/00 62-99 B 23Q 1/26 621-99 A 61F 13/15
161-98 C 08F 210/02 63-99 A 47G 27/02 625-99 B OlD 15/08
173-98 A 23L 1/29 84-99 B 24B 9/00 637-99 A 61K 7/06
174-98 D 06M 10/00 126-99 B OlJ 23/50 642-99 A 61F 13/15
214-98 B 01D 15/08 147-99 C 07D 231/14 661-99 A 61J 7/04
324-98 A 63C 5/03 151-99 B 62M 25/00 666-99 C 12N 15/86
363-98 C 08F 2/42 154-99 A 61K 31/445 667-99 C 07D 233/54
367-98 D 21H 27/40 166-99 B 01D 24/12 675-99 A 47K 10/42
369-98 D 07B 1/06 169-99 B OlF 3/04 676-99 C 07D 487/04
405-98 C 08F 220/04 178-99 C 07F 7/08 687-99 A 61K 38/28
534-98 G OlS 13/94 189-99 F 24 D 10/00 724-99 E 04C 2/292
535-98 GOlS 13/34 198-99 CllD 3/395 730-99 A 61K 7/50
536-98 GOlS 13/34 199-99 C 07D 263/28 741-99 C 07D 487/08
575-98 G 09B 19/08 219-99 C 07D 211/06 746-99 A61K 31/045
591-98 C 10M 169/04 221-99 C 07D 209/20 749-99 C 07D 413/12
595-98 B 29D 30/08 223-99 B 61L 19/06 757-99 C 08J 3/205
622-98 F 28D 7/00 249-99 C 07D 239/04 777-99 C 07D 241/18
706-98 A 41D 27/06 250-99 C 07D 207/48 808-99 C 07D 333/34
747-98 C 08F 4/02 251-99 C 07D 243/08 824-99 D 2IH 17/67
765-98 C 08J 9/00 274-99 C 07D 491/22 826-99 A61K31/58
866-98 G 06 F 19/00 276-99 A 61K 31/55 832-99 E 05D 15/06
870-98 A 61B 8/12 299-99 A 61K 38/12 836-99 E 04F 19/06
895-98 C 07D 401/06 300-99 H04M 11/00 872-99 C 07D 401/02
953-98 C 08K 3/34 304-99 E 04C 1/00 897-99 C 08K 3/00
969-98 D 21H 19/58 338-99 C 07D 401/04 902-99 E 04 C 2/20
970-98 C 09C 3/04 343-99 C 07C 253/00 917-99 A 61K 6/00
988-98 C 08F 14/06 357-99 C 21B 5/02 961-99 D 02G 3/44
995-98 B 23K 10/00 365-99 C 07D 413/12 965-99 A 61K 9/20

1059-98 C 07C 209/00 369-99 C 08J 3/12 1018-99 C 07C 321/12
1074-98 C 25D 3/00 377-99 B 22D 11/10 1026-99 B OlD 11/04
1082-98 C 07C 27/18 407-99 B 61F 1/10 1060-99 C 07B 63/00
1100-98 G 08B 17/10 408-99 B 61G 11/16 1125-99 B OlD 53/50
1116-98 B 60N 2/42 409-99 B 61G 11/18 1142-99 A 46B 5/00
1131-98 AOlN 35/04 411-99 C 21B 13/00 1197-99 A 61K 9/20
1154-98 A61M 15/00 414-99 A 62C 4/02 1199-99 A 61K 38/13
1228-98 C 07K 5/00 423-99 C 04B 28/14 1232-99 A61K 38/13
1231-98 C 08J 7/04 434-99 C 07C 203/04 1337-99 A 61K 7/00
1400-98 C 07D 213/80 451-99 C 07D 471/04 1344-99 A 61K 7/48
1482-98 C 07D 231/56 455-99 C IlD 3/395 1368-99 E 06B 7/02
1491-98 A 61K 39/118 465-99 A 6IK 31/415



Trieda A

7 (51) A OlH 1/04, C 07H 17/00, C 12N 5/14, 15/00
(21) 1617-96
(71) The United States of America, Represented by the 

Secretary, Department of Agriculture, Beltsville, 
MD, US; UNIVERSITY OF CALIFORNIA, 
BERKELEY, Berkeley, CA, US;

(72) Baker Barbara J., Richmond, CA, US; Whitham 
Steven A., Albeny, CA, US;

(54) Metódy a gény vírusovej rezistencie rastlín
(22) 16.06.95
(32) 17.06.94
(31) 08/261 663
(33) US
(86) PCT/US95/07754, 16.06.95
(57) Riešenie poskytuje genómovú a cDNA sekvenciu 

rastlinných proteínov rezistencie na vírusy. Špeci
fickými príkladmi sú doložené sekvencie kódujú
ce N protein, odvodené od Nicotiana glutinosa re
zistentnej na vírus tabakovej mozaiky. TMV sen
zitívne rastliny sú spracované genetickým inži
nierstvom tak, aby obsahovali a exprimovali N 
protein, kódujúci sekvenciu od TMV rezistentnej 
línie a získali tak TMV rezistentný fenotyp.

(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

7 (51) A OlN 35/04, 31/16, 39/00
(21) 1131-98
(71) American Cyanamid Company, Madison, NJ, US;
(72) Curtze Jiirgen, Geisenheim, DE; Morschhaeuser 

Gerd, Gau-Algesheim, DE; Stumm Karl-Otto, 
Aspisheim, DE; Albert Guido, Hackenheim, DE; 
Reichert Gunther, Bubenheim, DE; Simon 
Werner, HuefTelsheim1 DE; Waldeck Andreas, 
Heidesheim, DE; Cotter Henry van Tuyl, 
lngelheim, DE; Rehnig Annerose Edith Elise, 
lngelheim, DE;

(54) Fungicidne 2-metoxybenzofenóny, spôsob prí
pravy týchto zlúčenín a kompozície obsahujú
ce tieto zlúčeniny

(22) 17.08.98
(32) 20.08.97
(31) 08/914 966
(33) US
(57) Substituované benzofenónové zlúčeniny so vše

obecným vzorcom (I), v ktorej R* znamená atóm 
halogénu alebo alkylovú skupinu; R^ znamená 
atóm vodíka alebo atóm halogénu, alebo alkylovú 
skupinu, alkoxyskupinu alebo nitroskupinu; alebo 
R* a R^ spoločne znamenajú skupinu so všeobec
ným vzorcom -CH=CH-CH=CH-; R^ a nezá
visle od seba znamenajú prípadne substituovanú 
alkylovú skupinu; a n znamená celé číslo od 0 do 
3. Spôsob prípravy týchto zlúčenín a ich použitie 
na potláčanie húb a hubovitého ochorenia rastlín.

(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

3-nrn

7(51) A OlN 59/16, 59/20
(21) 47-98
(71) AGRICHEM, s pol. s r. o., Bratislava, SK;
(72) Teren Ján, Ing., CSc., Bratislava, SK;
(54) Koncentráty zinku, mangánu a medi určené 

predovšetkým na úpravu rastlinných osív 
a spôsob ich výroby

(22) 13.01.98
(57) Koncentráty zinku, mangánu, medi na povrchovú 

úpravu osív a sadív rastlín môžu mať formu vod
ných suspenzií, pást alebo vo vode dispergovateľ- 
ných práškov a obsahujú v 100 hmotnostných 
dieloch 8 až 75 hmotnostných dielov uhličitanu 
a/alebo hydroxidu a/alebo zásaditého uhličitanu 
a/alebo oxidu zinočnatého a/alebo manganatého 
a/alebo med’ného a/alebo meďnatého, 0,1 až 10,0 
hmotnostných dielov sušiny látky s dispergačnou 
a/alebo zmáčacou schopnosťou, 0,1 až 10,0 hmot
nostných dielov sušiny látky, ktorá je adhezívne 
účinná, pričom zostatok do 100 hmotnostných di
elov koncentrátu tvorí voda a prípadne látky sti
mulujúce klíčenie a rast rastlín, fungicídne a/ale
bo insekticídne účinné látky, vitamíny, farbivá 
a vonné látky. Ako dispergačné, zmáčacie a adhe
zívne látky sa používajú deriváty lignosulfóno- 
vých kyselín. Výhodné je pridávať do koncentrá
tov tiež zmes prírodných terpénov, ktoré obsahujú 
ich di-l-p-mentén. Koncentráty sa aplikujú v kon
centrácii 1 až 5 kg prípravku na tonu upravované
ho rastlinného osiva či sadiva.

7 (51) A 23L 1/29, 1/302, 1/303,1/304, 1/305
(21) 173-98
(71) ICN Czech Republic, a. s., Roztoky, CZ;
(72) Vese 1ková Anna, RNDr., CSc., Praha, CZ; 

Petržilka Otta, Praha - Suchdol, CZ;
(54) Nutričně zmesi vysokomolekulárneho typu ur

čené na liečbu malnutričných stavov rôznej e- 
tiológie

(22) 09.02.98
(32) 07.11.97
(31) PV 3533-97
(33) CZ
(57) Nutričná zmes obsahuje bielkovinu laktosérovú, 

prípadne kazeínovú alebo sójovú, valín, leucín, 
izoleucín, enzýmový hydrolyzát škrobu, sacharó
zu, stabilizovaný olej požitú farbiarskeho alebo 
stabilizovaný olej sójový alebo slnečnicový, prí
padne olej obsahujúci triacylglyceroly mastných 
kyselín so 6 až 12 atómami uhlíka, chlorid sodný



a draselný, glycerofosforečnan vápenatý, oxid ho
rečnatý a zinočnatý, molybdénan amónny, síran 
železnatý, jodid draselný, octan meďnatý a man- 
gánatý, dichróman draselný, retinolacetát, kyseli
nu askorbovú, ergokalciferol, tokoferolacetát, di- 
chlorid tiaminia, riboflavin, chlorid pyridoxolia, 
nikotín amid, kyselinu listovú, D-biotín, pantone- 
nan vápenatý, kyanokobalamín, fylochinón, ino- 
zit, kyselinu citrónovú. Zmes môže byť aromati
zovaná vhodnými aromatickými látkami a slúži 
na nutričnú podporu a liečbu malnutrície rôznej e- 
tiológie.

(74) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

7(51) A 41D 27/06
(21) 706-98
(71) LAINIERE DE PICARD1E, Peronne, FR;
(72) Groshens Pierrot, Flamicourt, Peronne, FR;
(54) Prekladaná textília, jej použitie na vystuženie 

odevov alebo výrobkov zo súkna a límec vystu
žený touto prekladanou textíliou

(22) 25.05.98
(32) 26.05.97
(31) N 9706394
(33) FR
(57) Prekladaná textília na pripojenie ku tkanine alebo 

k súknu obsahuje nite v smere útku a/alebo nite v 
smere osnovy vytvorenej použitím viacvlákno
vých texturovaných nití, ktoré majú číslovanie ni
tí najeden ohyb väčšie ako 12 Dtex. Prekladaná 
textília sa používa na vystuženie odevov alebo vý
robkov zo súkna, na vystuženie kabátov, pásov, 
predných častí košiel, límcov alebo manžiet ko- 
šiel alebo podobných predmetov. Límec na košeli 
alebo podobný odev obsahuje aspoň jeden kus 
tkaniny a prekladanej textílie, ktorá pôsobí ako 
súkno stužujúce límec alebo ako výstuž súkna vy- 
stužujúceho límec, ktorý je spojený s kusmi Hrn
ca. Límec z dvoch kusov tkaniny, hornej a spod
nej, medzi ktorými je vložená a s ktorými je spo
jená prekladaná textília.

(74) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

7(51) A45D2/02
(21) 1665-98
(71) De Benedictis Alfredo, Springfield, Milton 

Keynes, Buckinghamshire, GB;
(72) De Benedictis Alfredo, Springfield, Milton 

Keynes, Buckinghamshire, GB;
(54) Spôsob ošetrovania vlasov a zariadenie na rea

lizáciu tohto spôsobu
(22) 06.06.97
(32) 06.06.96
(31) 9611816.1
(33) GB
(86) PCT/GB97/01540, 06.06.97
(57) Spôsob ošetrovania vlasov obsahuje kroky vkla

dania kučier vlasov do dutiny zariadenia a potom, 
keď sú držané v dutine zariadenia, sú kučery vla
sov ošetrené chemickou substanciou. Ako dutina 
zariadenia je použitá predlžiteľná trubica (12, 60).

Jeden koniec trubice je zabezpečený do koreňové
ho konca kučery vlasov a trubica je po dĺžke na
tiahnutá. Potom je trubica vrátená do nenatiahnu- 
tého stavu, pričom kučery vlasov sú držané vnútri 
trubice. Zariadenie pozostáva zo základného čle
na (10, 50) upevneného k jednému koncu trubice, 
horného člena (11, 51) upevneného k druhému 
koncu trubice a z telového člena (13, 52) umiest
neného uprostred medzi horným členom a základ
ným členom. Telový člen udržuje vo vzdialenosti 
horný člen od základného člena a zaisťuje kryt na 
natiahnuteľnú trubicu (12, 60). Základný člen je 
opatrený prostriedkami (18, 65), ktoré zaisťujú 
základný člen pri koreňovom konci kučier vlasov 
a bránia výtoku vlasovej substancie. Horný člen je 
opatrený lievikom na aplikáciu vlasovej substan
cie na kučery vlasov.

(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

7(51) A46B5/00
(21) 1142-99
(71) SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HE

ALTHCARE GMBH, Biihl, DE;
(72) Kramer Hans, Búhl, DE;
(54) Zubná kefka
(22) 17.02.98
(32) 24.02.97
(31) 97301184.4
(33) EP
(86) PCT/EP98/00955, 17.02.98
(57) Zubná kefka (I) pozostáva z rúčky (2) a hlavy (3), 

pričom hlava (3) pozostáva z dolného konca (4) 
spojeného s rúčkou (2) a z horného konca (5) 
vzdialeného od dolného konca (4), z krku (6), kto
rý sa nachádza medzi dolným koncom (4) hlavy 
(3) a rúčkou (2) a susedí s dolným koncom (4) 
hlavy (3). Hlava (3), krk (6) a rúčka (2) sú dispo
zičné usporiadané v smere pozdĺžnej osi zubnej 
kefky (1). Hlava (3) je pokrytá štetinami na čelnej 
ploche hlavy a pozostáva v podstate z neohybnej 
spodnej časti (10) spojenej s krkom (6) zubnej 
kefky (1), pružného ohybného spoja (11), ktorý je



pokračovaním dolného konca (4) hlavy a je 
umiestnený medzi dolný koniec (4) a horný koni
ec (5) a z vrchnej časti (12), ktorá je pokračova
ním horného konca (5) hlavy. Spodná časť (10) 
i vrchná časť (12) sú osadené štetinami, vrchná 
časť (12) je ohybné a pružne spojená spojom (11) 
s neohybnou spodnou časťou (10) a medzi dol
ným koncom hlavy (4) a krkom (6) je pružný o- 
hybný spoj (15).

(74) Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;

7 (51) A47B 77/08
(21) 597-99
(71) LOHBERGER, HEIZ ■ KOCHGERÄTE GE- 

SELLSCELYF 1 m.b.H., Mattighofen, AT;
(72) Marchhart Wolfgang, Seeham, AT;
(54) Kuchynské zariadenie
(22) 13.10.97
(32) 08.11.96
(31) GM 656/96
(33) Al
(86) PCT/AT97/00217, 13.10.97
(57) Kuchynské zariadenie (1), zvlášť pre veľkoku- 

chyne, s horným dielom (3) a pracovnými jednot
kami (11 až 15), napríklad výhrevnou plochou, 
fritézou atď. a minimálne jedným podstavcom (23 
až 25, 18), pričom je horný diel (3) zhotovený 
v podstate bezmedzerovitým do seba uzavretým 
rámom (4) so stredovým otvorom (5), do ktorého 
je práve sa vyskytujúca pracovná jednotka (11 až 
15) uvoľniteľne nasadená a na spodnej strane rá
mu (4) sú naplánované závesné diely na uvoľnite- 
ľné zavesenie podstavcových modulov (24, 24). 
Na zavesenie a zvesenie podstavcového modulu 
(24) na hornom diele (3) kuchynského zariadenia 
(1) slúži vozík (40).

(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

• 18'

7 (51) A 47G 27/02, 27/04
(21) 63-99
(71) TAC-FAST Systems S.A., Villars-sur-Gläne, CH;
(72) Pacione Joseph Rocco, Newmarket, Ontario, CA;
(54) Krycia modulová a kotviaca vrstva
(22) 21.07.97
(32) 19.07.96, 02.05.97
(31) 08/684 004, 08/850 726
(33) US, US
(86) PCT/CA97/00522, 21.07.97
(57) Relatívne tenká pružná kotviaca vrstva (21,31) na 

inštaláciu pod kobercami alebo ďalšími dekorač
nými krytinami a modul (19, 21) krytiny zložený 
z vopred pripevnenej dekoračnej krytiny (19) 
a kotviacej vrstvy ( 21 ), ktorý sa môže zostaviť 
prekrytím pripojenia háčika a očka k ďalšiemu 
modulu (31,29) krytiny na vytvorenie kompletnej 
krytiny podlahy kobercom, obkladom, kameňom 
alebo iným materiálom a bez pripevnenia k pod
lahe.

(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

il T9 13 H Zi

Jl 22 15 31

7(51) A 47K 10/42, 10/44
(21) 675-99
(71) Kimberly-Clark Worldwide, Inc., Neenah, WI, 

US:
(72) Chan Michael Yuwah, Alpharetta, GA. L1S; 

Tramontina Paul Francis, Alpharetta, GA, 11S
(54) Vydávacie zariadenie skladaných obrúskov
(22) 21.11.97
(32) 22.11.96
(31) 08/755 435
(33) US
(86) PCT/US97/21373, 21.11.97
(57) Vydávacie zariadenie skladaných obrúskov, hlav

ne papierových, obsahujúce: a) vonkajšie puzdro 
(12) opatrené vnútorným priestorom (14); b) sto- 

■ hovacie prvky (16) umiestnené vo vonkajšom 
puzdre (12) na uloženie stohu papierových obrús- 

■ kov (18) vo vnútornom priestore (14); a c) vý
pustné čelo (20) vytvorené na vonkajšom puzdre 
(12) v blízkosti konca stahovacích prvkov (16). 
Výpustné čelo (20) je opatrené stredovou časťou 
(22) vystupujúcou zo zásobníka a výpustným ús
tím (24) umiestneným na stredovej časti (22). 
Výpustné ústie (24) obsahuje štrbinu (26), ktorej 
dĺžka stačí na prechod papierového obrúska, ťa
haného užívateľom, ale jej šírka je relatívne malá, 
takže bráni prechodu väčšieho množstva obrús
kov naraz pri ich ťahaní cez výpustné ústie (24). 
Výpustné ústie (24) ďalej obsahuje odoberací 
priestor (28) na uľahčenie uchopenia a ťahania 
papierových obrúskov cez vydávaciu štrbinu (26) 
nehľadiac na relatívne malú šírku vydávacej štrbi
ny (26).



(74) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

7 (51) A61B8/12
(21) 870-98
(71) Medinol Ltd., Tel Av i v, [L;
(72) Nachtomy Ehud, Givataim, IL; Richter Jacob, 

Ramat Hasharon, IL;
(54) Intravaskulárne ultrazvukové zobrazovacie 

za riadenie
(22) 19.06.98
(32) 19.06.97
(31) 08/879 125
(33) US
(57) Zariadenie obsahuje katéter zahŕňajúci ultrazvu

kový prístroj, ktorý sa vloží do telesného lúmenu 
a môže sa pohybovať v telesnom lúmene. Prístroj 
vysiela ultrazvukové signály a deleguje odrazené 
ultrazvukové signály, ktoré obsahujú informáciu 
týkajúcu sa telesného lúmenu. Procesor spojený 
s katétrom je programovaný na odvodzovanie 
prvého obrazu alebo série obrazov a druhého 
obrazu alebo série obrazov z delegovaných ultra
zvukových signálov. Procesorje programovaný aj 
na porovnávanie druhého obrazu alebo série obra
zov s prvým obrazom alebo sériou obrazov.

(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

7 (51) A 61B 19/04, 19/00
(21) 1492-98
(71) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., 

Neenah, WI, US;
(72) Sommers Jay, Richard, Marietta, GA, US; 

Sukiennik Corrine Ann, Alpharetta, GA, US;
(54) UpinadIo chirurgických rukavic
(22) 23.04.97
(32) 01.05.96
(31) 08/640 607
(33) US
(86) PCT/US97/06700, 23.04.97

(57) Elastický pás (10) má dĺžku, ktorá vymedzuje 
prvý a druhý koniec, ktoré sú vo všeobecnosti 
protiľahlé, a šírku vymedzujúcu vo všeobecnosti 
protiľahlé hrany, má prvý povrch obsahujúci 
oblasť očiek (26) umiestnenú v blízkosti jedného 
z protiľahlých koncov a druhý povrch obsahujúci 
oblasť háčikov (30) umiestnenú v blízkosti proti
ľahlého druhého konca. Pás (10)je uspôsobený na 
predĺženie a opätovné stiahnutie aspoň v smere 
svojej dĺžky a háčiky (30) sú uspôsobené na za
padnutie do očiek (26) na vzájomné spojenie 
prvého povrchu pásu (10) s druhým povrchom. 
Upinadlo sa môže použiť na účinné upevnenie 
chirurgických rukavíc (64) nad zápästím používa
teľa obtočením zápästia používateľa chirurgic
kých rukavíc (64), jeho napnutím okolo zápästia 
alebo predlaktia a spojením protiľahlých koncov 
okolo natiahnutej rukavice, je určené na jednora
zové použitie.

(74) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

7(51) A61F2/06
(21) 1775-97
(71) Medinol Ltd., Tel Aviv, IL;
(72) Richter Jacob, Ramat Hasharon, IL;
(54) Zariadenie a spôsob výroby výstužného dielca, 

prípravok na vyrovnávanie a zváranie, prípra
vok na elektrolytické leštenie, spôsob elektroly
tického leštenia, plech na výrobu výstužného 
dielca a výstužný dielec

(22) 23.12.97
(32) 26.12.96
(31) 08/774 970
(33) US
(57) Výstužný dielec sa vyrobí vytvorením vzoru 

v rovnom plechu a uskutočnením spojovacích 
miest, v ktorých sa dlhé okraje vzoru navzájom 
spoja. Pri výrobe sa do rovného plechu vyreže 
vzor výstužného dielca, tento vzor sa zdeformuje, 
aby obidva protiľahlé dlhé okraje dosadli na seba, 
hneď potom sa tieto dlhé okraje navzájom spoja 
v aspoň jednom mieste. Žiadna časť výstužného 
dielca nevyčnieva do priesvitu výstužného dielca, 
keď sa výstužný dielec roztiahne k vnútornej ste
ne cievy.

(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
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7(51) A61F13/15
(21) 621-99
(71) SCA Hygiene Products AB1 Goteborg, SE,
(72) Bjorklund Camilla, Môlnlycke, SE; Widlund 

Urban, Pixbo, SE; Samuelsson Ann, Lindome, 
SE; Drevik Solgun, Môlnlycke, SE; Gustafsson 
Anders, Billdal, SE;

(54) Absorpčný výrobok ako zdravotnícka plienka, 
pomôcka na inkontinenciu, hygienická vložka 
a podobne

(22) 11.11.97
(32) 15.11.96
(31) 9604222-1
(33) SE
(86) PCT/SE97/01882, 11.11.97
(57) Absorpčný výrobok má všeobecne pretiahnutý 

tvar v pozdĺžnom a priečnom smere a taktiež za
hŕňa dve dlhé strany (6, 7), dve krátke strany (8, 
9), dve koncové časti (10, 11) a centrálnu časť 
(12), ktorá je umiestnená medzi koncové časti 
(10, 11), ďalej zahŕňa priečnu prierezovú líniu 
(17), od ktorej sa šírka výrobku rozširuje \ smere 
ku krátkej strane (8) výrobku, pomocou čoho je 
koncová časť (10) umiestnená na krátkej strane 
(8), ďalej zahŕňa maximálnu šírku, ktorá je väčšia 
ako šírka centrálnej časti (12) v prierezovej línii, 
pomocou čoho dlhé strany (6, 7) výrobku menia 
svoje odklonenie v priečnej prierezovej línii (17), 
odklonenie je definované uhlom alfa medzi kaž
dou dlhou stranou (6, 7) výrobku a pozdĺžnou lí
niou paralelnou k pozdĺžnemu smeru výrobku, 
pričom horná hranica šírky centrálnej častí je li
mitovaná 60 mm a uhol a je 30 - 90°.

(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

í

7(51) A 61F 13/15, 13/46
(21) 642-99
(71) SCA Hygiene Products AB, Goteborg, SE;
(72) Gustafsson Anders, Billdal, SE; Guidotti Ted, 

Goteborg, SE;
(54) Absorpčná štruktúra použiteľná v absorp- 

čnom výrobku
(22) 11.11.97
(32) 15.11.96
(31) 9604226-2
(33) SE
(86) PCT/SE97/01883, 11.11.97
(57) Absorpčná štruktúra na použitie v absorpčnom 

výrobku, akým je zdravotnícka plienka, pomôcka 
na inkontinenciu, hygienická vložka a podobne, 
pozostáva z dvoch odlišných typov materiálu (16, 
17, 18), ktoré sú vo vzájomnom priamom alebo 
nepriamom kontakte, takže tekutina môže byť 
prenášaná medzi ne. Prvý typ materiálu (17) tvorí 
materiál, ktorý sa pri absorbovaní telesnej tekuti
ny sťahuje a druhý typ materiálu (16, 18) tvorí ta
ký materiál, ktorý sa pri absorbovaní telesnej te
kutiny rozpína, pričom je objem zväčšenia 
v prvom type materiálu (17) pri nasiaknutí tejto 
štruktúry tekutinou v podstate rovnaký ako objem 
zmenšenia druhého typu materiálu (16, 18), 
absorpčná štruktúra má dôkladne rovnaký objem 
tak v mokrom, ako aj v suchom stave.

(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

15 16 17 18 2

7(51) A 61J 7/04, B 65D 75/54 
(21) 661-99
(71) THE PROC VER and GAMBLE COMPANY, 

Cincinnati, OH, US;
(72) Willson Julie EliMbeth, Cincinnati, OH, US; 

Trombley Kurt Franklin, Hamilton, NY, US;



(54) Spôsob balenia liekov a obal na liečivá 7 (51)
(22) 13.11.97 (21)
(32) 19.11.96 (71)
(31) 08/753 052 (72)
(33) US (54)
(86) PCT/US97/20577, 13.11.97
(57) Farmaceutické balenie obsahuje najmenej jednu

blisterovú kartičku, kde každá blisterová kartička 
obsahuje celkovú dennú dávku perorálneho kom- (22)
plexného liekového režimu, blisterová kartička je (86)
rozdelená na časti oddeľujúce jednotlivé dávky (57)
komplexného liekového režimu a každá dávková 
časť má vyznačený čas, keď treba užiť dávku, in
formačnú brožúru pre pacienta s uvedením infor
mácií o dávkovaní, o vedľajších účinkoch, opis 
liečenej choroby a motivačnú informáciu pre pa
cienta, denný kalendár s informáciami o dávková- (74)
ní, o vedľajších účinkoch, o liečenej chorobe a sti
mulačnú informáciu pre pacienta a pripomínaciu 
pomôcku. Opisuje sa spôsob pomoci a/alebo zlep
šenia spolupráce pacienta pri komplexných pero- 
rálnych liekových režimoch účinným použitím 
výhodného balenia.

(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

7 (51) A 61K 6/00, 6/08, 6/033, 7/16, A 61L 27/00
(21) 917-99
(71) SOCIEDAD LIMITADA PARA EL DESAR- 

ROLLO CIENTIFICO APLICADO, Barcelona,
ES; 7 (51)

(72) Valiente Malmagro Manuel, Sant Cugat del (21)
Vallěs, ES; Muraviev Dimitri, Ripollet, ES; (71)
Zvonnikova Ljudmila, Moscow, RU;

(54) Prostriedok na remineralizáciu organomine- (72)
rálnych tkanív

(22) 30.12.97
(32) 07.01.97
(31) P 9700016
(33) ES (54)
(86) PCT/ES97/00316, 30.12.97
(57) Materiál spolu s ďalšími prídavnými zložkami

obsahuje zmes katiónových alebo aniónových (22)
ionexových živíc, nabitých iónmi Ca^+, F" (32)
a PO^" s približným molámym pomerom medzi (31)
nimi 2:1:1. Mimoriadne výhodným materiálom (33)
je materiál, kde živice majú tiež náplň Zn^+ iónov (86)
a to v podiele menšom ako 1 %, prednostne blíž- (57)
ko 0,2 % suchej hmotnosti živice. Výhodnými ži
vicami sú tie, v ktorých je základom zosieťovaný 
polystyrén s 2 až 14 % diviny !benzénu. Materiál 
je vhodný ako primáme plnivo (plomba) pri lieče
ní zubných kazov, predovšetkým hlbokých kazov, 
prostredníctvom remineralizácie dentínu v zlože
ní, ktoré je podstatne podobné pôvodnému, rov
nako ako aj vysokou mikropevnosťou. Je tiež 
vhodný ako zložka zubných pást, elixírov a den
tálnych nití.

(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

- - (74)

A 61K 6/02, C 03C 3/091, 4/00, A 61C 13/00 
60-99
Németh László, Šopron, HU;
Németh László, Šopron, HU;
Použitie nových sklenených kompozícií na prí
pravu zubných sklenených implantátov a pod
porných implantátov a spôsob výroby sklene
ných implantátov
19.07.96
PCT/HU96/00040, 19.07.96 
Sklenený materiál obsahuje vysoké percento oxi
du boritého, čo umožňuje znížiť obsah alkalické
ho oxidu. Takto získané zubné sklenené implantá
ty sú bio-kompatibilné a môžu sa použiť na prí
pravu zubných mostíkov, najvýhodnejšie vtedy, 
keď chýba vedľajší zub ako podpora na mostík. 
Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

k

podporný
implantát

A61K7/00, 7/48, 9/107 
1337-99
HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT 
AUF AKTIEN, Dusseldorf, DE;
Bordat Pascal, Flourens, FR; Ortanderl Štefánie, 
Juchen, DE; Kampmann Martina, Korschenbro- 
ích, DE; Waldmann-Laue Marianne, Monheim, 
DE; Knúbel Georg, Dusseldorf, DE; Mausberg 
Marcus, Múhlen, DE;
Emubtia olej vo vode s lamelárnymi fázami 
kvapalných kryštálov, spôsob jej výroby a jej 
použitie
28.11.97 
03.04.97 
197 13 793.8 
DE
PCT/EP97/06639, 28.11.97 
Emulzia olej vo vode s lamelárnymi fázami kva
palných kryštálov obsahuje kozmetické olejové 
alebo mastné zložky, hydrofilný emulgátor a Iipo- 
flIný koemulgátor, ktorým je lipid so vzorcom 
R*-0-r2, v ktorom je R* primárna, lineárna 
alkylová, alkenylová alebo acylová skupina s 20 
až 30 uhlíkovými atómami a R^ je vodík alebo 
hydroxyalkylová, hydroxyalkoxyalkylová skupi
na alebo polyhydroxyalkylová skupina. Výhodný 
je obsah behenylalkoholu ako lipofilného koe- 
mulgátora. Emulzie zvyšujú lamelaritu a stupeň 
usporiadania epidermálnej lipidovej štruktúry po
kožky.
Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;



7(51) A61K 7/06, 7/48, 7/50 7(51)
(21) 637-99 (21)
(71) Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, BE, (71)
(72) Embrechts Roger Carolus Augusta, Beerse, BE,

Odds Frank Christopher, Beerse, BE; Dc Doncker
Piet R. G., Beerse, BE;

(72)

(54) Telová alebo vlasová čistiaca kompozícia obsa
hujúca fungicídne činidlo a fosfolipid a spôsob

(54)

prípravy tejto kompozície (22)
(22) 07.04.98 (32)
(32) 14.04.97 (31)
(31) 97201101.9 (33)
(33) EP (86)
(86) PCT/EP98/02143, 07.04.98 (57)
(57) Kompozície ako telové a vlasové čistiace produk

ty a predovšetkým šampóny obsahujú ako prvú ú- 
činnú látku aspoň jedno fungicídne činidlo inhi- 
bujúce biosyntézu fungálneho ergosterolu, ako 
druhú účinnú látku a ako povrchovo aktívne či
nidlo syntetický amfotémy fosfolipid a ako nosič 
známe prísady telových a vlasových čistiacich 
produktov.

(74) Bušova Eva, JVDr., Bratislava, SK;
(74)

7 (51) A 61K 7/48
(21) 1344-99 R1 —
(71) THE BOOTS COMPAN Y PI ť. Nottingham, GB;
(72) Fructus Alain E., Vourbevoie, FR' Monlet 

Florence, EevaIlois Ferret, FR; Lazar Gabriela, 
Hamburg. DE; Tokgoz Nur Selcan, Paris, FR,

(54) Kozmetický a/alebo dermatologický prostrie
R1 —dok obsahujúci derivát metylovaného silanolu 

a derivát bydrolyzovaného rastlinného proteí-

(22) 31.03.98
(32) 04.04.97 —

(31) 9704167
(33) FR 7 (51)
(86) PCT/EP98/02115, 31.03.98 (21)
(57) Dermatologický a/alebo kozmetický prostriedok (71)

na liečbu symptómov starnutia pokožky obsahu (72)
júci kombináciu najmenej jedného derivátu mety
lovaného silanolu a najmenej jedného derivátu

(54)

bydrolyzovaného rastlinného proteinu. Derivátom (22)
metylovaného silanolu je metyIsikmolmanuronát (32)
a derivátom bydrolyzovaného rastlinného protei (31)
nu je extrakt bydrolyzovaného pšeničného protei (33)
nu. Prostriedok môže tiež obsahovať: a) vitamín
C a/alebo jeden alebo viac jeho derivátov, naprí
klad askorby!fosfát horečnatý, b) vitamín Ľ a/ale- 
bo jeden alebo viac jeho derivátov a 'alebo c) vita
mín A a/alebo jeden alebo viac jeho derivátov 
a/alebo d) oligopeptidy alebo ich deriváty a/alebo 
e) rastlinné oleje extrahované z Helianthus annu- 
us a/alebo Hedera helix alebo f) kyselinu fytovú.

(57)

(74) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

A 61K 7/50 
730-99
HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT 
AUF AKT1EN, Dusseldorf, DL;
Schelges Heike, Krefeld, DE; Scholz Woifhard, 
Krefeld, DE: Schosser Gryta, Krefeld, DE;
Pevné vodné zmesi telových čistiacich pro
striedkov
24.11.97 
02.12.96 
196 49 895.3 
DE
PCT/EP97/06556, 24.11.97 
Zmesi penivých vodných telových čistiacich prí
pravkov obsahujú silne penivé, pre pokožku zná
šanlivé aniónové tenzidy (A) a alky!-(oligo)-glu- 
kozidy (B), ako aj na zlepšenie penivosti a visko
zity kombináciu amfotérneho tenzidu (C) vzorca 
(I), napríklad betaíntenzidu a amfolytického ten
zidu (D) vzorca (U), napríklad kokoamfoglyciná- 
tu. Kombináciou betaíntenzidu a amfolytického 
tenzidu sa dosiahne pri použití obzvlášť krémovi- 
tá a jemne bublinová štruktúra peny.
Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;

Rj

Rj

-COO'(-) (!)

OD
Rť

(74)

A 6IK 9/20,31/135 
965-99
PHARMA PASS LEC Irvine, CA, US;
Seth Pawan, Irvine, CA, US;
Prípravok na báze metoprololu a spôsob jeho 
výroby
16.07.99
22.07.98, 04.09.98 
09 120 914, 98402192.3 
US, EP
Pevná kompozícia metoprololu obsahuje 10 až 
95 % hmotn. polyetylénoxidu a 1 až 70 % hmotn. 
metoprololu. Zvyšok do 100 % hmotn. tvoria prí
sady zahŕňajúce mikrokryštalickú celulózu, laktó
zu, askorbovú kyselinu, pigmenty, zmäkčovadlá 
a mazivá. Spôsob prípravy spočíva v miešaní jed
notlivých zložiek za sucha alebo s prídavkom roz
púšťadla, v granulácii, sušení granúl a lisovaní 
zmesi za vzniku tabliet.
Rott, Ružička, Guttmann, v. o. s., Bratislava, SK;



7 (51) A 61K 9/20, 31/165
(21) 1197-99
(71) SMITHKLINE BEECHAM PLC, Brentford, 

Middlesex, GB;
(72) Grattan Timothy James, Weybridge, Surrey, GB; 
(54) Tableta alebo kapsula na prehítanie a spôsob

iei výroby
(22) 27.02.98
(32) 05.03.97
(31) 9704524.9
(33) GB
(86) PCT/EP98/01284, 27.02.98 
(57) Je opísaná tableta alebo kapsula na prehítanie, 

obsahujúca paracetamol, hydrogenuhličitan sod
ný a najmenej jeden farmaceuticky prijateľný ex
cipient, a spôsob jej výroby.

(74) Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;

7(51) A 61K 31/045, 47/14, 47/44
(21) 746-99
(71) PHARMACIA & UPJOHN COMPANY, Kalama

zoo, MI, US;
(72) Foster Todd P., Kalamazoo, Ml, US; Barsuhn 

Karen, Plainwell, MI, US;
(54) Olejová zmes dihydropolyprenolov
(22) 03.12.97
(32) 12.12.96
(31) 60/033 182
(33) US
(86) PCT/US97/21400, 03.12.97
(57) Je opisovaná olejová zmes na parenterálne podá

vanie liekov obsahujúcich dihydropropenol vzor
ca (1), kde n je celé číslo od 5 do 7 a farmaceutic
ky prijateľný olej, ktorým môže byť olej kokoso
vý, saflórový, sezamový, sójový, bavlníkový, 
podzemnica olejná a minerálny olej.

(74) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

(I)

7 (51) A 61K 31/24, 31/165, 31/04, C 07F 9/02,
C 07C 229/00, 233/00, 235/00, 237/00

(21) 1700-98
(71) ALLEL1X NEUROSCIENCE INC., South 

Plainfield, NJ, US;
(72) Ognyanov Vassil Iliya, Franklin Park, NJ, US; 

Borden Laurence, Hackensack, NJ, US; Bell 
Stanley Charles, Narberth, PA, US; Zhang Jing, 
Parsippany, NJ, US;

(54) Farmaceutický prostriedok na liečbu neurolo
gických a neuropsychiatrických chorôb

(22) 29.05.97
(32) 3 1.05.96, 31.05.96, 27.02.97, 27.02.97
(31) 08/656 063, 08/655 912, 08/808 754, 08/808 755
(33) US, US, US, US
(86) PCT/US97/09450, 29.05.97

(57) Vynález poskytuje farmaceutický prostriedok na 
liečbu neurologických a neuropsychiatrických 
chorôb obsahujúci zlúčeninu vzorca (1) alebo jej 
farmaceuticky prijateľnú soľ.

(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

7 (51) A 61K 31/415, C 07D 405/04, 409/04
(21) 465-99
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Leverku

sen, DE;
(72) Fiirstner Chantal, Mulheim, DE; Straub 

Alexander, Wuppertal, DE; Niewóhner Ulrich, 
Wermelskirchen, DE; Jaetsch Thomas, Kôln, DE; 
Feurer Achim, Odenthal, DE; Kast Raimund, 
Wuppertal, DE; Stasch Johannes-Peter, Solingen, 
DE; Perzborn Elisabeth, Wuppertal, DE; Hútter 
Joachim, Wuppertal, DE; Dembowsky Klaus, 
Wuppertal, DE;

(54) Použitie l-benzyl-3-(substituovaný heteroa- 
ryl)-kondenzovaných derivátov pyrazolu na 
ošetrenie špeciálnych ochorení srdcového obe
hového systému a centrálneho nervového 
systému

(22) 01.10.97
(32) 14.10.96
(31) 196 42 255.8
(33) DE
(86) PCT/EP97/05381, 01.10.97
(57) Použitie zlúčenín všeobecného vzorca (1), v kto

rom R* znamená vodík, halogén, hydroxyIovú 
skupinu, Cj _3alkyI alebo C^alkoxyl, R^ zna
mená prípadne substituovanú 2-pyroIylovú, 2-fú- 
rylovú, 2-tienylovú alebo fenylovú skupinu, R^ 
a R^ spolu s atómami uhlíka, ku ktorým sú viaza
né, tvoria prípadne substituovaný pyrolový, furá- 
nový, tiofénový alebo benzénový kruh, na výrobu 
farmaceutických prostriedkov na ošetrenie ocho
rení srdcového obehového systému a centrálneho 
nervového systému a substituované koazoly zo 
súboru zlúčenín všeobecného vzorca (I).

(74) Hermannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;



7(51)
(21)
(71)

(72)

(54)

(22)

(32) 
(31)
(33) 
(86) 

(57)

(74)

Z

A 61K 31/445, 31/41, 31/165, 31/155 
154-99
BlOREX KUTATÓ ES FEJI. ESZTO RT., 
Veszprém, HU;
Jednákovits Andrea, Szentendre, HU: Urogdi 
László, Budapest, HU, Márványos Ede, 
Budapest, HU; Barabás Mihály, Budapest, Hl ; 
Kurucz István, Budapest, HU; Bácsy: Ernó, 
Budapest, HU; Korányi László, Budapest. HU; 
Erdo Sándor, Budapest, HU; Dormán Uyorgy, 
Budapest, HU; Vitai Márta, Súmeg, Hli; Sehmidt 
Gyórgy, Budapest, HU; Tôrôk Magdolna, 
Mátészaika, HU;
Použitie hydroxy !aminových derivátov na prí
pravu liekov na liečenie alebo prevenciu ocho
rení vyplývajúcich z poškodenia endofelových 
buniek
06.08.97
09.08.96, 04.08.97 
P 96 02204, P 97 01349 
HU, HU
PCT/HU97/00044, 06.08.97 
Je opisované použitie hydroxy lamí nov, ch derivá
tov všeobecného vzorca (!) a (11), kde R* a R- 
znamenajú nezávisle od seba atóm vodíka alebo 
priamu alebo rozvetvenú alkylovú skupinu s i až 
6 atómami uhlíka, alebo R^ a R“ spolu s atómom 
dusíka medzi sebou vytvárajú nasýtenú 4 až 
7-člennú heterocyklickú skupinu, obsahujúcu vo
liteľne ďalšie heteroatómy dusíka a/alebo kyslíka. 
U priamej alebo rozvetvenej alkylovej skupiny so 
4 až 12 atómami uhlíka, substituovanej alebo ne- 
substituovanej fenylovou skupinou obsahujúcou 
ako substituent prednostne alkylovú, halogéna- 
1 kýlovú alebo nitroskupinu, alebo 5 až ('-členný 
heteroaromatícký kruh obsahujúci dusík, kyslík 
alebo síru v zlúčeninách všeobecného vzorca (í), 
a význam substituentov R', X, Y, Z je uvedený 
v opisnej časti, na prípravu liekov na liečenie ale
bo prevenciu ochorení vyplývajúcich z poškode
nia endotelových buniek.
Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

Ux /0X -
'N CH.

-CH

R1

-N
CH, (I)

X YR
Il I I

AX /CX /°\ /CH /N
Z ^CH„ CH, ^R2

R' (H)

7(51) A 6IK 31/55, C 07D 243/14 
(21) 276-99
(71) SMITHKL1NĽ BEECHAM CORPORATION. 

Philadelphia, PA. US;
(72) Ross Stephen Torey, Berwyn, PA, US;

(54) Hydrochlorid kyseliny (S)-7-[(4,4 -bipiperidin- 
-l-yl)karbonyl]-2,3,4,5-tetrahydro-4-metyl-3- 
-oxo-lH-l,4-benzodiazepín-2-octovej, spôsob 
jeho výroby, farmaceutický prostriedok s jeho 
obsahom a jeho použitie

(22) 29.08.97
(32) 03.09.96
(31) 60/025 369
(33) US
(86) PCT/US97/15292, 29.08.97
(57) Hydrochlorid kyseliny (S)-7-[(4,4'-bipiperidin-l- 

-yl)karbonyl]-2,3,4,5-tetrahydro-4-mety 1-3-oxo- 
-1H-1,4-benzodiazepín-2-octovej, spôsoby jeho 
výroby a farmaceutický prostriedok s jeho obsa
hom.

(74) Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;

7 (51) A 61K 31/58, 31/57
(21) 826-99
(71) ASTRA AKT1EBOI AG, Sódertälje, SE;
(72) Hällgren Roger, Bälinge, SE;
(54) Použitie glukokortikoidov s minimálnym systé

movým účinkom na prípravu lieku
(22) 16.12.97
(32) 20.12.96
(31) 9604751-9
(33) SE
(86) PCT/SE97/02124, 16.12.97
(57) Je opisované použitie glukokortikoidnej látky, 

ktorá má minimálny systémový účinok, na prípra
vu lieku na perorálne alebo rektálne podávanie na 
netopickú aplikáciu pri liečení zápalu kĺbu.

(74) Cechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

7 (51) A 61K 38/12, 45/06 // (A61K 38/12, 31:41)
(A 61K 38/12, 31:71)

(21) 299-99
(71) MERCK & CO., INC,, Rahway, NJ, US;
(72) Bartizal Kenneth 1., Rahway, NJ, i S; Abruzzo 

George K„ Rahway, NJ, U S; Flattery Amy M., 
Rahway, NJ, US;

(54) Použitie kombinovaného prostriedku
(22) 09.09.97
(32) 12.09.96, 04.10.96
(31) 60/026 327, 9620739.4
(33) l S, UB
(86) PCTZUS97/15987, 09.09.97
(57) Použitie kombinovaného prostriedku, ktorý' pozo

stáva z terapeuticky účinných množstiev pneumo- 
kandínového derivátu a azolu, polyénu, inhibitora 
purínových nukleotidov, inhibitora pyrimidíno- 
vých nukleotidov, inhibitora manánov, inhibitora 
peoteínového elongačného faktora, bektericidne- 
ho, permeabilitu indukujúceho proteínového pro
duktu alebo polyoxínu, pričom azol je zvolený zo 
skupiny flukonazol, vorikonazol, itrakonazol, ke- 
tokonazol, mikonazol, ER 30346, SCH 56592; 
polyény sú zvolené zo skupiny amfotericín B,



nystatin alebo ich lipozomálne a lipidové formy; 
inhibítorom purínových alebo pyrimidínových 
nukleotidov je flucytozín; polyoxínom je nikomy- 
cín Z; inhibítorom elongačného charakteru je sor- 
darín a jeho analógy a inhibítorom manánov je 
predamycín, baktericidné, permeabilitu indukujú
ce (BPl) proteínové produkty ako XMP.97 alebo 
XMP. 127, alebo komplexné uhľohydrátové anti- 
fungálne prostriedky, ako je CAN-296 v kombi
nácii s pneumokandínovým derivátom na výrobu 
liečiva na liečenie hubových infekcií.

(74) Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;

7 (51) A 61K 38/13, 47/00, 47/10, 47/32, 47/14, 47/26
(21) 1199-99
(71) ABBOTT LABORATORIES, Abbott Park, ÍL, 

US;
(72) Al-Razzak Laman A., Lake Forest, ÍL, US; 

Constantinides Panayiotis Pericleous, Gumee, IL, 
US; Kaul Dilip, Gurnee, 1L, US; Lipari John M., 
Racine, Wl, US; McChesney-Harris Lisa L., 
Vernon Hills, IL, US; Abdullah Bashar Y, Vemon 
Hills, IL, US;

(54) Hydrofilné binárne systémy na podávanie cyk- 
losporínu

(22) 12.03.98
(32) 12.03.97
(31) 08/816 375
(33) US
(86) PCT/US98/04927, 12.03.98
(57) Binárna farmaceutická kompozícia obsahuje zlú

čeninu typu cyklosporínu, hydrofilnú fázu, po
vrchovo aktívny prostriedok a má porovnateľnú 
biologickú dostupnosť aktívnej zložky ako temár- 
na kompozícia, ale bez potreby použitia Iipofilnej 
fázy.

(74) Rott, Růžička, Guttmann, v. o. s., Bratislava, SK;

7(51) A61K38/13
(21) 1232-99
(71) NOVARTIS AG, Basel, CH;
(72) Woo Jong Soo, Kyungki-do, KR;
(54) Farmaceutické prostriedky obsahujúce cyklo- 

sporín
(22) 12.03.98
(32) 14.03.97
(31) 1997/8750
(33) KR
(86) PCT/EP98/01432, 12.03.98
(57) Mäkká tobolka obsahuje prostriedok, v ktorom je 

cykIosporin ako aktívna zložka. Prostriedok ďalej 
obsahuje hydrofilnú zložku polyetylénglykol ale
bo nehydrofilnú zložku propylénkarbonát alebo 
ich zmes, jednu alebo zmes dvoch alebo viace
rých látok vybratých zo skupiny, ktorú tvorí este- 
rifikovaná zlúčenina mastnej kyseliny a primárne
ho alkoholu, triglycerid mastnej kyseliny so stred
ným reťazcom a monoglycerid mastnej kyseliny

ako olejovú zložku; a povrchovo aktívnu látku, 
ktorá má hodnotu HLB (hydrofilno-lipofilnú rov
nováhu) 8 až 17.

(74) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

7 (51) A 61K 38/19, 39/395, 38/21, G OlN 33/53
// (A 61K 39/395, 38:21) (A 61K 38/21, 38:19)

(21) 986-97
(71) BIOGEN, INC., Cambridge, MA, US;
(72) Browning Jeffrey L., Brookline, MA, US; Meier 

Werner, Burlington, MA, US; Benjamin 
Christopher D., Beverly, MA, US;

(54) Zmes LT-ct/p heteromérneho komplexu a/alebo 
najmenej jedného LT-p-R aktivujúceho činid
la, farmaceutický prostriedok, LT-p-R aktivu
júce činidlo a spôsob jeho výberu

(22) 26.01.96
(32) 26.01.95
(31) 08/378 968
(33) US
(86) PCT/US96/01386, 26.01.96
(57) Sú opísané prostriedky použiteľné na aktiváciu 

signalizácie receptora lymfotoxínu-P, ktorý po
tom vyvoláva silné antiproliferatívne účinky na 
nádorové bunky. Predovšetkým sú opísané hete- 
romérne lymfotoxínové komplexy vytvorené 
medzi lymfotoxínom-a a mnohými podjednotka- 
mi lymfotoxínu-p, ktoré indukujú cytotoxické 
účinky na nádorové bunky v prítomnosti činidiel 
aktivujúcich receptor lymfotoxínu-P a taktiež pro
tilátky zacielené proti receptoru lymfotoxínu-P, 
ktoré pôsobia ako činidlá aktivujúce receptor Iym- 
fotoxínu-P samotné alebo v kombinácii s inými 
činidlami aktivujúcimi receptor lymfotoxinu-P 
buď v prítomnosti alebo v neprítomnosti komle- 
xov lymfotoxínu-a/p. Predmetom vynálezu je 
tiež skríningová metóda na selekciu týchto proti
látok.

(74) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

7 (51) A 61K 38/28, 47/12, 47/10, 47/02
(21) 687-99
(71) Dárdai Zoltán, Budapest, HU;
(72) Dárdai Zoltán, Budapest, HU;
(54) Topický prípravok na zavádzanie peptidických 

farmák do živých organizmov
(22) 08.09.97
(32) 03.12.96
(31) P 96 03327
(33) HU
(86) PCT/HU97/00049, 08.09.97
(57) Sú opisované topicky aplikovateľné farmaceutic

ké prípravky, ktoré umožňujú zavádzať účinné 
peptidické látky do živých organizmov transder- 
málnou resorpciou. Tieto prípravky obsahujú 
peptidické farmakum, kapsaicín, histamín a/alebo 
kantaridínový extrakt a epitelizačné činidlo 
v zmesi s nosičmi a/alebo riedidlami konvenčné



aplikovateľnými v topických farmaceutických 
prípravkoch, aplikované prípadne na podložke 
schopnej priľnúť na kožu.

(74) Rott, Ružička, Guttmann, v. o. s., Bratislava, SK;

7 (51) A 61K 39/118
(21) 1491-98
(71) Bayer Corporation, Pittsburgh, PA, US; BAYER 

AKT1ENUESELLSCHAFT, Leverkusen, DE;
(72) Atherton Rebecca A., Shawnee, KS, CS; Schmeer 

Norbert, Haan, DE; Hallstrom Jean A., JVlerriam, 
KS, US.; Lane Jennifer K., Shawnee. KS, US; 
Hennessy Kristina J., Parkville, MO, US;

(54) Vakcína pre mačky obsahujúca Chlamydia 
psiUaci, spôsob jej prípravy a spôsob prevencie 
chlamýdiovej infekcie mačiek

(22) 21.04.97
(32) 06.05.96
(31) 08/643 673
(33) US
(86) PCT/US97/07514, 21.04.97
(57) Je opísaná imunogénne účinná vakcína proti chla- 

mýdiovým infekciám mačiek obsahujúca deakti
vovaná Chlamydia psUtaci.

(74) Hermannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;

7(51) A 61L 9/16, 9/12, 9/04
(21) 561-99
(71) GLOBOL CHEMU ALS (UK) LIMITED. Bamp- 

ton, Davon, GB;
(72) Smith Nigel Peter, Ashbritlle, Wellington, 

Somerset. GB;
(54) Spôsob rozptyľovania prostriedkov u prav u j li

cích vzduch a zariadenie na jeho vykonávanie
(22) 22.10.97
(32) 28.10.96
(31) 9622354.0
(33) GB
(86) PCT/GB97/02915, 22.10.97
(57) Prostriedok upravujúci vzduch a elektrolyt sú .-,tr

hávané v géli založenom vodnom zásobníku (7), 
ktorý je v kontakte s párom elektród (8, 9) majú
cich vzájomne opačnú polaritu na zaistenie elek
trického potenciálu medzi týmito elektródami. 
Elektrický potenciál napája motorček a vetráčik 
(13, 14), ktoré rozptyľujú prostriedok upravujúci 
vzduch z povrchu zásobníka (7) prostredníctvom 
otvorov (16) v puzdre (IO) tohto zariadenia do ob
klopujúcej atmosféry'. Elektrický potenciál môže 
napájať dodatočne či alternatívne elektrické za
riadenie, ako sú osvetľovacie a ohrievacie zaria
denia, a toto usporiadanie môže byť také, že roz
sah odsávania prostriedku upravujúceho vzduch 
/ jeho zásobníka (7) celkove zodpovedá rozsahu 
odsávania činnosti elektródy (8, 9), a schopnosť 
prevádzky daného elektrického zariadenia ozna
čuje prítomnosť prostriedku upravujúceho vzduch 
v zásobníku (7).

(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

-2ZZZZZZ

7(51) A 61L 15/60, A 6ÍF 13/15
(21) 507-99
(71) SCA Hygiene Products Aktiebolag1 Goteborg, SE;
(72) Chihani Thami, Mólníycke, Síl; Fernkvist Maria, 

Mólndal, SE;
(54) Absorpčný materiál s absorpčnou kapacitou 

závislou od teploty a jeho použitie v absorpč- 
nom výrobku

(22) 17.10.97
(32) 28.10.96
(31) 9603919-3
(33) SE
(86) PCT SE97/01740, 17.10.97
(57) Absorpčný materiál (50, 60) obsahuje nosný ma

teriál majúci povlak (51,61) z polyméru citlivého 
na teplo s bodom zákalu pri teplote blížiacej sa 
a trochu nižšej než je telesná teplota zdravej oso
by. Absorpčně vlastnosti tohto polyméru sa v bo
de zákalu menia tak. že tento polymér nemá žiad
nu absorpčnú kapacitu pri prvej teplote najednej 
strane bodu zákalu, ale má dobrú absorpčnú kapa
citu pri druhej teplote na druhej strane bodu záka
lu.

(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

7(51) A 61M 15/00
(21) 1154-98
(71) Schering Corporation, Kenilworth, NJ, US1
(72) Ambrosio Thomas J.. Somerville, NJ, US; Benson 

Warren A. Jr. Woodville, Wl1 US; Dao Kim C., 
Wayne, NJ, US; Kenyon David J., Morristown, 
NJ. US; Kreiseder Walter J., Barrington, IL. US; 
Schonebaum Theodore J., Monomonie, WT 1 S, 
Xbgel Alien J., Long Grove, IL, US; Walker Louis 
B., Menomome, WI, US; Yang Tsong-Toh, 
Warren, NJ, l IS;

(54) Inhalátor práškových liekov
(22) 13.02.97
(32) 21.02.96
(31) 08/604 549
(33) US
(86) PCT/US97/01562, 13.02.97



(57) Práškový dávkovač (10) obsahuje nádržku na za
chovanie zásoby prášku, ktorej súčasťou je inha
lačný kanálik (60); pohonnú časť na rotáciu ná
držky, otočnú odmeriavaciu doštičku na prenos 
odmeraného množstva prášku zo zásobníka (20) 
do inhalačného kanálika (60), plynovo priestupný 
zaisťovač privarený k rebrám (534, 536); pružinu 
na napruženie odmeriavacej doštičky vzhľadom 
na nádržku; dýzu so zahrotenými rebrami privare
nými v horných vybraniach pohonnej jednotky 
vrátane kanálika (64) s vertikálnymi drážkami; 
adaptér (320) nerotačne namontovaný vzhľadom 
na odmeriavaciu doštičku (180), uzatváracie vieč
ko zakrývajúce pohonnú časť (120), obsahujúce 
plniace rebrá, základňu nerotačne spojenú s od- 
meriavacou doštičkou (180); a počítadlo primon
tované rotačné k základni, obsahujúce otočné po
čítacie krúžky, ktoré udávajú vizuálny číselný po
čet dávok.

(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

7 (51) A 62C 4/02, F 17C 13/12
(21) 414-99
(71) Leinemann GmbH & Co., Braunschweig, DE;
(72) Leinemann Christoph, Dipl.-Ing., Braunschweig, 

DE;
(54) Spôsob zneškodňovania detonačného frontu 

a detonačná poistka
(22) 26.03.99
(32) 25.04.98
(31) 198 18 572.3
(33) DE

(57) Opísaný spôsob zneškodňovania detonačného 
frontu (8, 8') vedeného v potrubnom vedení (1) 
pomocou uzáveru (5, 5’) plameňa sa vykonáva 
tak, že sa detonačný front (8, 8') vedie tak blízko 
na uzáver (5, 5') plameňa, majúci väčší priemer 
oproti priemeru potrubného vedenia (1), že deto
načný front (8, 8') vstupuje len na čiastkovú ob
lasť (9, 9", 9") uzáveru (5, 5") plameňa, pričom 
detonačný front (8, 8') expanduje pred uzáverom 
(5, 5") plameňa tak, že vzniká deflagrácia, ktorá 
vstupuje na vonkajší prierez uzáveru (5, 5’) pla
meňa. Detonačná poistka má plášť (2), v ktorom 
je umiestnený uzáver (5, 5") plameňa, brániaci 
prieniku plameňa, ktorého priemer je väčší ako 
priemer (D) rúrky. Aspoň jedno hrdlo (4, 4') rúr
ky je umiestnené na uzáver (5) plameňa za vzniku 
voľného medzipriestoru na vstup detonačného 
frontu (8, 8'), prechádzajúceho hrdlom (4, 4') rúr
ky len na čiastkovú oblasť (9, 9') uzáveru (5, 5') 
plameňa, pričom okolo hrdla (4, 4') rúrky je tvo
rený expanzný priestor (13) kvôli vytvoreniu de- 
flagrácie.

(74) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

7(51) A63C5/03
(21) 324-98
(71) Hrdlička Anton, Ing., Bratislava, SK;
(72) Hrdlička Anton, Ing., Bratislava, SK;
(54) Monolyža
(22) 11.03.98
(57) Lyža pozostáva z tvarovej nosnej dosky (1) so 

sklznicou (2), vybavenej vo svojej hornej strednej 
časti (3) pevným viazaním (4). Horná zadná časť 
(5) monolyže má fixačnú časť (13) s košíkom (14) 
päty. Pozdĺžne stredové osi (8, 9) pevného viaza
nia (4) a fixačnej časti (13) s košíkom (14) päty 
ležia v pozdĺžnej stredovej osi (7) tvarovej nosnej 
dosky (1). Predná časť (10) tvarovej nosnej dosky 
(1) má špičku (11) monolyže. Zadná časť (5) mo
nolyže je vyhnutá smerom hore a na strane sklz- 
nice (2) má aspoň dve pozdĺžne lišty.

(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;



Trieda B

7 (51) B OlD 11/00, 11/04
(21) 150-98
(71) Výskumný ústav potravinársky, Bratislava, SK;
(72) Šilhár Stanislav, doc. Ing., CSc., Pezinok, SK; 

Kintlerová Anna, Ing., Modra, SK; Fiala Ľubomír, 
Pezinok, SK;

(54) Spôsob výroby vysokokvalitných antokyaníno- 
vých koncentrátov z výliskov plodov tmavo- 
sfarbeného ovocia

(22) 04.02.98
(57) Čerstvé výlisky plodov sa premyjú studenou vo

dou. Následne sa farbivo extrahuje známymi po
stupmi, napríklad vodným roztokom etanolu. 
Obsah sprievodných látok v získanom koncentrá
te sa zníži o 45 až 60 % hmotn. pri 4 až 6 % 
hmotn. strát antokyanínov. Po vákuovom zahuste
ní sa získa farbiaci koncentrát s obsahom antoky
anínov 8,5 až 40,0 % hmotn.

7 (51) B OlD 11/04, C 07C 37/08, 39/04
(21) 1026-99
(71) PHENOLCHEMIE GMBH and CO. KG, Glad- 

beck, DE;
(72) Pompetzki Werner, Dr., Dorsten, DE; Gerlich 

Otto, Dr., Gladbeck, DE;
(54) Spôsob odstraňovania organických a/aleho an

organických kyselín z organických fáz
(22) 29.07.99
(32) 05.08.98, 08.01.99
(31) 19835306.5, 19900382.3
(33) DE1DE
(57) Spôsob odstraňovania organických a/alebo anor

ganických kyselín z organických fáz využitím ex
trakcie s dodatočne zaradeným ionexom. Výhoda 
kombinácie obidvoch krokov spôsobu spočíva 
v podstatne v nižšom množstve vody, ktoré sa 
musí pri extrakcii použiť, pretože nie je nutné 
úplné odstránenie kyselín, ako sa to vyžaduje pri 
jednostupňovom spôsobe. Kyselina zostávajúca 
v organickej fáze sa odstraňuje ionexom obvy
klým v obchode. Spôsob podľa vynálezu sa vyu
žíva okrem iného na odstraňovanie organických 
a/alebo anorganických kyselín z fázy produktov 
rozkladu, ktorá vzniká pri výrobe fenolu kyslo ka- 
talyzovaným rozkladom kuménhydroperoxidu.

(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
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7(51) BOlD 15/08
(21) 214-98
(71) Chemický ústav SAV, Bratislava, SK;
(72) Hricovíniová Zuzana, RNDr., Bratislava, SK; 

Petruš Ladislav, Ing., CSc., Bratislava, SK;
(54) Spôsob prípravy D-hamamelózy
(22) 19.02.98
(57) Riešenie sa týka prípravy D-hamamelózy (2-C- 

-hydroxymetyl-D-ribózy) izomerizačnou reak
ciou katalyzovanou molybdénanovými iónmi 
z D-fruktózy. D-Fruktóza v 0,1 až 0,45 % vodnom 
roztoku kyseliny molybdénovej pri teplote 70 až 
90 0C počas 1 až 15 hodín izomerizuje do vytvo
renia rovnovážnej zmesi D-fruktóza : D-hamame- 
lóza : D-sorbóza s; 60 ; 3 : 4. Z tejto reakčnej zme
si sa D-hamamelóza izoluje tak, že prekvasením 
roztoku pekárskym droždím (Sacharomyces cere- 
visiae) sa najprv odstráni nezreagovaná D-fruktó
za a potom sa D-hamamelóza a D-sorbóza izolujú 
jednoduchým chromatografickým delením na ko
lóne silnokyslého katexu v bárnatej forme elúciou 
vodou. Toto riešenie je oproti známym spôsobom 
prípravy výhodnejšie, lebo nevyžaduje náročné 
zariadenie, je materiálovo a energeticky menej 
náročné a východisková surovina D-fruktóza je 
ľahko dostupná. Využitie je možné napríklad pri 
výrobe vzácnych sacharidov potrebných v medi
cíne, farmakológii, biochémii atď.

7 (51) B OlD 15/08, C 07D 239/06, C 12P 17/12
(21) 625-99
(71) Degussa-Huls Aktiengesellschaft, Marí, DE;
(72) Stockhammer Stefan, Brusno, SK; Treffenfeldt 

Wiltrud, prof., Obertshausen, DE; Preuss Andrea, 
Dr., Hanau, DE; Karau Andreas, Dr., 
I Ierzogenrath, DE;

(54) Spôsob oddeľovania derivátov tetrahydropyri- 
midínu

(22) 10.05.99
(32) 13.05.98
(31) 198 21 378.6
(33) DE
(57) Vynález sa týka spôsobu oddeľovania derivátov 

tetrahydropyrimidínu, najmä 2-metyl-l,4,5,6-tet- 
rahydropyrimidín-4-karboxylových kyselín (ekto- 
íny) a 2-metyl-5-hydroxy-1.4,5,6-tetrahydropyri- 
midín-4-karboxylových kyselín (hydroxyektoí- 
ny), ktoré sa spolu nachádzajú vo vodných rozto
koch, najmä vo lermentačných roztokoch, selek
tívnou adsorpciou jednej zložky na zeolitoch.

(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

7 (51) B OlD 24/12, 27/02, C 02F 1/28 
(21) 166-99
(71) BRITA WATER FILLER SYSTEMS LIMITED, 

Sunbury-on-Thames, Middlesex, GB;
(72) Robinson Thomas, Banbury. Oxon, GB;
(54) Vložka na úpravu vody a konvica na filtrova

nie vody s touto vložkou



(22) 06.08.97
(32) 06.08.96, 13.08.96, 16.08.96
(31) 196 31 687.1, 196 32 538.2, 961 72 32.5
(33) DE, DE, GB
(86) PCT/GB97/02120, 06.08.97
(57) Vložka na úpravu pitnej vody obsahuje pohárovi- 

tú nádržku (49A) na uloženie častíc média na 
úpravu vody a uzáver (47A), ktorý môže byť sa- 
mosvorne zaklapnutý do tejto nádržky (49A) ale
bo k nej môže byť privarený. Uzáver (47A) má 
štrbinami vybavenú plášťovú obrubovú časť 
(50A), ktorá obklopuje obvodovú sústavu sieťovi
nou pokrytých otvorov (57A, 57B) v hrdlovej čas
ti (55A) nádržky (49A). V kopulovitej korunkovej 
vyklenutej časti uzáveru (47A) sú usporiadané 
sieťovinou pokryté štrbiny, pričom v základni ná
držky (49A) je usporiadaný sieťovinou pokrytý 
výstupný otvor. Každá sieťovina je vytvarovaná 
integrálne s príslušnou obklopujúcou konštruk
ciou, ktorá ju nesie.

(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
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7 (51) B OlD 53/50, 53/79
(21) 1125-99
(71) ABB ENVIRONMENTAL SYSTEMS, Div. of 

ABB FIakt, Inc., Knoxville, TN, US;
(72) Doughty Joseph V., Knoxville, TN, US;
(54) Rozprašovacie zariadenie na čistenie za mokra 

a spôsob odstraňovania oxidov síry zo spalín
(22) 26.02.98
(32) 26.02.97
(31) 08/807 867
(33) US
(86) PCT/US98/04426, 26.02.98

(57) Oxidy síry (SOx) sa odstraňujú zo spalín s úspo
rou kapitálu a prevádzkových nákladov vďaka vý
hodnému usporiadaniu rozprašovacích zberných 
rúrok a dýz, ktoré umožňujú ľahší prístup údržbe 
pri zníženej veľkosti priestorov medzi rozprašo
vacími hladinami (napr. 0,5 až 1,25 m). Najmenej 
dve rozprašovacie hladiny v rozprašovacej zóne 
obsahujú množstvo rozprašovacích zberných rú
rok usporiadaných navzájom paralelne a vertikál
ne paralelne k rozprašovacím zberným rúrkam 
v najmenej jednej susednej rozprašovacej hladine. 
Každá hladina má množstvo dýz vedúcich z roz
prašovacích rúrok. Väčšina z nich je umiestnená 
tak, že línie kreslené pomedzi ne formujú tvar 
štvorcov s dýzami v rohoch štvorcov. Väčšina dýz 
susednej rozprašovacej hladiny je umiestnená nad 
centrami štvorcov definovaných štyrmi dýzami 
referenčnej rozprašovacej hladiny. Medzi ďalšie 
výhody vynálezu patrí schopnosť podporovať 
rozprašovacie rúrky zviazaním dvoch susedných 
rúrok do samonosnej formy či vertikálne zavese
nými závesmi, ktoré nezasahujú do prístupu údrž
be.

(74) Rott, Ružička, Guttmann, v. o. s., Bratislava, SK;

7(51) B OlF 3/04
(21) 169-99
(71) Kautz Peter, Grob lppener, DE;
(72) Pusch Michael, Leer, DE; Meinzer Manfred, 

Hemer, DE;
(54) Zariadenie na obohacovanie kvapalín plynmi
(22) 09.02.99
(32) 10.02.98, 18.12.98
(31) 198 05 198.0, 298 22 624.3
(33) DE, DE



(57) Opísané je zariadenie na obohacovanie kvapalín, 
najmä nápojov, ktoré sú naplnené v nádržiach (4) 
na kvapalinu, najmä vo fľašiach, plynnú, výhod
ne COo, s připojovacími prostriedkami na zdroj 
plynu, najmä na aspoň jednu plynovú bombu 
obsahujúcu plyn, a s aspoň jedným plniacim ele
mentom (38) plynu připojitelným k připojovacím 
prostriedkom plynu na plnenie plynu do kvapali
ny nachádzajúcej sa v nádrži (4) na kvapalinu. 
Zvláštnosť vynálezu spočíva v tom, že plniaci 
element (38) plynuje pohyblivo uložený medzi 
pokojovou polohou, v ktorej je usporiadaný mimo 
hladinu (96) tvorenou kvapalinou, ktorá sa na
chádza v nádrži na kvapalinu, a/alebo aspoň 
v podstate zvonka nádrže (4) na kvapalinu a pra
covnou polohou, v ktorej je aspoň svojím úsekom 
(38b) ponorený do kvapaliny, ktorá sa nachádza 
v nádrži (4) na kvapalinu.

(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK,
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7 (51) B OlJ 8/24, 19/26, B 05B 1/14, 1/34, 7/04,
B 05D 1/26. Č 08F 10/00, 2/34

(21) 537-99
(71) BP Chemicals Limited, London, GB;
(72) Newton David, Guildford, Surrey, GB; Power 

Michael B., London, GB;
(54) Dýza na atomizáciu tekutiny vo fluidnom lôž

ku
(22) 22.10.97
(32) 31.10.96
(31) 9022715.2
(33) GB

(86) PCT/UB97/02931, 22.10.97
(57) kontinuálny proces v lôžku fluidizovanom ply

nom na polymerizáciu olefmov, hlavne etylénu, 
propylénu alebo ich zmesi s ďalšími alfaolefinmi 
chladením prúdu recyklovaného plynu na kon
denzáciu častí kvapaliny (napr. ko-monoméru), 
oddeľovaním aspoň časti kvapaliny a jej rozstre
kovaním pod tlakom cez dýzu (1) priamo do 
fluidného lôžka natlakovaním kvapaliny a jej za
vádzaním do rozstrekovacej dýzy (1) majúcej me
chanické zariadenie (6) na atomizáciu kvapaliny, 
za podmienok tvarovania rozstreku vnútri oblasti 
(5) tvarovania rozstreku na výstupe dýzy. Oblasť 
(5) tvarovania rozstreku je výhodne krytá od čas
tíc tluidného lôžka stenou alebo stenami, ktoré 
môžu byť tvorené napríklad trubicou alebo dos
kou. Tiež je opísaná dýza majúca dve alebo via
cero sérií výstupov, pričom každá séria je napája
ná a riadená nezávisle od umožnenia zlepšeného 
zavádzania kvapaliny do lôžka.

(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

7(51) BOU 23/50
(21) 126-99
(71) LC ERDOLCHhVIll GmbH, Kôln, DE;
(72) Grub Joachim, Dr., Dormagen, DE; Volprecht 

Werner, Bergheim, DE; Baum Matthias, Dr., 
Dormagen, DE; Reimer Alfréd, Dr., Dormagen, 
DE;

(54) Katalyzátory na nosiči obsahujúce striebro, 
medziprodukty katalyzátorov, spôsob ich výro
by a použitie

(22) 29.01.99
(32) 31.01.98
(31) 198 03 890.9
(33) DE
(57) Vynález sa týka striebro obsahujúcich a prípadne 

promotory obsahujúcich katalyzátorov na nosiči, 
medziproduk.tov katalyzátorov, spôsobu ich výro- 
bv a ich použitia na výrobu alkylénoxidov pria
mou oxidáciou alkénov vzduchom, resp. kyslík 
obsahujúcim plynom.

(74) Hermannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;



7(51) B02B3/00
(21) 761-89
(71) TKAC & TlMM ENTERPRISES LIMITED, 

Ontario, CA;
(72) Tkac Joseph, Ontario, CA;
(54) Spôsob spracovania pšeničných obiliek
(22) 03.02.89
(32) 16.12.88
(31) 586 260
(33) CA
(57) Opisuje sa spôsob spracovania pšeničných obi

liek, pri ktorých je endosperm a klíček zapuzdre
ný vo vrstvenom otrubovom obale, pri ktorom sa 
pšeničné obiIky na podstatné oddelenie prístupné
ho otrubového obalu navlhčia 1 až 3 % hmotnost- 
nými vody na kondicionovanie vonkajších vrstiev 
otrubového obalu bez toho, aby došlo k staveniu 
týchto vrstiev, potom sa v priebehu 1 až 5 minút 
po aplikácii vody v súvislom prúde vedú trecími 
operáciami na podstatné oddelenie a odstránenie 
štyroch vonkajších otrubových vrstiev a v súvis
lom prúde vedú sa obrusovacími operáciami na 
oddelenie a odstránenie vnútorných otrubových 
vrstiev s udržaním v podstate celistvého endo- 
spermu.

(74) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

7(51) B 09C 1/10, A 62D 3/00
(21) 535-99
(71) ZENECA CORP., Mississauga, Ontario, CA;
(72) Moser Guy P., Guelph, Ontario, CA; Gray Neil C. 

C., Oakville, Ontario, CA; Moser Lori E., Guelph, 
Ontario, CA;

(54) Spôsob kompostovej dekontaminácie pôdy 
kontaminovej chlórovými toxickými látkami

(22) 30.10.97
(32) 01.11.96
(31) 08/742 508
(33) US
(86) PCT/CA97/008 II, 30.10.97
(57) Predložený vynález poskytuje spôsob dekontami

nácie, kompostovaním za špecifických podmie
nok, pôdy a/alebo sedimentov obsahujúcich ako 
kontaminanty určitú toxickú cyklickú organickú 
zlúčeninu, premenením týchto kontaminujúcich 
látok na neškodné materiály.

(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

7(51) B22D11/10
(21) 377-99
(71) HOOGOVENS STAAL B. V., Umuiden, NL; RE

SEARCH INSTITUTE OF INDUSTRIAL 
SCIENCE & TECHNOLOGY, Pohang City, 
Kyongsangbook-do, KJR.;

(72) Cornelissen Marcus Cornelis Maria, Castricum, 
NL; Frinking Ferdinand Hendrik, Akersloot, NL; 
Kim JongKeun, Jígok-dong, Namku Pohang City, 
Kyungbuk, KR; Kim SangJoon, Duho-dong, 
Bukku Pohang City, Kyungbuk, KR;

(54) Zariadenie na plynulé liatie
(22) 18.09.97
(32) 19.09.96
(31) 96202615.9
(33) EP
(86) PCT/NL97/00525, 18.09.97
(57) Zariadenie na plynulé liatie v procese plynulého 

liatia roztaveného kovu do podoby liateho výrob
ku obsahujúce formu, do ktorej vteká kov cez vý
stupný otvor dýzy, pričom vytvára kúpeľ, v kto
rom prinajmenšom časť roztaveného kovu tuhne. 
Zariadenie na plynulé liatie je opatrené ovládací
mi prostriedkami na riadenie prúdu roztaveného 
kovu a na ovládacie pôsobenie na roztavený kov 
po vtoku do formy, takže vzorec prúdenia rozta
veného kovu vo forme je v podstate súmerný vo 
vzťahu k prinajmenšom jednej rovine súmernosti 
formy.

(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

7(51) B 23 K 10/00
(21) 995-98
(71) Országh Peter, RNDr., CSc., Bratislava, SK;
(72) Országh Peter, RNDr., CSc., Bratislava, SK;
(54) Spôsob riadenia plazmového rezacieho procesu 

s cieľom zabezpečiť konštantnú vzdialenosť 
rezacieho horáka od rezaného materiálu

(22) 20.07.98
(57) Riešenie sa týka riadenia plazmového rezacieho 

procesu s cieľom zabezpečiť konštantnú vzdiale
nosť rezacieho horáka od rezaného materiálu, naj
mä pri plazmovom rezaní so vzduchovou a kyslí
kovou atmosférou. Podstata riešenia spočíva 
v tom, že regulovaným parametrom je elektrický 
odpor rezacieho obvodu alebo jeho časti s plaz
movým lúčom. Počas rezania sa meria aktuálna 
hodnota regulovaného parametra a jej odchýlka 
od žiadanej hodnoty alebo intervalu žiadaných 
hodnôt dáva pokyn na korekciu polohy horáka 
vzhľadom na rezaný materiál.

7(51) B 23Q 1/26, 1/62 
(21) 62-99
(71) Wiemers Karl-Heinz, Ebendorf, DE;
(72) Wiemers Karl-Heinz, Ebendorf, DE;
(54) Systém obrábacieho stroja



(22) 22.03,97
(32) 18.07.96
(31) 196 28 921.1
(33) DE
(86) PC I7DE97/00588, 22.03.97
(57) Vynález sa týka systému obrábacieho si roj a na 

mechanické spracovanie symetrických a asyme
trických obrábaných predmetov. Tento systém 
obrábacieho stroja sa skladá z troch základných 
modulov, upínacieho lôžka (3), magneticky pod
perného a upnuteľného upínacieho zariadenia (7) 
a magnetického kruhového držiaka (Il)V upína- 
com lôžku (3) sa nachádzajú upínacie elementy 
(6), ktoré sú prednostne vyrobené ako hybridové 
magnety, t. j. ktoré svojím spôsobom pôsobenia 
predstavujú kombináciu E- a P- magnetov. 
Magneticky upnutel’ná a podperná jednotka sa 
skladá zo základovej dosky (8), nosného kruhu 
(9) a upínacej dosky (10). Počas pracovného sta
vu leží celé upínacie zariadenie (7) na upínacom 
lôžku (3), počas presúvania a uvádzania do pozí
cie je upínacie zariadenie (7) magnetickým prí- 
držným kruhom (11) držané vo vysunutom stave, 
čo nasleduje pomocou zdvíhacích magnetov (3), 
presúvanie a uvádzanie do pozície sa uskutočňuje 
pomocou hnacích magnetov (14).

(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

—

7(51) B 24B 9/00
(21) 84-99
(71) HH Patent A/S, Ansager, DK;
(72) Hundeb0l Keld Otting, Ansager, Dk:
(54) Spôsob odstraňovania ostrapov výrobkov, 

obzvlášť výrobkov z kovu, a jeho použitie
(22) 05.08.97
(32) 05.08.96
(31) 0830/96
(33) DK
(86) PCT/DK97/00326, 05.08.97
(57) Výrobky (1) sú dopravované pod prístroj na od

straňovanie ostrapov, ktorý opracuje povrch vý
robku. Prístroj sa skladá z niekoľko čistiacich val
cov (21), z ktorých každý je usadený na svojom 
vlastnom vretenovom hriadeli (22), ktorý je lúčo- 
vite vedený od hriadeľa vodiaceho (23). (’istiace 
valce (21) sa otáčajú pozdĺž vretenových hriade
ľov (22) a otáčajú sa tiež pozdĺž hriadeľov (24), 
ktoré vystupujú v pravých uhloch od hriadeľov 
vretenových (22), takže čistiace valce (21) sa na
vyše pohybujú striedavo sem a tam súbežne s |X>- 

vrchom výrobku v smere priečnom na smer posu
nu (28). Vynález sa tiež týka použitia tohto spôso

bu odstraňovania ostrapov na odstraňovanie 
ostrapov a na mechanickú úpravu výstuží krídiel 
lietadiel a podobných výrobkov.

(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

■ô

7 (SI) B 29C 35/04
(21) 1613-98
(71) CONTINENTAL AKTiENGESELLSCHAFT1 

Hannover, DE;
(72) Haase Ralf, Dipl. - Ing., Wien, AT;
(54) Spôsob a zariadenie na prevádzku vulkanizač

ného lisu na výrobu automobilových pneuma
tík alebo ich behúňových častí, vykurovaného 
parou alebo kvapalným vvkurovacím médiom

(22) 23.11.98
(32) 27.11.07
(31) 197 52 461.3
(33) DE
(57) Spôsob prevádzky parou vykurovaného vulkani

začného lisu na výrobu automobilových pneuma
tík alebo ich behúňových častí, pracujúceho s vy
kurovacou dušou alebo bez vykurovacej duše, 
spočívajúci v tom, že kondenzát, vznikajúci 
v priebehu procesu vulkanizácie, je s podporou 
pretlaku odvádzaný pomocou rúrky (8) alebo ha
dičky. umiestnenej na najnižšom mieste vnútri 
pneumaticky (1) alebo vykurovacej duše. 
Kondenzát vznikajúci v priebehu procesu vulka
nizácie je pritom odvádzaný priebežne, takže jeho 
množstvo vnútri pneumatiky (!) alebo vykurova
cej duše zostáva minimálne. Spôsob prevádzky 
parou vykurovaného vulkanizačného lisu rovnako 
spočíva v tom, že teplota vykurovacieho média 
pôsobiaceho na pneumatiku (1) počas vulkanizá
cie je na všetkých miestach pneumatiky (1) v pod
state rovnaká.

(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;



7(51) B 29D 30/08, 30/16
(21) 595-98
(71) Matador, a. s., Puchov, SK;
(72) Bakoš Štefan, Ing., Puchov, SK;
(54) Spôsob pokladania prekrývacieho nárazníka 

a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu
(22) 06.05.98
(57) Opísaný je spôsob na pokladanie prekrývacieho 

nárazníka osobných a nákladných autoplášťov, 
kde pôsobením jedného pneumatického valca sa 
súčasne uskutočňujú operácie vynesenia, nalepe
nia ako aj zaváľania začiatku pásika počas poto
čenia bubna a po navinutí potrebného počtu závi
tov sa pásik odstrihne a zaváľa koniec pásika je
diným pohybom druhého pneumatického valca, 
pričom bubon sa roztočí ihneď po vynesení mate
riálu na bubon. Zariadenie na vykonávanie spôso
bu pozostáva z nalepovacieho suportu (10), stri
hacieho suportu (20), odpruženej zavaľovacej 
kladky (30), rozsievacieho suportu (50) a zásob
níka (80) spojeného s vedením (40) pásika (70), 
pričom nalepovací suport (10) zabezpečuje spoje
nie pásika (70) s bubnom (60).

(74) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;

7(51) B42D 15/10 
(21) 580-99
(71) SETEC OY, Vantaa, FI;
(72) Almgren Reijo, Nurmijärvi, Fl; Mäkinen OlIi, 

Vantaa, Fl; Jauhiainen Erkki, Otalampi, Fl; 
Korhonen Maila, Vantaa, FI; Parviainen Jouko, 
Vantaa, FI;

(54) Cestovný pas

(22) 31.10.97
(32) 01.11.96
(31) 964406
(33) FI
(86) PCT/FI97/00666, 31.10.97
(57) Cestovný pas obsahujúci informačnú stranu (1) 

s identifikačnými údajmi (2) a fotografiou (3) 
vlastníka cestovného pasu. Informačná strana (1) 
pozostáva z termosetického plastu (5, 6, 7), ako je 
polykarbonát, na ktorý sú zapísané identifikačné 
údaje pomocou laserového lúča.

(74) Ron, Růžička, Guttmann, v. o. s., Bratislava, SK;

7(51) B60N2/42
(21) 1116-98
(71) Blomdell Peter, Goteborg, SE; Agerberth Rolf, 

Goteborg, SE;
(72) Blomdell Peter, Goteborg, SE; Agerberth Rolf, 

Goteborg, SE;
(54) Spôsob bezpečného pripútania cestujúcich 

v havarujúcom vozidle a sedadlo, ktoré bolo na 
tento účel skonštruované

(22) 28.02.97
(32) 29.02.96, 24.05.96
(31) 9600817-2, 9602029-2
(33) SE, SE
(86) PCT/SE97/00354, 28.02.97
(57) Tento vynález sa týka spôsobu bezpečného pripú

tania cestujúcich v havarujúcom vozidle, a to so 
súčasným použitím bezpečnostného pásu a rámu 
dvojrúrkovej konštrukcie, ktorý je podporným te
lesom sedadla vozidla. Spôsob je charakteristický 
tým, že pri náraze je kinetická energia cestujúce
ho obmedzená zmieneným pásom a súčasne pôso
biacou pružnou deformovateľnou dvojrúrkovou 
rámovou konštrukciou, a to tak, že pri strednom 
zaťažení sa horná časť rámovej konštrukcie posu
nuje pružne, zatiaľ čo pri veľkom zaťažení dôjde 
k trvalej deformácii v rovnakom okamihu, keď 
pružný posun vo fáze trvalej deformácie môže ta
kisto pôsobiť na vrátenie cestujúceho na operadlo 
sedadla, a to obnovením pružnosti hornej časti 
dvojrúrkovej konštrukcie. Zariadenieje charakte
ristické tým, že rám sedadla so sedacou časťou 
(B) a operadlom (A), nad sebou a za sebou, a to až 
do výšky polohy hrudníka cestujúceho (D), a ďa
lej tým, že rúrky sú nad polohou (D) ohnuté do 
polohy vedľa seba, a tým, že zahŕňa zosilňujúce 
deformovateľné tvarové dosky (12) pevne upev
nené medzi rovnobežnými rúrkami (1, 2), a to 
aspoň pri sedacej časti (B) a pri spodnej časti 
operadla (A).



(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava. SK;

7(51) B 60T 7/08
(21) 1702-98
(71) ED.Scharwächter GmbH, Remscheid, DK
(72) Mai Andreas, Wuppertal, DĽ: Briickner Lothar, 

Leonberg, DĽ;
(54) ľpevňovacie zariadenie na ručnú brzdu
(22) 11.12.98
(32) 16.12.97
(31) 297 22 158.2
(33) DE
(57) V spojitosti s upevňovacím zariadením na ručnú 

brzdu v motorových vozidlách, najmä na ručnú 
brzdu s lankom (7) brzdy, ktorá má na karosérii 
vozidla upevnený mostíkový unášač (2) ■> priklbe- 
nou pákou (3) ručnej brzdy a s pákou (3) ručnej 
brzdy spojiteľné zariadenie na prenos síl pôsobia
cich na páku (3) ručnej brzdy v smere priťahova
nia na brzdový valec kolies, pričom páka (3) ruč
nej brzdy je upevniteľná v rôznych polohách pri
tiahnutia prostredníctvom upevňovacieho zaria
denia, ktoré je uvoľniteľné prostredníctvom tla
čidla (19) a za ním zapojeného tyčového mecha
nizmu, sa na zabránenie v/niku hluku pri ovláda
ní ručnej brzdy navrhuje, aby v poháňacom ťahu 
medzi pákou (3) ručnej brzdy a medzi lankom (7) 
brzdy zapojené upevňovacie zariadenie holo 
prostredníctvom preťahovacej spojky, prípadne 
voľnobežného usporiadania vybavené oproti pev
ne upevnenej opore (8) pevne usaditeľným lanko
vým kotúčom (4), pričom na tento lankový kotúč 
(4) je jednak pripojená páka (3) ručnei brzdy 
a jednak lanko (7) brzdy, pričom je upravené zá
merne ovládateľný vybavovací mechanizmus na 
preťahovaciu spojku, prípadne voľnobežné uspo
riadanie.

(74) Bušova Lva, .H1Dr., Bratislava, SK;

7 (SI) BfilF 1/10, BfiIG 7/10
(21) 407-99
(71) FABRYKA l KZADZEŇ MECHANlCZNYf II 

KAMAX S.A., Kaňczuga, PL;
(7'!) Bak Stanislav, Markowa, I1L; Chmielewski 

Andrzej, Przeworsk, Pl.; Kedzior Józef, Warsza- 
wtt, PL: Kochmaňski Jan, Sietesz, PL; Kubickí 
Antoni, Przeworsk, PL; Milczarski Kazimierz., 
Warszawa, Pi ; Mroczka Krzysztof, Manasterz. 
Pl : Ochyra Ryszard, Przeworsk, PL; Poplawski 
Wojciech, Warszawa, PL: Strzyž Eugenius/. 
Rope,syce, PL; Wojciechowski Zbigniew, Warsza
wa. PL; Zolnierzak Radoslaw, Warszawa, Pl.;

(54) Rám na železničné vozne
(22) 06.03.98
(32) 06.03.97
(31) Rol8823
(W-) PL
(86) PCI/Pi 98/00008, 06.03.98
(57) Rám na železničné vozne má na oboch nosných 

povrchoch (8, 9) čelníka (6, 7) vytvorené nadstav
ce (10, 11), ktoré sú ďalej vybavené otvormi (14) 
na upevnenie nárazníkov a vybraním (12) na ná
razník na nastavenie premenlivého posunu náraz
níka. Vyhranie (12) na nárazník je umiestnene sú 
osovo s osou nárazníka a v predĺžení osi vybrania 
(12) na nárazník, teda \ celníku (6, 7), je vytvore
ný otvor (13) čelníka. Na nosných povrchoch (8. 
0) čelníka (6, 7) sú dodatočne usporiadané držia
ky (15, i b) vodiaceho prvku (17) a medzi pozdĺž
nymi vzperami (ŕ 3) tvoriacimi pozdi žni k (1) je 
usporiadaná predná podpera (19) a zadná podpera
(20). Okrem toho sú v pozdĺžnych vzperách (2, 3) 
vytvorené predné diery' (21) na upevnenie záběro
vého ústrojenstva (22) skrutkového spriahadla 
a zadné diery (23) na upevnenie záběrového a na- 
rážacieho ústrojenstva (24) samočinného spriaha
dla.

(74) f echvalová Dagmar, Bratislava, SK;

i 21 23



7 (51) B 61G 11/16, F 16F 7/12, 1/44, B 60R 19/18
(21) 408-99
(71) FABRYKA URZADZEŇ M ECHANICZNYCH 

KAMAX S.A., Kaňczuga, PL;
(72) Kubickí Antoni, Przeworsk, PL; Strzyž Euge

ni usz, Ropczyce, PL; Chmielewski Andrzej, 
Przeworsk, PL; K^dzior Józef, Warszawa, PL; 
Poplawski Wojciech, Warszawa, PL; Milczarski 
Kazimierz, Warszawa, PL; Michajlow Wladimir 
Maksymowicz, Moscow, RU; Filipow Wiktor 
Nikolajewicz, Moscow, RU; Dimitrow Walentin 
Wiktorowicz, Moscow, RU; Skuratow Aleksander 
Jewgieniewicz, Moscow, RU; Curienko Wladimir 
Nikolajewicz, Szczerbinka, RU; Ulianow Oleg 
Aleksandrowicz, Mendelejewo, RU;

(54) Spôsob a zariadenie na pohlcovanie nárazovej 
energie, najmä v samočinných spriahadlách 
koľajových vozidiel

(22) 30.04.98
(32) 30.04.97
(31) P.319799
(33) PL
(86) PCT/PL98/00020, 30.04.98
(57) Spôsob pohlcovania nárazovej energie pomocou 

zariadenia obsahujúceho elastomérny tlmič nára
zov, ktorý má v spoločnom pracovnom valci 
usporiadané piestne tyče s rôznymi priemermi, 
najmä v samočinných spriahadlách koľajových 
vozidiel, kde sa týmto spôsobom pohlcuje nárazo
vá energia prekonaním prietokového odporu v te
kutom stlačiteľnom a vopred stlačenom elastomé- 
ri, čiže v niekoľkých krokoch. Spôsob prináša no
vú charakteristiku zariadenia na pohlcovanie ná
razovej energie, ktorá umožňuje použitie tohto za
riadenia pri rôznych pracovných podmienkach. 
Nové charakteristiky zariadenia spôsobujú pre 
malé hodnoty vonkajších nárazových síl veľké 
zväčšenie zdvihu a pre veľké hodnoty výrazne 
menšie zväčšenie zdvihu proti nárazovej sile. 
Podstatou zariadenia na pohlcovanie nárazovej 
energie je, že elastomérny tlmič (4) nárazov má 
dve piestne tyče s rôznymi priemermi usporiada
né v spoločnom pracovnom valci (5), pričom 
piestna tyč (7) s menším priemerom prilieha svo
jím koncom ku dnu (3) telesa a čelo (8) elasto- 
mérneho tlmiča (4) nárazov dosadá na styčnú do
sku (9).

(74) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

7 (51) B 61G 11/18
(21) 409-99
(71) FABRYKA URZADZEN MECHANICZNYCH 

KAMAX S.A., Kaňczuga, PL;
(72) Chmielewski Andrzej, Przeworsk, PL; K^dzior 

Józef, Warszawa, PL; Kubickí Antoni, Przeworsk, 
PL; Milczarski Kazimierz, Warszawa, PL; 
Mroczka Krzysztof, Manasterz, PL; Polák Adolf, 
Mielec, PL; Poptawski Wojciech, Warszawa, PL; 
Strzyž Eugeniusz, Ropczyce, PL; Wojciechowski 
Zbigniew, Warszawa, PL; Žolnierzak Radoslaw, 
Warszawa, PL;

(54) Nárazník na železničné vozne
(22) 06.03.98
(32) 06.03.97
(31) P.318822
(33) PL
(86) PCT/PL98/00009, 06.03.98
(57) Nárazník na železničné vozne, kde vnútri drieku

(1) nárazníka, na protiľahlej strane oproti kotúču
(2) nárazníka, je klzné uložená narážacia objímka 
(8). Narážacia objímka (8) je na svojej prednej 
strane vybavená nákružkom (9), ktorý dosadá na 
styčnú plochu (14) drieku (1) nárazníka v jeho 
okrajovej polohe. Narážacia objímka (8) prilieha 
svojou zadnou stranou k styčnej doske (20). V na- 
rážacej objímke (8) je vytvorené blokovacie sedlo 
(25) tak, že pri vypnutej polohe nárazníka je opro
ti blokovaciemu sedlu (25) umiestnený blokovací 
výstupok (24) nárazníka.

(74) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

2i. 21 20 23 221 3 7 11 15 16 i.
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7(51) B61L19/06
(21) 223-99
(71) SIEMENS SCHWEIZ AG, Zurich, CH;
(72) Germann Stephan, Bruttisellen, CH; Gutknecht 

Roland, Elsau, CH; Ziind Urs, Effretikon, CH;
(54) Spôsob a zariadenie na riadenie a kontrolu do

pravného systému
(22) 19.08.97
(32) 23.08.96
(31) 2072/96
(33) CH
(86) PCT/CH97/00303, 19.08.97



(57) Spôsob slúži na riadenie a kontrolu dopravného 
systému, ktorý má ovládacie jednotky, sledovacie 
alebo kontrolné jednotky a prostredníctvom kto
rého môžu byt" riadené aspoň dve trate koľajo
vých vozidiel, a to prostredníctvom riadiaceho 
procesu, ktorý na základe žiadosti o ustanovenie 
dopravnej trasy zablokuje všetky ovládacie jed
notky, ktoré patria k tejto dopravnej trase, k iným 
požiadavkám na ustanovenie prídavných doprav
ných trás a riadiacich operácií, a potom urobí 
predmetnú žiadosť. Pretoje každá zo zmien polo
hy alebo podmienok riadiacich jednotiek, ktorá sa 
má urobiť prostredníctvom riadiaceho procesu, 
realizovaná len po úspešnom preverení prípust
nosti prostredníctvom kontrolného procesu, ktorý 
je nezávislý od riadiaceho procesu a ktorý v kaž
dom prípade preveruje, či riadiace alebo kontrol
né jednotky, ktoré majú byť zablokované, alebo 
ktoré majú byť uvedené do prevádzky na zastave
nie alebo uvoľnenie dopravnej trate, neboli už 
použité na skôr ustanovenú dopravnú trasu a či 
tým už neboli zablokované.

(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

7(51) B62M25/00
(21) 151-99
(71) Shimano Inc., Sakai-shi, Osaka, JP;
(72) Ichida Tadashi, Sakai-shi, Osaka, JP;
(54) Zadné prehadzovadlo s tlmičom nárazov
(22) 05.02.99
(32) 09.02.98
(31) 09/020 476
(33) US
(57) Prehadzovadlo bicykla (200) na pripevnenie k rá

mu (204) bicykla obsahuje zariadenie (208) zá
kladného člena majúce prvý výstupok. (210) 
a spojovací člen (212) na spojenie základného čle
na s rámom (204) kolesa. Vedenie reťaze je spoje
né so zariadením (208) základného člena na po
hyb vzhľadom na zariadenie (208) základného 
člena a na vedenie reťaze medzi radom reťazo
vých kolies. Prvý výstupok je prispôsobený na 
otáčanie proti druhému výstupku (230) vytvore
nému na druhom člene (234) proti prvému vý
stupku (210), keď je zariadenie (208) základného 
člena uložené na bicykli a tlmič (240) nárazov je 
upravený na umiestnenie medzi prvým výstup
kom (210) a druhým výstupkom (230) na tlmenie 
nárazov medzi prvým výstupkom (210) a druhým 
výstupkom (230).

(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava. SK;

7(51) B 65B 11/12, B 65H 81/02
(21) 1801-98
(71) Oy M. Haloila Ab, Masku, FI;
(72) Suolahti Yrjô, Masku, 11;
(54) Zariadenie na balenie
(22) 28.12.98
(32) 02.02.98
(3!) 980315
(33) FI
(5 7) Zariadenie na balenie, t. j. na navíjanie baliacej 

tólie (F) okolo baleného predmetu (1), pozostáva 
zo zásobníka (2) fólie, ktorý obieha po nekoneč
nej kruhovej dráhe (3) okolo baleného predmetu, 
pričom tento zásobník (2) má rám (4), odnímateľ
ný a vymeniteľný kotúč (5) fólie uložený na ráme. 
podperné prvky (6) na uloženie kotúča fólie na rá
me a napínací prípravok (7) na brzdenie odvíjania 
fólie a na udržiavanie vopred stanoveného ťahu 
fólie. Napínací prípravok (7) má snímač (8) na 
zisťovanie napätia fólie a elektromotor (9) na po
hon kotúča fólie; krútiaci moment, rýchlosť 
a smer otáčania elektromotora sa reguluje podľa 
napätia fólie zisteného snímačom (8).

(74) tiuniš Jaroslav, Mgr.. Bratislava, SK;



7 (51) B66C 17/04
(21) 5656-90
(71) STEIN-HEURTEY, Ris Orangis, FR;
(72) Brand Yves, Maurepas, FR; Thoor Henry-Albert, 

Villeneuve Sur Yonne, FR; Audebert Jean-Claude, 
Evry, FR;

(54) Zariadenie na manipuláciu s metalurgickými 
produktmi

(22) 15.11.90
(57) Zariadenie na manipuláciu s metalurgickými pro

duktmi v dvoch vzájomne kolmých smeroch po
suvu zahŕňa prostriedky (10) na uchopenie, mani
puláciu a transport metalurgických produktov 
(14), obsahujúce hlavný nosník, na ktorom sú 
upevnené manipulačné ramená otočné okolo spo
ločnej osi, dva bočné podvozky s kolesami alebo 
kladkami a valivou dráhou (12, 12') na bočné 
podvozky, ďalej transportnú plošinu (16), na kto
rej sú uložené prostriedky (10), a valivú dráhu 
(18) na transportnú plošinu (16), pričom valivá 
dráha (18) je kolmá na valivú dráhu (12) a tran
sportná plošina (16) je tvorená rámom s kolesami 
alebo kladkami spriahnutými s hydraulickou jed
notkou zahŕňajúcou motor a redukčný prevod, 
pričom transportná plošina (16) obsahuje vo svo
jej hornej časti sekciu valivej dráhy (12’), tvoria
cu predĺženie valivej dráhy (12) na posun prostri
edku (10).

(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

Trieda C

7(51) C 04B 28/14, 22/16
(21) 423-99
(71) United States Gypsum Company, Chicago, IL, 

US;
(72) Yu Qiang, Grayslake, IL, US; Sucech Steven W., 

Lake Villa, IL, US; Groza Brent E., Grayslake, IL1 
US; Mlinac Raymond J., Wildwood, IL, US; 
Jones Frederick T., Grayslake, IL, US; Henkels 
Paul J., Arlington Heights, IL, US;

(54) Výrobok so zvýšenou odolnosťou proti trvalej 
deformácii obsahujúci sadru, spôsob a kompo
zícia na jeho výrobu

(22) 21.08.98
(32) 21.08.97
(31) 08/916 058
(33) US
(86) PCT/US98/I7293, 21.08.98

(57) Výrobok obsahujúci vytvrdnutú sadru so zvýše
nou odolnosťou proti stálej deformácii sa vyrobí 
vytvorením zmesi materiálu síranu vápenatého, 
vody a jedného alebo viacerých zlepšujúcich ma
teriálov vybraných zo skupiny pozostávajúcej 
z nasledujúcich: kondenzované kyseliny fosforeč
né, z ktorých každá obsahuje 2 alebo viacero jed
notiek kyseliny fosforečnej; a soli alebo ióny kon
denzovaných fosfátov, z ktorých každý obsahuje 
2 alebo viacero fosfátových jednotiek. Zmes sa 
potom udržiava v podmienkach dostatočných na 
to, aby materiál síranu vápenatého vytvoril vy
tvrdnutý sadrový materiál.

(74) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

7 (51) C 07B 63/00, 61/00
(21) 1060-99
(71) Degussa-Huls Aktiengesellschaft, Frankfurt am 

Main, DE;
(72) Berger Ralf1 prof. Dr., Hannover, DE; Krings 

Ulrich, Dr., Landesbergen, DE; Latza Elke, 
Hannover, DE; Treffenfeldt Wiltrud, prof. Dr., 
Obertshausen, DE; Vollmer Helga, Dr., Hanau, 
DE; Preuss Andrea, Dr., Hanau, DE;

(54) Spôsob selektívneho obohacovania a oddeľova
nia aromatických molekúl, účinných ako aró
my, pomocou adsorpcie

(22) 03.08.99
(32) 06.08.98
(31) 198 35 542.4
(33) DE
(57) Opisuje sa spôsob obohacovania, oddeľovania 

a čistenia zlúčenín, účinných ako arómy, z vod
ných alebo organických roztokov obsahujúcich 
rozpúšťadlá pomocou adsorpcie na zeolitových 
materiáloch. Roztoky týchto zlúčenín sa privedú 
raz alebo viackrát do kontaktu s kyslým zeolitom, 
ktorý má modul 28 až 1000, po adsorpcii sa od
delí presah neobsahujúci prednostne žiadnu alebo 
obsahujúci jednu alebo niekoľko neadsorbova- 
ných zlúčenín a adsorbovaná zlúčenina sa desor- 
buje z použitého adsorbenta rozpúšťadlom.

(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

7(51) C 07C 7/11, 11/04
(21) 1214-90
(71) Novácke chemické závody, a. s., Nováky, SK;
(72) Weissensteiner Viliam, Ing., Prievidza, SK; 

Niederland Kamil, Ing., Prievidza, SK; Novotný 
Vlastimil, Prievidza, SK; Foltán Stanislav, Ing., 
Veľké Uherce, SK; Okresa Marián, Ing., 
Prievidza, SK; Vanko Milan, Ing., CSc., Prievi
dza, SK; Kmeť Vladimír, Ing., Prievidza, SK;

(54) Spôsob separácie etylénu z pyrolýznych plynov
(22) 14.03.90



(57) Separácia etylénu zo zmesi obsahujúcej acetylén, 
oxid uhličitý, etylén, metán, oxid uhoľnatý' a vo
dík ako hlavné zložky, pri ktorej ako reflux do 
absorpčno-desorpčného uzla na desorpciu etylénu 
sa privádza kvapalná fáza z 1. absorpčného stup
ňa (2), z miesta medzi 1/4 až 3/4 absorpčně) výš
ky, pozostávajúca z acetónu nasýteného vodíkom, 
oxidom uhoľnatým, metánom a etylénom, pri tep
lote v rozmedzí 239 až 255 uK a tlaku v rozmed
zí 1,3 až 1,6 MPa, v množstve zodpovedajúcom 
15 až 50 % z množstva, do absorpčného uzla pri
vádzaného acetónu, keď sa predtým zbaví meta
nu, oxidu uhoľnatého a vodíka v stripovacom 
stupni (12) pri tlaku 0,4 až 0,7 MPa, pričom ako 
refluxný tok do absorpčno-desorpčného demeta- 
nizačného stupňa (17) pri tlaku 0,5 až 0,7 MPa sa 
privádza kvapalná fáza, odvádzaná zu spodku 2. 
absorpčného stupňa (9), v množstve zodpovedaj
úcom 5 až 25 % z množstva, do absorpčného uzla 
privádzaného acetónu.

7(51) C 07C 27/18. 68/04
(21) 1082-98
(71) Chemickotechnologická fakulta STU, Bratislava, 

SK; fakulta priemyselných technológií Trenčian
skej Linivcizity, Púchov, SK; Petrochémia, a. s 
Prievidza, SK;.

(72) Macho Vendelín, prof. Ing., DrSc., Partizánske 
SK; Králik Milan, doc. Ing , CSc,, Bratislava, SK; 
Horniaková Jana, Ing., Detva, SK; Mravec Dušan, 
doc. Ing. ('Sc. Bratislava, SK; Balážová Jarmila, 
MgTvl PhD., 'Irenčin, SK; Beňo Ľuboš. RNDr., 
Prievidza, SK. Seidl Anton. Ing., Veľké Uherce, 
SK;

(54) Spôsob prípravy cyklických karbonátov
(22) 10.08.98
(57) < Jpisujú sa cyklické karbonáty všeobecného \ žen

ca (1) pripravené adíciou oxidu uhličitého na naj
menej jednu epoxyzlúčeninu všeobecného vzorca 
(K) pri 50 až 180 °C, za spolupôsobenia aprotic- 
kého zásaditého rozpúšťadla a najmenej jedného 
katalyzátora alebo katalytického systému, pričom 
parciálny tlak oxidu uhličitého v reakčnom prost
redí je 20 kľa až 3,5 MPa a celkový tlak reakčné
ho prostredia maximálne 6 VlPa. Reakčné prost
redie neobsahuje vodu alebo obsah vody dosahu
je najviac 0,8 % hmotn./epoxyreaktantv. Kataly
zátor alebo katalytický systém obsahuje v mole
kule priemerne 0.5 až 4 halogenidové anióny ale
bo Iigandy a aspoň časť katalyzátora sa recykluje.

O
Il

Dco

(R)n-C-C-(R1)m ,1,

/Ox
(R)n-G—c-(R,)m < H)

7 (51) C 07C 203/04, C 07F 9/09. C 07C 235/06, 
235/24, 243/28, A 61K 31/21,31/16, 31/66,
C 06B 25/00

(21) 434-99
(71) ISIS PHARMA GMBH, Zwickau, DE;
(72) Hess Ulrich, Berlin, Db; Windeck Anne-Kairin, 

Berlin, DE; Brosig Holger, Berlin, DE;
(54) Derivát pentaerytritu, spôsob jeho prípravy a 

medziprodukty na jeho prípravu
(22) 10.10.97
(32) 10.10.96, 17.12.96, 25.06.97
(31) 196 41 667.1, 196 52 345.1, 197 26 812.9
(31) DE, DE, DE
(86) PCDDb97/02328, 10.10.97
(57) Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), (XIV), (XVI), 

(XlX) a (XXII), kde R1, R2, R3 znamenajú od se
ba nezávisle rovnaké alebo rôzne skupiny CH2- 
-NO2, CH-)-OR^ alebo R3, pričom však aspoň je
den zo substituentov R* až R3 má rovnaký vý
znam ako R3, R^ znamená H alebo Cj_galkanoyl. 
R3 znamená skupinu OOR0, R0 znamená OH, 
OR7, NH2, NHR71 NR72, NiR73X", NR8, 
NR9R10, NR11R12 alebo NI I-NH2, R7 znamená 
Cj.galkyl alebo C [_galkenyl vždy s priamym ale
bo s rozvetveným reťazcom, aryl, aralkyl, hetaiy 1 
alebo hetaralkyl. R8 znamená C j^alkylidén. St9. 
R*° znamenajú navzájom odlišnú skupinu R'', 
rI* Rl2 znamenajú od seba nezávisle rovnaké 
alebo rôzne skupiny, NR72, N ' R73X", NR8 a X 
znamená halogén alebo skupinu vytvárajúcu 
anión, a jeho terapeuticky prijateľné soli, predov
šetkým na ošetrovanie chorôb srdca a obehového 
sy stem u.

(74) Bušová Eva, K D:1, Bratislava, SK;

OHi-ONO1 
fl-'-C-R'

(CHi-ONOi)m 

(ZjCu)0 i1: -(Ca2-OHJ.
(CH2-COR13)0

C -Ii-UMO2 
Rts-CHi-C-CH2-H11 

CH1-Rls

CH1-ONO2 0
R11O-CH11:; -Cr2. - O-PO2-O-CH2 - Ch -N(R15)2 

CH1-OR14 Hlt

(!)

(XIV)

(XVl)

CH1-ONO2 

R17O CH2-C CH2-O- 
Ci11-OR27

CH1-ONO2 

CH2-C Cll2 O- 
ČF-j-OR1'

CH1-CNvi2
1 ... 

CH2-C-CH2-OR21
CH2-OR17

7(51) C 07C 209/00, 209/06
(21) 1059-98
(71) Novácke chemické závody, a. s., Nováky, SK;
(72) Mokrý Jozef, Ing., ( Sc., Prievidza, SK; Čamjj 

Vladimír, Ing., CSc., Prievidza, SK; Pafčo Jozef. 
Ing., Prievidza. SK.

(54) Spôsob výroby aminoalkylchloridov
(22) 06.08.98



(57) Opisuje sa výroba aminoalkylchloridov a ich hyd- 
rochloridov reakciou aminoalkoholov, N-amino- 
alkoholov, N,N-dial-ky !aminoalkoholov s tionyl- 
chloridom a termickým rozkladom alkylesteru 
kyseliny chlórsulfínovej tak, že najskôr sa pripra
ví hydrochlorid aminoalkoholu a potom, pôsobe
ním tionylchloridu; ester kyseliny chlórsulfínovej.

7 (51) C 07C 229/12, 227/00
(21) 5384-89
(71) LONZA A.G., GampeIAVaIIis (Geschäftsleitung: 

Basel), CH;
(72) Hardt Peter, Dr., Visp (Kantón Wallis), CH; Stravs 

Andrej, D r. Ing., Ried be i Brig (Kantón Wallis), 
CH; Abgottspon Pius, Ing.,i Stahlen, Stalden 
(Kantón Wallis), CH;

(54) Spôsob výroby gama-butyrobetaínu
(22) 20.09.89
(32) 21.09.88
(31) 3514/88
(33) CH
(57) Je opísaný nový spôsob výroby gama-butyrobeta- 

ínu použiteľný v priemyselnom meradle. Butyro- 
laktón sa prevedie reakciou s chlorovodíkom 
a alkoholom na ester kyseliny chlórmaslovej, ďa
lej s trimetylamínom vytvorí soľ kyseliny trime- 
tylamóniummaslovej a táto sa nakoniec zmydelní 
na konečný produkt.

(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

7 (51) C 07C 253/00, 255/00, 255/09
(21) 343-99
(71) LONZA A.G. (Dir.: Basel), Gampe 1/Wallis, CH;
(72) Chen Peter, prof., Dr., Zurich, CH; Hoffner 

Johannes, Zurich, CH; Mueller André, Gerolds- 
wil, CH; Fuchs Rudolf, Dr., Sion, CH;

(54) Spôsob výroby dinitrilu kyseliny malónovej
(22) 12.03.99
(32) 19.03.98
(31) 0665/98
(33) CH
(57) Opisuje sa nový spôsob výroby dinitrilu kyseliny 

malónovej, pri ktorom sa izonitriT prípadne v prí
tomnosti nitrilu podrobí vplyvu vysokej teploty.

(74) Obertáš Július, Jng., Bratislava, SK;

7(51) C 07C 321/12, 323/03
(21) 1018-99
(71) ELF ATOCHEM S. A., Puteaux, FR;
(72) Fremy Georges, Os-Marsillon, FR;
(54) Kompozícia na báze dimetyldisulfidu s potla

čeným zápachom
(22) 28.07.99
(32) 31.07.98
(31) 98 09864
(33) FR

(57) Opisuje sa kompozícia na báze dimetyldisulfidu 
(DMDS), ktorá obsahuje najmenej 95 % hmotn. 
DMDS, menej ako 500 ppm metylmerkaptánu, 
menej ako 100 ppm dimety!sulfidu a až do 1 % 
najmenej jednej látky potláčajúcej zápach.

(74) Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;

7(51) C 07C 323/20, A 61K 31/135
(21) 2908-92
(71) Eli Lilly And Company, Patent Division, 

Indianopolis, IN, US;
(72) Gehlert Donald Richard, Indianopolis, IN, US; 

Robertson David Wayne, Poway, CA, US; Wong 
David Taiwai, Indianopolis, IN, US;

(54) N-Alkyl-3-fenyl-3-(2-alkyltiofenoxy) propyla- 
mín, spôsob jeho prípravy a farmaceutický 
prostriedok, ktorý ho obsahuje

(22) 22.09.92
(32) 27.09.91
(31) 07/766 993
(33) US
(57) Opisuje sa derivát N-alkyl-3-fenyl-3-(v polohe 2 

substituovaný fenoxy)propy laminu, ktorý je účin
ný na ošetrovanie neurologických porúch, ktoré 
súvisia s nerovnováhou norepinefnnu.

(74) Hermannová Zuzana, Jng., Bratislava, SK;

7 (51) C 07D 207/48, A 61K 31/40, C 07D 417/04,
403/04, 401/04, 403/12, 401/12, 409/14, 413/14, 
405/12 

(21) 250-99
(71) THE PROCTER and GAMBLE COMPANY, 

Cincinnati, OH, US;



(72) Natchus Michael George, Glendale, Ul I, US; De 
Biswanath, Cincinnati, OH, L1S; Pikul Stanislaw, 
Mason, OH, US; Almstead Neil Gregory, 
Loveland, OH, US; Bookland Roger Gunnard, 
Cincinnati, OH, US; Taiwo Yetunde Olabisi, West 
Chester, OH, US; Cheng Menyan, West Chester, 
OH, US;

(54) Zlúčeniny typu substituovaných cyklických a- 
mínov ako inhibitory metaloproteáz, spôsob 
ich prípravy a ich použitie ako liečiv

(22) 22.08.97
(32) 28.08.96
(31) 60/024 842
(33) US
(86) PCT/US97/14555, 22.08,97
(57) Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom Ar jc 

napríklad alkyl, heteroalkyl a iné; R* je napríklad 
hydroxyskupina, alkoxyskupina a iné; Wje naprí
klad nižší alkyl; Y je napríklad hydroxyskupina, 
alkoxyskupina, aminoskupina a iné; 7. je naprí
klad hydroxyskupina, alky lová skupina a iné; n je 
napríklad I až 3 a ich použitie na prípravu farma
ceutického prostriedku.

(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava. SK;

7 (51) C 07» 209/20, 403/12. 223/10, C 07C 237/22,
A 61K 31/40. 31/55. 31/165

(21) 221-99
(71) NOVARTIS AG, Basel, CH;
(72) Gerspacher Marc, Gipf-Oberfrick. CH; Von 

Sprecher Andreas, Oberwil, Cl i; Mali Robert, 
AllschvviL CH; Roggo Silvio, Muttenz, CH; Stutz 
Stefan, Basel, CH:

(54) Acylaminoalkenylénamitlovó deriváty ako 
NKl a NK2 antagonists-, spôsob ich prípravy, 
farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich 
použitie

(22) 13.08.97
(32) 22.08,96
(31) 2061/96
(33) CH
(86) PCT/FP97/04436, 13,08.97
(57) Opisuje sa zlúčenina vzorca (1), kde R je fenyl, 

ktorý je nesubstituovaný alebo je substituovaný 1, 
2 alebo 3 substituentmí vybranými zo skupiny, 
ktorú tvorí halogén, nižší alkyl, trifluórmetyl, 
hydroxyl a nižší alkoxyl, R *■ je vodík alebo nižší 
alkyl, r2 je vodík, nižší alkyl alebo feny I, ktorý je 
nesubstituovaný alebo je substituovaný 1 2 alebo

3 substituentmí \ y branými zo skupiny, ktorú tvo
rí halogén, nižší alkyl, trifluórmetyl, hydroxyl 
a nižší alkoxyl, je fenyl, ktorý je nesubstituo
vaný alebo je substituovaný 1, 2 alebo 3 substitu
čními vybranými zo skupiny, ktorú tvorí halogén, 
nižší alkyl, trifluórmetyl, hydroxyl a nižší alko
xyl; alebo naftyl, 1 H-indol-3-y 1 alebo l-alkylin- 
dol-3-yl obsahujúci nižší alkyl, R4 a R4 sú ne
závisle od seba vodík alebo nižší alkyl, najmenej 
jeden zo zvyškov R4 a R4 je vodík a R^ je Cj_ 

cykloalkyl, D-azacykloheptan-2-on-3-yl alebo 
L-azacykloheptan-2-on-3-y 1; alebo jej soli, ktoré 
majú cenné farmaceutické vlastnosti a sú účinné 
najmä ako NKl a NK2 antagonisty.

(74) Cechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

R1 R4' O
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7 (51) C 07» 211/06, A 61K 31/445, 38/05
(21) 219-99
(71) RHONE-POULLNC RORER PHARMACEUTI

CALS INC , Collegeville, PA, US;
(72) Chrzan Žofia J., Sellersville, PA, US; Mencel 

James J. Lansdale, PA, US; Toledo-Veiasquez 
David, Lansdale, PA, US; Windisch Vincent, 
Green L.ane, PA, US; Woodward Rick G,. 
Harieysville, PA, US; Salazar Diane C., Wayne, 
PA, IJS; Vemuri Narasimha M., Phoenixville. PA. 
US; Gardetto Anthony J., Oley, PA, US; Powers 
Matthew K.. Bárto, PA, US: Kubiak Gregory G , 
Wilmington, DE, US; Liu Robert C., Walnut 
Creek, CA, US; Vanasse Benoit J., Collegeville, 
PA. CS; Sherbine James P., Voorhees, NJ, US: 
Rodriguez Walter, Douglasville, PA, US; Sledeski 
Adam W., Collegeville, PA, US;

(54) Stabilná, nehygroskopická krystalická forma 
N-[N-|N-(4-(piperidin-4-yl)butanoylJ-N-etyl- 
glycyl|ových derivátov, spôsob jej prípravy, 
medziproduktv tohto spôsobu a farmaceutický 
prostriedok s jej obsahom

(22) 21.08.97
(32) 21.08.96
(3 i) 60/024 284
(33) US
(86) PCT/US97/I4756, 21.08.97
(57) Je opísaná stabilná, nehygroskopická kryštalická 

forma N-| N-[N-(4-(piperidin-4-yl)butanoy Ij-N- 
-ctylglycyljových derivátov vzorca I, ktorá má 
antitrombotické účinky zahŕňajúce inhibíciu /hlu- 
kovania doštičiek a vytváranie trombu u cicavcov. 
Ďalej je opísaný spôsob jej prípravy, medzipro- 
dukty tohto spôsobu a farmaceutický prostriedok 
s jej obsahom na prevenciu a liečbu trombózy.

(74) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;



7 (51) C 07D 213/80, 401/06, 417/06 // (C 07D 401/06, 
241:00, 213:00), (C 07D 401/06, 237:00, 213:00)

(21) 1400-98
(71) American Cyanamid Company, Wayne, NJ, US;
(72) Strong Henry Lee, Somerset, NJ, US;
(54) Spôsob prípravy 5-(substituovaný metyl)-2,3- 

-pyridíndikarboxylových kyseb'n
(22) 15.12.92
(32) 20.12.91
(31) 07/812 520
(33) US
(57) Je opísaný spôsob prípravy 5-(substituovaný me- 

tyl)-2,3-pyridíndikarboxylových kyselín so vše
obecným vzorcom (II), kde Zje vodík alebo halo
gén, T) je vodík, halogén, kyano alebo nitro, Aje 
O alebo S a R^ je C) -C4alkyl, C j -C4alky I substi
tuovaný feny lom alebo fenylom substituovaným 
jednou až troma C|-C4-alkylmi alebo atómami 
halogénu, feny I alebo fenyl substituovaný jedným 
až troma C i-C4-alkylmi alebo halogénmi, pri kto
rom sa nechá reagovať 5,6-disubstituovaný-3-py- 
ridylmetylamóniumhalogenid so vzorcom (I), kde 
Z a Z' majú uvedený význam, Xje Cl, Br, 1 ale
bo R5SOj, Qje substituovaná amóniová skupina 
a význam ďalších substituentov R5, Y a Y* je 
uvedený v opisnej časti, s najmenej 0,1 molárne- 
ho ekvivalentu alkoxidu alebo alkylsulfidu so 
vzorcom R^A-M+, kde R^ a A majú uvedený vý
znam a M je alkalický kov, za prítomnosti orga
nického rozpúšťadla za vzniku prvej zmesi, ktorá 
sa ďalej nechá reagovať s najmenej 2,0 moláme- 
ho ekvivalentu vodnej bázy za vzniku druhej zme
si a hodnota pH druhej zmesi sa upraví kyselinou 
na hodnotu pod 2,5 za vzniku uvedenej 5-(substi- 
tuovaný metyl)-2,3-pyridíndikarboxyIovej kyseli
ny.

(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

7 (51) C 07D 213/80, 417/06, 401/06, 241:00,
213:00, 237:00, 233/24

(21) 3665-92
(71) American Cyanamid Company, Wayne, NJ, US;
(72) Strong Henry Lee, Somerset, NJ, US;
(54) 5,6-Disubstituované-3-pyridylmetylamónium- 

halogenidové zlúčeniny a spôsob ich prípravy
(22) 15.12.92
(32) 20.12.91
(31) 07/812 520
(33) US
(57) Sú opísané 5,6-disubstituované-3-pyridyImetyla- 

móniumhalogenidové zlúčeniny so všeobecným 
vzorcom (1), kde Zje vodík alebo halogén, Z* je 
vodík, halogén, kyano alebo nitro, X je Cl, Br, I 
alebo R5SOj, R5 je CpC4-alkyl alebo fenyl prí
padne substituovaný jednou až troma Cj-¢4-3!- 
koxyskupinami, C| -C4-atkylovými skupinami, 
nitroskupinami, kyanoskupinami alebo atómami 
halogénu, YaY* sú každý nezávisle od druhého 
OR4, NR4R5 alebo YY1 spolu tvoria -O-, -S- 
alebo -NR^- a význam substituentov R4, R5, R^ 
a skupiny Q je uvedený v opisnej časti. Ďalej je 
opísaný spôsob prípravy uvedených zlúčenín, pri 
ktorom sa nechá reagovať derivát 5-metyl-2,3-py- 
ridínkarboxylovej kyseliny so všeobecným vzor
com (III), kde Z, Z', Y a Y* majú uvedený vý
znam, s halogenačným činidlom za prítomnosti 
prvého rozpúšťadla, prípadne za prítomnosti ini
ciátora radikálov, za vzniku prvej reakčnej zmesi 
a táto prvá zmes sa nechá reagovať s aspoň 1,0 

molárnym ekvivalentom C ]-C4-trialkylaminu, 5- 
alebo 6-členného nasýteného alebo 5- až 14-člen- 
ného nenasýteného heterocyklického aminu, prí
padne substituovaného jednou až troma C1-C4- 
-alkylovými skupinami, Cj-C4-alkoxyskupinami 
alebo atómami halogénu, za prítomnosti druhého 
rozpúšťadla.

(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;



7(5!) C 07IJ 231/14, 233/66
(21) 147-99
(E7I) American Cyanamid Company, Madison, filj, I S;
(72) Kameswaran Venkataraman, Irenton1 NJ1 L S;
(54) Spôsob prípravy 2-aryl-5-(perfluóralkyl)pyro

lových zlúčenín z \-(perfluóralkylmclyl)ary Ii- 
midoy!chloridových zlúčenín

(22) 05.02.99
(32) 09.02.98
(31) 09/020 048
CC.) f S
(57) Je opísaný spôsob prípravy O-aryl-j-íperfluóral- 

kyl)pyrolovyuh zlúčenín všeobecného vzorca (I), 
v ktorom W znamená H alebo CmFoln . ; Xr zna
mená CN skupinu, NOo skupinu alebo CO7R, R 
znamená alkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlí
ka. man znamenajú každý nezávisle celé číslo 1 
až 8, A znamená substituovanú alebo ncsubstituo- 
vanú fenylovú, alebo furylovú, alebo ticnvlovú 
skupinu, ktorého podstata spočíva v tom, že sa. ne
chá reagovať N-(perfluóralkyImetyOarylimidoyI- 
chloridova zlúčenina všeobecného vzorca (II), 
v ktorom X a n majú uvedený význam .s dicnofil- 
nou zlúčeninou všeobecného vzorca (III) alebo 
o. (3-dihalogénz lúčení non ■. šeobecného vzorca 
(IV), v ktorom majú W a Y definovaný význam 
a 7 znamená atóm chlóru, atóm brómu alebo atom 
jódu a bázou v prítomnosti rozpúšťadla. I Jalej sú 
opísané medziprodukty tohto spôsobu.

(74) Bušov á Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(CI)

X /
C = C 

^ Vv; z in)

Z Y 
I I 

KC-CK 
I I 

W Z

7 (51) C 07D 231/56. A 61K 31/415. C 07D 409/08
(21) 1482-98
(71) PFIZER INC... New York, NY. US;
(72) Vlarfat Anthony, Mystic, CE US;
(54) Deriváty indazolu, farmaceutické kompozície, 

medziprodukty a spôsoby liečby
(22) 01.04.97
(32) 03.05.96
(31) 60/016 861
(33) US
(86) PCT/ÍR97/00323, 01.04.97
(57) Deriváty indazolu všeobecného vzorca (1), kde R 

a sú definované v nárokoch a R~ je skupina 
vzorcov (la), (lb), (Ic) alebo (Id); farmaceutické 
kompozície na báze týchto zlúčenín a medzipro
dukty' na prípravu zlúčenín všeobecného vzorca. 
7 lúčeniny vzorca (!) slúžia na inhibíciu fosíodies- 
n;rázy PDF typu IV alebo produkcie faktora ne- 
krózy nádorov "INF u cicavcov.

(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(Id) 
Ua



7 (51) C 07D 233/54, A 61K 31/415, C 07D 233/68, 
401/06, 401/12, 409/12, 409/14

(21) 667-99
(71) SYNTHELABO, Le Plessis Robinson, FR;
(72) Altenburger Jean-Michel1 Meudon, FR; Lassalle 

Gilbert, Les Moliéres, FR; Martin Valérie, 
Villejuif, FR; Galtier Daniel, Guyancourt, FR;

(54) Deriváty N-(imidazolylbutyl)benzénsulfónami- 
du, spôsob ich prípravy a ich použitie na lie
čebné účely

(22) 19.11.97
(32) 22.11.96
(31) 96/14309
(33) FR
(86) PCT/FR97/02079, 19.11.97
(57) Opisujú sa zlúčeniny vzorca (I), kde R* a R* je 

vodík, halogén alebo C j_4-alky 1; R“ je piperidin- 
-1-yl, 1,2,3,6-tetrahydropyridin-l-yl, ktoré sú prí
padne substituované, hexahydro-1 H-azepin-1 -y 1, 
heptahydroazocin-1 -y 1, oktahydroazonin-l-yl, 
skupina Y, kde a-B je skupina -CONR", m je 1 až 
2 a p je 1 až 2, alebo skupina Z, kde Qje uhlík 
alebo dusík, Dje C j_4~alkyI alebo -CH2CF3 a rje 
1 až 3; R3 je C1 _5-alkyl; -COR5, kde R5 je Cm- 
-alkyl, -(CH2)nOCH3, -CH3O(C2H4O)nCH3, 
-(CH2)nCF3 alebo -(CH2)nOH1 kde n je I až 4; 
-SO2R6, -CONHR6 alebo -SO2N(R6)2, kde R6 
je CM-alkyl; Rz* je vodík alebo halogén a Aje fe- 
nyl alebo heterocyklus, ktoré sú prípadne substi
tuované alebo Cj_g-cyklolakyl a ich použitie pri 
liečení.

(74) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

O

o
'N-qX /(CHz)r
/ x^z (Z)

7 (51) C 07D 237/04, 253/06, 273/04, 285/16, 285/18, 
A61K 31/50, 31/53, 31/535 

(21) 557-90
(71) ORION-YHTYMÄ OY1 Espoo, FI;
(72) Haikala Heimo Olavi, Espoo, FI; Honkanen Erkki 

Juhani, Vantaa, FI; Lônnberg Kari Kalevi, Routio, 
Fl; Nore Pentti Tapio, Helsinki, FI; Pystynen 
Jarmo Johan, Espoo, FI; Luiro Anne Maria, 
Helsinki, FI; Pippuri Aino Kyllikki, Espoo, FI;

(54) Substituované pyridazinóny alebo dihydropy- 
ridazinóny, spôsob a medziprodukty na ich 
prípravu a farmaceutické prípravky na ich bá
ze

(22) 06.02.90
(32) 11.02.89
(31) 8903130.6
(33) GB
(57) Sú opísané substituované pyridazinóny alebo di- 

hydropyridazinóny všeobecného vzorca (I), kde 
Het predstavuje nesubstituovaný alebo alkylovou 
skupinou s 1 až 7 atómami uhlíka substituovaný 
šesťčlenný heterocyklický kruh s dvoma atómami 
dusíka alebo tromi atómami dusíka, alebo dvoma 
atómami dusika a jedným atómom kyslíka alebo 
síry, A predstavuje väzbu alebo skupinu vzorca 
-CH=CH- alebo -CH2-CH2-, Y predstavuje dusík 
alebo skupinu CH a význam ďalších substituentov 
R* až R5 je uvedený v opisnej časti; a ich farma
ceuticky prijateľné soli. Ďalej je opísaný spôsob 
a medziprodukty na ich prípravu a farmaceutické 
prípravky na ich báze určené na liečbu srdcového 
zlyhania.

(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

7 (51) C 07D 239/04, 239/06, 279/06, 277/06,
A 61K 31/495

(21) 249-99
(71) THE PROCTER and GAMBLE COMPANY, 

Cincinnati, OH, US;
(72) Pikul Stanislaw, Mason, OH, US; McDow- 

Dunham Kelly Lynn, Loveland, OH, US; 
Almstead Neil Gregory, Loveland, OH, US; De 
Biswanath, Cincinnati, OH, US; Natchus Michael 
George, Glendale, OH, US; Taiwo Yetunde 
Olabisi, West Chester, OH, US;

(54) 1,3-Diheterocyklické metaloproteázové inhibi
tory

(22) 22.08.97
(32) 28.08.96
(31) 60/024 830
(33) US
(86) PCT/US97/14550, 22.08.97
(57) Zlúčeniny všeobecného vzorca (1), kde R* je H, 

R3 je H, alkyl alebo acyl, Ar je COR3 alebo 
SO2Rz*, Xje CH2, O, S, SO, SO2 alebo NR5 ale
bo môže tvoriť kruh s Y alebo W, W je H alebo 
jedna alebo viac nižších alkýlových skupín, hete
rocyklus alebo je alkylénový, arylénový alebo he- 
teroarylénový mostík, Y je jeden alebo viac vodí
kov, hydroxyskupina, SR*®, SORz*, SO2Rz*, alko- 
xyskupina alebo aminoskupina vzorca NR* *R*3, 
Z je nula, spirojednotka alebo oxoskupina, n je 
číslo 1 - 4, ktoré sú užitočné ako inhibitory meta- 
loproteáz cicavcov.

(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;



O Ar

7 (51) C 07D 239/26, A 61K 31/505,(/ 07D 213/56, 
213/61, 213/84, 213/89, 213/73, A 61K 31/44

(21) 613-99
(71) ZENECA LIMITED, London, GB;
(72) Preston John, Macclesfield, Cheshire, GB; 

Stocker Andrew, Macclesfield, Cheshire, GB: 
Turner Paul, Macclesfield, Chesli ire. QB, 
Smithers Michael James. Macclesfield, Cheshire, 
GB; Rayner John Wall, Macclesfield, Cheshire, 
GB;

(54) Heterocyklické deriváty', spôsob ich prípravy a 
prostriedok, ktorý ich obsahuje

(22) 04 1 1.97
(32) 08 I 1.96. 29.07.97
(31) 9623283.0,9715893.5
(33) GB1GB
(86) PCT/GB97/03033, 04.11.97
(57) Heterocyklické deriváty všeobecného vzorca A- 

-B-X1-J '(R2)-L1-T2(R3)-X2-Q, v ktorom A je 
prípadne substituovaný 5- alebo ó-ckmnv aroma
tický heterocyklus, B je prípadne substituovain 
fenylénový kruh, X1 je napríklad skupina SO, 
skupina SCQ a iné, T1 je skupina CT! alebo atóm 
dusíka, R2 je vodík alebo Cj,4 alkyl, i.1 je alky- 
lénová alebo alkylénkarbonylová skupina, T^ je 
skupina CH alebo atóm dusíka, R3 je vodík alebo 
C]_4 alkyl, X2 je napríklad skupina SO, StQ, CO 
a iné, Q je napríklad prípadne substituovaná Ieny - 
lová skupina, prípadne substituovaná naftylová 
skupina a iné a ich farmaceuticky prijateľné soli, 
ktoré majú antitrombotieké a anfikoagulačné 
vlastnosti; spôsob prípravy uvedených heterocyk- 
lických derivátov; farmaceutické prostriedky, kto
ré ich obsahujú a ich použitie na prípravu liečiv 
ktoré majú antitrombotieké alebo antikoaeulačné 
účinky.

(74) Čechvaluva Dagmar, Bratislava. SK:

7 (51) C 07D 241/18, A 61K 31/495, C 07D 237/16.
237/14, 253/06, 253/08, 491/04, 241/20, 237/18, 
237/20 

(21) 777-99
(71) BASF AKTIENGESĽLLSCHAFT, Ludwigsha-

fen, DF:
(72) Amberg Wilhelm, Schwetzingen, DE, Jansen 

Rolf, Mannheim, DE; KlingAndrcas. Mannheim, 
DE; Klinge Dagmar. Heidelberg, DE; Ricchers 
Hartmut, Neustadt, DE; Hergenroder Štefan, 
Vlainz, DE; Raschack Manfred, Weisenheim, DE; 
Unger Liliane, Ludwigshafen, DE,

(54) Deriváty heterocyklických karboxylových ky
selín, ich príprava a použitie ako antagonistov 
endotelínových receptorov

(22) 04.12.97
(32) 18.12.96, 13.01.97
(31) 19o 52 763.5,197 00 884.4
(33) Dt, DE
(86) PCT/EP97/06778, 04.12.97
(57) Deriváty karboxylových kyselín všeobecného 

vzorca I, v ktorom R1 znamená tetrazol alebo sku
pinu -C(O)R, R2 je prípadne substituovaný C],4 

alkyl, C2_4alkenyl, C2_4alkinyl, R3 a Rzl sú rov
naké alebo rozdielne a znamenajú napríklad fenyl, 
naftyI a iné, K3 znamená napríklad atóm vodíka, 
C|_§alkyl. CQ.galkenyl, Cg.galkinyl a iné, X zna
mená atóm dusíka, Y znamená atóm dusíka alebo 
CRtl, Z znamená atóm dusíka alebo CR113, W je 
atóm síry, kyslíka alebo jednoduchá väzba, Qje 
atóm kyslíka alebo dusíka, ich použitie ako anta
gonistov endotelínového receptora.

(74) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

R4

R5—W — C----CH

R3 R1

X-Y
"Q----<f X)— R2

N = Z
(D

7 (51) C 07D 243/08, 267/10, 281/04, 281/18,
A 61K 31/53, 31/54

(21) 251-99
(71) THE PROCTER and GAMBLE COMPANY, 

(’incinnatí, OH, US;
(72) Almstead Neil Gregory, Loveland, OH, US; De 

Biswanath, Cincinnati, OH, US; Taiwo Yetunde 
Olabisi, West Chester, í)H, US; Pikul Stanislaw. 
Mason, OH, US; Matchus Michael George, 
Glendale, OH, US; Cheng Menyan, West Chester, 
OH, US; Matthews Randall Stryker, Cincinnati, 
OH, US;

(54) Heterocyklické inetaloproteázové inhibitory
(22) 22.08.97
(32) 28.08.96
(31) 60/024 764
(33) US
(86) PCT7US97/I4551. 22.08.97
(57) Zlúčeniny všeobecného vzorca (1), v ktorom R1 je 

H, R2 je H, alkyl alebo acyl, Ar je skupina COR3 

alebo S02R4, pričom R3 je napríklad alkyl, aryl, 
heteroaryl a Rl4 je napríklad alkyl, aryl, heteroa- 
r> t, X znamená CI Q, O, S. SO, SO2 alebo NR3, 
pričom R3 je napríklad H, alkyl, aryl, Wje naprí
klad H, nižší alkyl, alkylénový, arylénový alebo 
heteroarylénový môstik, Y je napríklad H, hydro- 
xyskupina, aminoskupina, alkoxyskupina, Z nie je 
prítomný alebo znamená napríklad spirojednotku, 
n je 1,2 alebo 3, ktoré sú užitočné ako inhibitory 
metaloproteáz cicavcov.

(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;



7(51) C 07D 263/28
(21) 199-99
(71) Schering Corporation, Kenilworth, NJ, US;
(72) Towson James C., Clinton, NJ, US; Vashi Dhiru 

B., Princeton Junction, NJ, US;
(54) Spôsob prípravy medziproduktov florfenikolu
(22) 18.08.97
(32) 19.08.96
(31) 08/699 271
(33) US
(86) PCT/US97/14205, 18.08.97
(57) Spôsob prípravy zlúčenín všeobecného vzorca (I), 

kde Rje H, NO2, CH3S, CH3SO2 alebo C4 až C6 

alkyl a R" je aryl, halogén, aryl, benzyl, substitu
ovaný benzyl, C; až C6 alkyl, C3 až C7 cykloal- 
kyl a halogénalkyl a konfigurácia oxazolínového 
kruhu je 4R trans, ktorý zahŕňa dva reakčné stup
ne. V 1. stupni sa redukuje zlúčenina všeobecné
ho vzorca (II), kde R' znamená vodík, C| až C6 

alkyl, C3 až C2 cykloalkyl, benzyl, substituovaný 
benzyl alebo aryl na zlúčeninu všeobecného vzor
ca (Ill). V 2. stupni zlúčenina všeobecného vzor
ca (!!!) reaguje so všeobecným vzorcom R'-CN 
za vzniku zlúčeniny všeobecného vzorca (I).

(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;
R

(54)

(22)
(32) 
(31)
(33) 
(57)

(74)

Spôsob prípravy esterov |2-|4-((4-chlórfe-
nyl)fenylmetyl]-l-piperazinyl]etoxy] octovej
kyseliny
21.04.99
23.04.98
124 195
IL
Spôsob prípravy esterov [2-[4-[(4-chlórfenyl)fe- 
nylmetyl]-l-piperazinyl] etoxyjoctovej kyseliny 
všeobecného vzorca (1), kde X znamená halogé
nový atóm a R znamená nižšiu alkylovú skupinu, 
reakciou zlúčeniny všeobecného vzorca (11) so 
zlúčeninou všeobecného vzorca (!!!) a terciárnym 
amínom ako rozpúšťadlom v prítomnosti látky za
chytávajúcej prechodne vznikajúce kyslé medzi- 
produkty pri teplote aspoň 100 °C.
Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

d)

OD

(Hl)

7(51) C 07D 295/04 
(21) 522-99
(71) Chemagis Ltd., Bnei Brak, IL;
(72) Lermän Ori, Ramat Gan, ÍL; Gal Erez, Givatayim, 

ÍL; Kaspi Joseph, Givataim, ÍL;

7 (51) C 07D 311/58, 335/06, A 61K 31/35
(21) 1677-98
(71) THE PROCTER and GAMBLE COMPANY, 

Cincinnati, OH, US;
(72) Janusz John Michael, West Chester, OH, US; 

Johnson Carl Randolph, Detroit, MI, US; 
Senanayake Chandrawansha Bandara W., Detroit, 
Ml, US;

(54) Dihydrobenzopyrán a prostriedok s jeho obsa
hom

(22) 06.06.97
(32) 07.06.96
(31) 60/019 414
(33) US
(86) PCT/US97/09945, 06.06.97
(57) Opísaný je dihydrobenzopyrán podľa všeobecné

ho vzorca (1), v ktorom X znamená skupinu vy
branú zo skupiny pozostávajúcej z atómu kyslíka, 
atómu síry, skupiny SO a skupiny SO2, každé Y 
nezávisle znamená atóm vodíka alebo priamu, 
rozvetvenú alebo cyklickú alkanylovú skupinu 
s 1 až 4 atómami uhlíka alebo dve Y sú spolu 
zviazané pri vzniku alkany lového kruhu s 3 až 7 
atómami uhlíka, Z znamená rozvetvenú alebo 
cyklickú alkylovú skupinu s 3 až 10 atómami in
ými ako je atóm vodíka, W znamená atóm kyslíka



alebo atóm síry a R znamená priamu, rozvetvenú 
alebo cyklickú alkylovú alebo arylovú skupinu, 
nasýtenú alebo mono- či di-nenasýtenu dvojitými 
alebo trojitými väzbami, pričom R obsahuje 1 až 
15 atómov iných, ako je atóm vodíka. Ďalej je 
opísaný prostriedok, ktorý obsahuje uvedený di- 
hydrobenzopyránový derivát.

(74) Patentsends Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

/ d)

7 (51) C 07D 333/34, 295/135, 285/14, 307/79, 215/36, 
209/30, 261/10, 333/62

(21) 808-99
(71) SMJTHKLTNE BEECHAVl PLC, Brentford, 

Middlesex, GB;
(72) King Francis David, Harlov\. Essex GA; Wyman 

Paul Adrian, Harlow. Essex, GB; Bromidge 
Steven Mark, Harlow, Essex, GB;

(54) Sulfónamidové deriváty, spôsob ich prípravy, 
farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich 
použitie

(22) 15.12.97
(32) 19.12.96, 17.01.97, 27.10.97
(31) 9626377.'7, 9700901.3, 9722757.3
(33) GB,GB,GB
(86) PCT/EP97/07 159, 15.12.97
(57) Opisujú sa sulfónamidové deriváty všeobecného 

vzorca (1), kde substituenty sú definovane v hlav
nom patentovom nároku, spôsob ich prípravy, far
maceutické prostriedky' s ich obsahom a ich pou
žitie na liečbu porúch centrálnej nervovej sústavy 
(CNS), najmä na liečbu schizofrénie, Alzheimero- 
vej choroby a/alebo depresie.

(74) Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;

R3 (D

7(51) C 07D 401/04, A 61K 31/55
(21) 338-99
(71) Schering Corporation, Kenilworth. NJ. 1 IS;
(72) Taveras Arthur G., Rockaway, NJ, í S; YlalIams 

Alan K., Hackettstown, NJ, US; Atonso Adriano, 
West CaldweP NJ, US;

(54) Tricyklické inhibitory Iarnezyl protein trnnsfe- 
rázy

(22) 11.09.97
(32) 13.09.96

(31) 08/713 323
(33) L S
(86) PCT/US97/15907, 11.09.97 
(57) Zlúčenina všeobecného vzorca (1) slúži na prípra

vu farmaceutického prostriedku, na jeho použitie 
ako liečiva pri liečení nádorových buniek a na in- 
hibíciu farnezyl protein transferázy.

(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

IVUI

N-W

7 (SI) C (171) 401/06, 403/06, 211/32, 207/08,
A 6IK 31/445

(21) 895-98
(71) PFIZER Research and Development Company, 

Dublin, IE.:
(72) Mackenzie Alexander Roderick, Sandwich, Kent, 

GB; Marchington Allan Patrick, Sandwich, Kent, 
'GB; Middleton Donald Stuart, Sandwich, Kent, 
GB; Meadows Sandra Dora. Sandwich, Kent, GB,

(54) 3-Azetidinylalkylpiperidíny alebo pyrolidiny, 
spôsob a medziprodukty na ich výrobu, farma
ceutické prostriedky na ich báze a použitie 
týchto látok

(22) 09.12.96
(32) 05.01.96
(31) 9600235.7
(33) GB
(86) PCT/EP96/05613, 09.12.96
(57) Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I). 

spôsob a medziprodukty na ich výrobu, farmace
utické prostriedky na ich báze a použitie týchto lá
tok. Zlúčeniny všeobecného vzorca (1) a ich soli 
sú antagonisty tachykinínu.

(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK:

K



7 (51) C 07D 401/12
(21) 872-99
(71) ASTRA AKTIEBOLAG, Sôdertälje, SE;
(72) Cotton Hanna, Sôdertälje, SE; Larsson Magnus, 

Sôdertälje, SE; Mattson Anders, Sôdertälje, SE;
(54) Spôsob prípravy omeprazolu a farmaceutické 

kompozície s ich obsahom
(22) 03.11.98
(32) 14.11.97
(31) 9704183-4
(33) SE
(86) PCT/SE98/01984, 03.11.98
(57) Vynález opisuje nový spôsob syntézy 5-metoxy- 

-2-[[(4-metoxy-3,5-dimetyl-2-pyridinyl)me- 
ty Ijsulfiny lj-1 H-benzimidazolu, známeho pod tri
viálnym názvom omeprazol. Vynález tiež súvisí 
s výrobou farmaceutického prípravku, s jeho 
obsahom a jeho použitím v medicíne. Nový 
spôsob prípravy omeprazolu zahŕňa krok oxidácie 
5-metoxy-2-[ [4-me toxy-3,5-d i mety 1-2-pyridi
ny l)mety Ijtioj-lH-benzimidazolu v organickom 
rozpúšťadle s oxidačným činidlom, v prítomnosti 
titánového komplexu a voliteľne v prítomnosti zá
sady.

(74) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

7(51) C 07D 403/10
(21) 570-99
(71) MERCK & CO., INC., Rahway, NJ, US;
(72) Breen Patrick, Rahway, NJ, US; Dienemann Erik 

A., Rahway, NJ, US; Epstein Albert D., Rahway, 
NJ, US; Larson Karen A., Rahway, NJ, US; 
Kennedy Michael. T., Rahway, NJ, US; 
Mahadevan Hari, Rahway, NJ, US;

(54) Spôsob kryštalizácie losartanu draselného
(22) 24.10.97
(32) 29.10.96, 12.12.96
(31) 60/029 326, 96 258 04.1
(33) US, GB
(86) PCT/US97/19442, 24.10.97
(57) Losartan draselný vzorca (I) je antagonista angio- 

tenzínu 11 použiteľný pri liečení zvýšeného krvné
ho tlaku a venostázy. Opisuje sa spôsob riadenej 
kryštalizácie losartanu draselného s použitím prí
davku rozpúšťadla znižujúceho rozpustnost’ spolu 
s masívnym zaočkovaním na získanie požadova
nej morfológie kryštálov a objemových fyzikál
nych vlastností nutných na úspešnú výrobu.

(74) Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;

7 (51) C 07D 405/04, A 61K 31/415, C 07D 405/14, 
409/14, 401/04, 403/04, 413/04, 417/04, 409/04, 
263/12

(21) 487-99
(71) BAYER AG, Leverkusen, DE;
(72) Straub Alexander, Wuppertal, DE; Furstner 

Chantal, Miilheim, DE; Niewôhner Ulrich, 
Wermelskirchen, DE; Jaetsch Thomas, Kôln, DE; 
Feurer Achim, Odenthal, DE; Kast Raimund, 
Wuppertal, DE; Stasch Johannes-Peter, Solingen, 
DE; Perzborn Elisabeth, Wuppertal, DE; Hiitter 
Joachim, Wuppertal, DE; Dembowsky Klaus, 
Wuppertal, DE; Arlt Dieter, Lembg, DE;

(54) Heterocyklylmety!-substituované deriváty py- 
razolu, spôsob ich výroby, farmaceutické pro
striedky tieto látky obsahujúce a ich použitie 
na výrobu liečiv

(22) 02.10.97
(32) 14.10.96, 14.10.96, 14.10.96, 14.10.96
(31) 196 42 319.8, 196 42 320.1,

196 42 322.8, 196 42 323.6
(33) DE, DE, DE, DE
(86) PCT/EP97/05432, 02.10.97
(57) Zlúčeniny všeobecných vzorcov (1-1), (Il-I) (111-1) 

a (IV-I), v ktorých substituenty A' a A3 zname
najú prípadne substituovaný päť- alebo šesťčlen
ný aromatický alebo nasýtený heterocyklus s 1 až 
3 heteroatómami vybranými zo skupiny zahŕňajú
cej síru, dusík a/alebo kyslík, A2 znamená feny lo
vů skupinu alebo prípadne substituovaný päť- ale
bo šesťčlenný aromatický alebo nasýtený hetero
cyklus s 1 až 3 heteroatómami vybranými zo sku
piny zahŕňajúcej síru, dusík a/alebo kyslík, A4 

znamená prípadne substituovanú fenylovú skupi
nu a význam substituentov R', R2, R3, r.20, p2', 
R22, R42, R43, R44, R69, R70 a R71 je defino
vaný v patentových nárokoch, spôsoby ich výro
by, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich 
použitie ako liekov na ošetrenie ochorení srdco
vého obehového systému.

(74) Hermannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;

CH,-----A* (IV-I)



7 (51) C 07D 413/12, 333/34, 405/12, 407/12,
409/12, 411/12, 419/12

(21) 365-99
(71) TEXAS BIOTECHNOLOGY CORPORATION, 

Houston, TX, LS;
(72) Wu Chengde, Houston, TX, US; Raju Bore 

Gowda, Sugarland, IX, US; Kogan limothy ľ.. 
Sugarland, TX, US; Blok Natalie, Houston, TX, 
US; Woodard Patricia, Sugarland, TX, US;

(54) Derivát sulfónamidu a farmaceutický prostrie
dok, ktorý ho obsahuje

(22) 26.09.97
(32) 27.09.96
(31) 08/721 183
(33) LS
(86) PCT/US97/17402, 26.09.97
(57) Tienylsulfónamidy, fury Isulfónamidy a p\ roly I- 

sulfónamidy a ich farmaceuticky vhodné soli mo
difikujú aktivitu endotelínových peptidov. Hlavne; 
N-(izoxazolyl)tieny Isulfónamidy, N-(izoxazo- 
lyl)furylsulfónamidy a N-(izoxazolyl)pyrolylsul- 
fónamidy a farmaceutické prostriedky, ktoré ich 
obsahujú, inhibujú viazanie endotelínového pepli- 
du na endotelínový receptor a sú preto účinné na 
ošetrovanie ochorení súvisiacich s aktivitou endo- 
telínu.

(74) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

7(51) C 07D 413/12, A 61K 31/42
(21) 749-99
(71) THf: PROCTER and GAMBLE COMPANY, 

Cincinnati, OH, US;
(72) Henry Raymond Todd, Pleasant Plain. Ol I. i S; 

Sheldon Russell James, fairfield, OH. US; Scibel 
William Lee. Hamilton, OH. 1 IS;

(54) 2-Imidazolinylaminobenzoxazolovr zlúčeniny 
použiteľné ako a-2 adrenoceptorové agonisty

(22) 21.11.97
(32) 25.11.96
(31) 60/031787
(33) US
(86) PCTAJS97/20803, 21.11.97
(57) Zlúčeniny -všeobecného vzorca (!) pôsobia ako 

a-2 adrenoceptorové agonisiy, ktoré je možné 
použiť na výrobu farmaceutických prípravkov 
vhodných na liečenie širokého spektra chorôb 
modulovaných a-2 adrenoceptormi vrátane nazál- 
nej kongescie, astmy, alergickej nádchy, migrény, 
chrípky, nádchy, závislosti Od alkoholu, opiátov 
a podobne.

(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

R- - - - - - ■

7(51) C 07D 417/12, A 61K 31/495
(21) 1508-98
(71) PFIZER INC., New York, NYj US;
(72) Busch Frank Robert, Gales Ferry, CT, US; Rose 

Carol Anne, l.edyard, CT, US; Shine Russell 
James, Waterford, CT, US;

(54) Dihydráty metánsuifonátii 5-(2-(4-( 1,2-benzi- 
zotiazol-3-y 1)-1 - piperazine l)ety l)-6-chlór-1,3- 
-dihydro-2H-indol-2-unu, farmaceutická kom
pozícia na ich báze a spôsob liečby psychotic
kých porúcli

(22) 10.04.97
(32) 07.05.96
(31) 60/016 757
(33) LS
(86) PCT/B97/00393, 10.04.97
(57) Opisujú sa dihydráty metánsulfonátu 5-(2-(4-( 1,2- 

-benzizotiazol-3-yl)-1 -piperaziny l)ety l)-6-chlór- 
-l,3-dihydro-2H-indol-2-onu, t. j. ziprasidonu. 
Farmaceutická kompozícia na liečbu psychotic
kých porúch, ako schizofrénie, úzkosti alebo bo
lesti spojenej s migrénou, obsahujúca túto zlúče
ninu v množstve účinnom na liečenie psychotíc- 
Kej poruchy a farmaceuticky vhodný nosič. 
Spôsob liečby psychotických porúch u cicavcov, 
pri ktorom sa cicavcom podá táto zlúčenina v mn- 
nožstve účinnom na liečenie psychotickej poru
chy.

(74) Bušov á Eva, JUDr., Bratislava, SK;

7 (51) C 071) 471/04, A 61K 31/435 // (( 07D 471/04, 
221:00, 209:00)

(21) 451-99
(711 Synthelabor Le Plcssis-Robinson, FR;
(72) Evanno Yannick, Bullion, FR; Sevrin Mirvtlle. 

Paris, FR; Maluizel Christian, Meudon, FR: 
Legalloudec Odette, Morigny. FR; George Pascal. 
Saint Arnoult en Yvelines. FR,

(54) Deriváty l//-pyrido|3,4-b|indol-4-karboxami- 
du, spôsob ich prípravy a ich použitie pri lieče
ní

(22) 03.10.97
(32) 08.10.96
(31) 96/12229
(33) FR
(86) PCT/FR97/01750, 03.10.97
(57) Zlúčeniny všeobecného vzorca (1), kde X je vo

dík. halogén alebo alkyl, alkoxyskupina, trifluór- 
metyl alebo fenylmetoxyskupina, R* je vodík ale
bo alky 1, cyklopropy! alebo fenylmetyl, R^ je buď 
pripadne substituovaný alkyl alebo prípadne sub
stituovaný fenylulkyi. alebo cyklohexylmetyl, 
alebo lienylmetyi, alebo pyridinylmetyl, alebo 
prípadne substituovaný fenyl, alebo pyridiny 1. 
alebo 5-metyl-! .2-oxa/oly 1, alebo 5-metyl-l 5,4- 
-tiadiazolyl. alebo naftyL Rj a R^ znamenajú vo

dík, alkyl, 2-metoxyetyl, hydroxyalkyl, karboxy- 
alkyl, alkoxykarbonylalkyl alebo fenylalkyl, ale
bo R ’ a R^ spoločne s atómom dusíka, ku ktoré
mu sú viazané, tvoria prípadne substituovanú



pyrolidinylovú, piperidinylovú, morfolinylovú, 4- 
-metyIpiperazinylovú, azetidinylovú alebo tiazo- 
lidinylovú skupinu a väzba medzi atómami uhlíka 
v polohách 3 a 4 je jednoduchá alebo dvojitá, 
spôsob prípravy týchto zlúčenín a farmaceutický 
prostriedok s ich obsahom.

(74) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
NR3R4

7 (51) C 07D 487/04, 471/04, A 61K 31/435, 
31/495,31/415

(21) 676-99
(71) BAYER AKT1ENGESELLSCHAFT, Leverku

sen, DE;
(72) Straub Alexander, Wuppertal, DE; Furstner 

Chantal, Mulheim, DE; Jaetsch Thomas, Kôln, 
DE; Feurer Achim, Odenthal, DE; Kast Raimund, 
Wuppertal, DE; Stasch Johannes-Peter, Solingen, 
DE; Perzborn Elisabeth, Wuppertal, DE; Hiitter 
Joachim, Wuppertal, DE; Dembowsky Klaus, 
Wuppertal, DE;

(54) Substituované deriváty pyrazolu, spôsob ich 
výroby, farmaceutické prostriedky tieto látky 
obsahujúce a ich použitie na výrobu liekov

(22) 14.11.97
(32) 26.11.96
(31) 196 49 460.5
(33) DE
(86) PCT/EP97/06366, 14.11.97
(57) Substituované pyrazolové deriváty všeobecného 

vzorca (I), v ktorom R* je päť- alebo šesťčlenný 
aromatický heterocyklus, ktorý môže byť viazaný 
cez dusíkový aióm a ktorý je prípadne až trikrát 
substituovaný, R- a R-* tvoria spoločne s atómami 
uhlíka, ku ktorým sú viazané, šesťčlenný nasýte
ný alebo aromatický heterocyklus, ktorý je pri
padne substituovaný, A je päť- alebo šesťčlenný 
aromatický alebo nasýtený heterocyklus, ktorý je 
prípadne substituovaný; spôsob ich výroby, far
maceutické prostriedky tieto látky obsahujúce 
a ich použitie ako liečiv na ošetrenie ochorení srd- 
covo-obehového systému.

(74) Hermannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;

7 (51) C 07D 487/08, A 61K 31/495, // (C 07D 487/08, 
241:00, 241/00)

(21) 741-99
(71) SYNTHELABO, Le Plessis Robinson, FR;
(72) Jegham Samir, Argenteuil, FR; Lochead Alistair, 

Charenton, FR; Nedelec Alain, Colombes. FR; 
Solignac Axelle, Paris, FR;

(54) Deriváty l,4-diazabicyklo[2,2,2]okt-2-ylmetyl- 
benzoátu, spôsob ich prípravy, liečivo a farma
ceutický prostriedok s ich obsahom

(22) 02.12.97
(32) 04.12.96
(31) 96/14847
(33) FR
(86) PCT/FR97/02174, 02.12.97
(57) Opisujú sa zlúčeniny vzorca (I), kde R* je metyl; 

X* je vodík; alebo OR* a X* spoločne tvoria sku
pinu -O(CH2)2-, -O(CH2)3-, -O(CH2)2O- alebo 
-O(CH2)3O; X^ je vodík alebo aminoskupina 
a X^ je halogén. Tieto zlúčeniny sú ligandmi se- 
rotonínergných receptorov typu S-HT3 a/alebo 
5-HT4 a pôsobia ako 5-HT4 agonisty a/alebo 
S-HT3 antagonisty.

(74) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
O

7 (51) C 07D 491/22, A 61K 31/35 // (C 07D 491/22, 
321:00, 241:00, 221:00, 209:00)

(21) 274-99
(71) PHARMACIA & UPJOHN COMPANY, 

Kalamazoo, Ml, US;
(72) Lee Byung H., Kalamazoo, Ml, US; Clothier 

Michael F., Kalamazoo, Ml, US;
(54) 25-Metylén a 24,25-epoxy markfortiny a para- 

herquamidy
(22) 05.09.97
(32) 09.09.96
(31) 60/025 983
(33) US
(86) PCT/US97/15309, 05.09.97
(57) Sú opísané markfortiny a paraherquamidy, kto

rých sedemčlenný heterocyklický kruh s dvomi 
atómami kyslíka sa modifikoval tak, aby vznikli 
25-metylén zlúčeniny vzorca (VII) a 24,25-epo.xy 
zlúčeniny vzorca (Vili), ktoré sú užitočné ako an- 
tiparazitické látky proti endoparazitom a ektopa- 
razitom.

(74) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

CH3



7 (51) C 07F 7/08, C 07D 209/04
(21) 178-99
(71) MERCK & CO.. INC., Rahway, NJ1 1 S:
(72) Chen Cheng-Yj, Rahway. NI. US; Larsen Robert 

U., Rahway, M, US;
(54) Spôsob výroby indolovýcl; derivátov a medzi- 

produkty
(22) 08.08.97
(32) 13.08.96, 12.09.96, 31.10.96
(31) 60/023 860, 96 19064, 60/030155
(33) US, GB, VS
(86) PCT/US97/1 3799, 08.08.97
(57) 2-Nesubstituované indoly štruktúrneho vzorca 

(IV) môžu byť výhodne syntetizované s nízkymi 
nákladmi a vysokými výťažkami paládiom kata- 
lyzovanou väzbou/uzavretím kruhu 2-halogén 
alebo 2-tri fluórmety Isulfony Ioxy ani línu (I)
a acylsilánového derivátu (11) s následným odstrá
nením silylových ochranných skupín. Spôsob 
podľa predkladaného vynálezu je zvlášť vhodný 
na výrobu indolov obsahujúcich v kyslom prost
redí labilné substituenty, ako je triazol, acetyl, ke- 
tál, kyano a karbamát, alebo indolov s ľahko od- 
štiepiteľnou skupinou v benzylovej polohe. 
Výhody predkladaného spôsobu spočívajú v tom, 
že nie je nutné používať trifenylfosfm, tetrabuty- 
lamóníumchlorid alebo chlorid lítny. Pri použití 
na 5 - tri azoly !-substituované indoly odstráni 
spôsob podľa predkladaného vynálezu sklon k tri- 
azolylovej polymerizácii pri Fischerovej índolo- 
vej syntéze. Vynález sa ďalej týka nových rnedzt- 
produktov štruktúrneho vzorca (V) a (VI).

(74) Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;

7(51) C 07K 5/00, A 61K 38/10, 38/17
(21) 1228-98
(71) REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CAI l- 

FORNI A, Oakland, CA, US;
(72) O'Brien John S., San Diego, CA, US;
(54) Spôsoby použitia peptidov odvodených od pro- 

saposínu na zmiernenie neuropatickej bolesti
(22) 05.03.97
(32) 05.03.96
(31) 08/611 307
(37) US
(86) PCTT S97/04143, 05.03.97
(57) Sú opísané fragmenty odvodené od prosaposínu, 

farmaceutický prípravok s ich obsahom a ich pou
žitie na stimuláciu rastu neuritov, inhibíciu smrti 
nervových buniek, navodenie myelinizácie a inhí- 
bíciu demyelinizácie.

(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

7(51) C 08F 2/42, 12/08
(21) 363-98
(71) Ciba Specialty Chemicals Holding Inc., Basel. 

CH;
(72) Merrill James Tyler, Katy, TX, US; Butler James 

Roy, Houston, TX. I S; Gatechair Leslie Robert, 
White Plains. NY. US; Li Sheng-Shing, Danbury, 
CT. US; Winter Roland Arthur Edwin, Armonk, 
NY, US;

(54) Spôsob inhibicie polymerizácie
(22) 18.03.98
(12) 20.03.97
(31) 08/821 281
(33) US
(5"1) Spôsob inhibicie zahŕňa prechod etylbenzéuové- 

ho nástreku cez hydrogenačný katalyzátor v de- 
hydrogenačnom reaktore za vzniku styrénového 
prúdu; obvod plynného prúdu obsahujúceho ved
ľajšie produkty vrátane vodíka, etylbenzenu 
v plynnej fáze, styrénu, benzénových a toluéno- 
vých pár, oxidu uhoľnatého, oxidu uhličitého 
a vodnej pary z tohto reaktora; vstrekovanie inihi- 
bítora polymerizácie styrénu do totho plynného 
prúdu a jeho následné stláčanie bez tvorby väč
ších ako stopových množstiev polysh rénu 
v spôsobe tvorby styrénu, pričom uvedeným inhi
bitorem je tienený amín schopný terminácie radi
kálových reakcií.

(74) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;



7(51) C 08F 4/02, 4/654
(21) 747-98
(71) Himont Incorporated, New Castle County, DE, 

US;
(72) Sacchetti Mario, Ferrara, IT; Govoni Gabriele, 

Renazzo, Ferrara, IT; Ciarrocchi Antonio, Ferrara, 
IT;

(54) Spôsob prípravy polymérov a kopolymérov 
olefínov a takto získaný polymér alebo kopoly- 
mér olefínov

(22) 26.04.90
(32) 28.04.89
(31) 20329 A/89
(33) IT
(57) Spôsob prípravy polymérov a kopolymérov olefí

nov všeobecného vzorca CH2=CHR, v ktorom R 
znamená atóm vodíka alebo alkylovú alebo arylo- 
vú skupinu obsahujúcu 1 až 8 atómov uhlíka, sa 
vykonáva v prítomnosti katalyzátora obsahujúce
ho reakčný produkt trialky!hlinitej zlúčeniny 
a pevnej katalytickej zložky obsahujúcej zlúčeni
nu titánu, obsahujúcej aspoň jednu väzbu titán - 
- halogén, nanesenej na bezvodom chloride ho- 
rečnatom ako nosiči, pričom táto zložka má podo
bu guľovitých častíc so stredným priemerom 
v rozmedzí od 10 do 350 pm, povrchovou plo
chou v rozmedzí od 20 do 250 m“/g a porozitou 
vyššou ako 0,2 cm^/g, pričom v jej rôntgenovom 
spektre sú a) prítomné odrazy pri uhle 2 v = 35° 
a 2 v = 14,95° alebo b) nie je už prítomný odraz 
pri uhle 2 v = 35°, pričom je nahradený halogeni- 
dom s maximom intenzity v rozmedzí uhlov 2 v 
33,5° až 35°, pričom nie je prítomný odraz pri 
uhle 2 v = 14,95°. Do rozsahu vynálezu rovnako 
patrí polymér alebo kopolymér týchto olefínov, 
ktorý je vo forme guľovitých častíc so stredným 
priemerom v rozmedzí od 50 do 5 000 pm získa
ný týmto postupom.

(74) Hermannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;

7 (51) C 08F 8/30, C 10L 1/22, C 10M 133/52
(21) 563-99
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigsha- 

fen, DE;
(72) Rath Hans Peter, Grunstadt, DE; Trotsch-Schaller 

Irene, Bissersheim, DE; Posselt Dietmar, Heidel
berg, DE; Geissler Bernhard, Kirchheim, DE; 
Melder Johann-Peter, Neuhofen, DE; Rôsch 
Joachim, Ludwigshafen, DE;

(54) Polyolefíny a ich funkcionalizované deriváty
(22) 03.11.97
(32) 04.11.96
(31) 196 45 430.1
(33) DE
(86) PCT/EP97/06068, 03.11.97
(57) Sú opísané najmenej mononenasýtené polyolefí

ny s priemernou molekulovou hmotnosťou od 400 
do 1500 daltonov a disperzitou M\y/ Myj < 1,2, 
ktoré sa dajú získať katalytickou dimerizáciou 
najmenej mononenasýtených olefínových oligo- 
mérov. Deriváty polyolefínov sa môžu získať 
funkcionalizovaním najmenej jednej dvojitej väz

by polyoleflnu. Polyolefíny a/alebo ich funkcio
nalizované produkty sa používajú ako prísady do 
palív a mastív.

(74) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

7 (51) C 08F 14/06, C 07C409/34
(21) 988-98
(71) SOLVAY (Societe Anonyme), Bruxelles, BE;
(72) Bodart Vincent, Namur, BE;
(54) Spôsob polymerizácie vinylchloridu vo vodnej 

suspenzii použitím dialkylperoxydiuhličitanov 
v roztoku a spôsob výroby roztoku dialkylpe- 
roxydiuhličitanu

(22) 10.01.97
(32) 25.01.96
(31) 9600070
(33) BE
(86) PCT/EP97/00164, 10.01.97
(57) DialkyIperoxydiuhličitany s krátkymi alkylovými 

reťazcami, výhodne diety Iperoxydiuhličitany 
a diizopropy Iperoxydiuhličitany, sú použité pri 
polymerizácii vinylchloridu vo vodnej suspenzii 
vo forme roztoku v kvapalnom diaIkyIalkándikar- 
boxyláte nerozpustnom vo vode, pričom výhod
nými rozpúšťadlami sú hexándikarboxyláty odvo
dené od kyseliny adipovej a alkanolov, ktoré 
obsahujú 6 až 10 atómov uhlíka a koncentrácia 
peroxydiuhličitanu v týchto roztokoch sa pohybu
je od 15 do 40 % hmotn. Postupom podľa vynále
zu sa vyrábajú polyméry vinylchloridu s lepšou 
kvalitou, ktorá vedie k tvarovaným výrobkom, 
ktoré majú výrazne menej tzv. „rybích očiek". 
Vynález sa rovnako týka dvojfázového postupu 
výroby roztoku d ialky lperoxydiuhličitanov s krát
kymi alkylovými reťazcami, zvlášť vhodného na 
polymerizáciu vinylchloridu vo vodnej suspenzii. 
Podľa tohto postupu sa používa v etape výroby 
peroxydiuhličitanu anorganická soľ a produkt sa 
separuje následnou extrakciou pomocou rozpúš
ťadla nerozpustného vo vode.

(74) Hermannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;

7(51) C 08F 210/02, 222/06
(21) 161-98
(71) Montell North America Inc., Wilmington, DE, 

US;
(72) Berta Dominie A., Newark, DE, US;
(54) Termoplastický olefínový prostriedok a injek

čné vstrekovaný výrobok, ktorý ho obsahuje
(22) 06.02.98
(57) Je opísaný termoplastický olefínový prostriedok, 

ktorý obsahuje termoplastický olefin, polymér an- 
hydridu kyseliny maleínovej a štepeného propylé
nu alebo náhodného kopolyméru etylén-propylé- 
nu, polymér anhydridu kyseliny maleínovej a šte
peného olefínu, funcionalizovaný polymér, ktorý 
reaguje s anhydridovými skupinami kyseliny ma
leínovej a prípadne kopolymér anhydridu kysel i-



ny maleínovej a štepeného etylénu. Je opísaný 
taktiež injekčné vstrekovaný výrobok, ktorý obsa
huje tento termoplastický olefínový prostriedok. 

(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava. SK;

7 (51) C 08F 218/08, 14/06, C 07C 409/00
(21) 572-99
(71) AKZO NOBEL N.V.. Arnhem, NÍL;
(72) O Boen Ho, Utrecht. Nl ; Maltha Annemarieke, 

Wijchen, NL; Westmijze Hans, Bathmen, NL, 
Alferink Petrus Johannes Theodorus, Wester- 
voort, NL;

(54) Spôsob prípravy vodnej suspenzie obsahujúcej 
polyvinylalkohol a lenzid, suspenzia a jej pou
žitie

(22) 21.10.97
(32) 30.10.96
(31) 962030í 7.7
(33) EP
(86) PCT EP97/05919, 21.10.97
(57) Spôsob prípravy vodných suspenzií tepelne nestá

lych zlúčenín, obsahujúcich najmenej jeden poly
vinylalkohol s priemerným stupňom hydrolý/y od 
60 do 80 % a najmenej jednu neiónovú povrcho
vo aktívnu látku s priemernou hodnotou HLB od 
14,5 do 20,0; suspenzie sú vhodné na použitie 
v polymerizačných procesoch. Distribúcia ve
ľkosti častíc organických zlúčenín v suspenziách 
jc výhodne taká, pri ktorej je d^Q menšie ako 20 

pm. Rozdelenie veľkostí častíc tepeme nestálej 
organickej zlúčeniny a osobitné prísady umožňujú 
■-vvobu suspenzií, ktoré s u pri skladovaní chemic
ky, ako aj fyzikálne stále, ktoré majú vysokú kon
centráciu zlúčeniny a nízku viskozitu. Ak «i me
dené suspenzie použijú v procesoch polymerizá
cie vinylchloridu, potom zabezpečujú nízku úro
veň výskytu chýb typu rybieho oka a dobre elek
trické vlastnosti bez nepriaznivého ovplyvňova
nia objemovej hmotnosti a pórovitosti PVC.

(74) Majlingová Marta, Ing., Bratislava. SK,

7 (51) C 08F 220/04, 220/36, t 04B 24/26
(21) 405-98
(71) Cement Intellectual Property 1 td., Hamilton 1IM 

12, Bermuda, RM;
(72) Lepori Agostino, Fagnano Olona Varese. Fl; Pieh 

Stefan, Dr., Leondíng, Al; Akstinat Manfred 
Hartmut, Dr., Zurich, CH; Burkhardt Fritz, 
Oderburg. CH;

(54) Akrylové kopolvméry
(22) 27.03.98
(32) 07.04.97
(31) A 579/97
(33) AT

(57) Kopolyméry vzniknuté polymerizáciou jedného 
alebo viacerých monomérov s monomérmi vzorca 
r4-0-R-NC0-NH-r6 a prípadne monomérmi 
vzorca CHg CR v ktorých jednotlivé sym
boly majú svoje špecifické významy uvedené v o- 
pise.

(74) Hermannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK,

7 (51) C 08G 18/08, 18/28. 18/66, 18/18
(21) 581-99
(71) IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLL, 

London, GB,
(72) Sieker Thomas Heinrich, Deggendorf, DL; 

Gabrieli Franco, Brebbia, IT;
(54) Tuhé polyurelánové peny a spôsob ich výroby
(22) 10.10.97
(32) 04.11.96
(31) 96117644.3
(33) EP
(86) PCT/ĽP97/056I1, 10.10.97
(57) Opisuje sa spôsob výroby tuhých polyuretáno- 

vých alebo uretánom modifikovaných polyizoky- 
anurátových pien, pri ktorom reaguje organická 
polyizokyanátová kompozícia s izokyanát-reak- 
tívnou kompozíciou, obsahujúcou polyesterpoly- 
ol, v přítomnosti aminového katalyzátora, ktorého 
podstata spočíva v tom, že pKa konjugovanej 
amóniovej soli uvedeného aminu je menšia ako 
12.

(74) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

7(51) C 08G 18/118, 18/28, 18/66
(2!) 582-99
(71) IMPERIAL CHEMICAL. INDUSTRIES PLC. 

I.ondon, GB:
(72) Sieker Thomas Heinrich, Deggendorf, DE 

Gabrieli Franco, Brebbia, IT; Walraedt Saskia 
Rachel, Zvvijnaarde, BE;

(54) Izokyanálová reaktívnu kompozícia, tuhé poly
uretanové peny a spôsob ich výroby

(22( 10.10.97
(32) 04.11.%
(31) 96117043.5
(B) EP
(86) PCTEP97/05610, 10.10.97
(57) Opisuje sa polyolova zmes obsahujúca polyester- 

polyol, terciárny aminový katalyzátor a organickú 
karboxylovú kyselinu, pričom karboxylová kyse
lina obsahuje aspoň jednu funkčnú skupinu OH, 
Sil. NH-i alebo N HR. kde R znamená alky lovů. 
evkloalkylovú alebo arylovú skupinu, a použitie 
uvedenej polyolovej zmesí pri výrobe tuhých po- 
lyúrélánových pien.

(74) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;



7(51) C08J3/12
(21) 369-99
(71) BCD ROHSTOFFE FUR BAUCHEM1E HAN- 

DELSGMBH, Klosterneuburg, AT; KREMS 
CHEMIE AKT1ENGESELLSCHAFT, Krems, 
AT;

(72) Haupt Martin, Krems, AT; Axmann Heinz, 
Kolostemeuburg, AT;

(54) Disperzia vysušiteľná rozstrekovaním , spôsob 
jej výroby a jej použitie

(22) 23.09.97
(32) 24.09.96
(31) A 1691/96
(33) AT
(86) PCT/AT97/00206, 23.09.97
(57) Redispergovateľné rozstrekovaním sušené disper

zie zahŕňajú sušený emulzný polymér na báze vi- 
nylacetátu, styrénu, esteru kyseliny akrylovej a jej 
kopolymérov s povlakom z amfotemého polymé
ru. Tieto redispergovateľné disperzie sa dajú bez
problémovo vyrobiť sušiacim rozstrekovaním 
disperzie získanej z emulznej polymerizácie, kto
rá sa pridá k roztoku amfoterného polyméru. 
Redispergovateľné disperzie sú vhodné ako náte
rové a povrstvovacie hmoty, rovnako ako na vy
tvorenie vysoko ohybných a pri nízkych teplotách 
popraskaniu odolávajúcich systémov, hlavne v 
kombinácii s hydraulicky tuhnúcimi hmotami.

(74) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

7(51) C 08J 3/205, 3/22
(21) 757-99
(71) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., 

Neenah, WI, US;
(72) Turkevich Leonid Anthony, Alpharetta, GA, US; 

Myers David Lewis, Gumming, GA, US;
(54) Spôsob prípravy disperzií malých častíc
(22) 05.12.97
(32) 06.12.96
(31) 08/758 749
(33) US
(86) PCT/US97/22367, 05.12.97
(57) Spôsob prípravy disperzie malých častíc v poly- 

mémom prekurzore zahŕňa poskytnutie zmesi 
materiálu vo forme častíc a povrchovo aktívneho 
činidla v be zvedovom rozpúšťadle, vytvorenie 
disperzie materiálu vo forme častíc v bezvodom 
rozpúšťadle, skombinovanie výslednej disperzie 
materiálu vo forme častíc v bezvodom rozpúšťad
le s prekurzorovým materiálom a s miešaním spo
jené zahrievanie kombinácie disperzie materiálu 
vo forme častíc a prekurzorového materiálu na 
teplotu dostatočnú na odparovanie bezvodého 
rozpúšťadla. Povrchovo aktívne činidlo je roz
pustné v bezvodom rozpúšťadle a je upravené tak, 
aby stabilizovalo materiál tvorený časticami proti 
agregácii. Bezvodé rozpúšťadlo spôsobuje napú- 
čanie polymémeho prekurzora pri teplotách blíz
kych teplote varu bezvodého rozpúšťadla. Teplota

varu bezvodého rozpúšťadla je vyššia ako teplota, 
pri ktorej sa môže polymémy prekurzor miešať 
a je nižšia ako teplota, pri ktorej dochádza k poly
merizácii alebo rozpadu polymémeho prekurzora.

(74) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

7 (51) C 08J 7/04, C 04B 41/49, C 03C 17/30
(21) 1231-98
(71) Elf Atochem North America, Inc., Philadelphia, 

PA, US;
(72) Papanú Vietor Dennis, Doleystown, PA, US; 

Carson Stephen W., Downington, PA, US; 
Schwartz Scott J., East Brunswick, NI, US;

(54) Spôsob spevňovania plochého skla povlieka- 
ním hrán, krehký oxidový predmet a okenná 
zostava

(22) 07.09.98
(32) 08.09.97
(31) 60/058 273
(33) US
(57) Spôsob spevňovania krehkého oxidového substrá

tu, ktorý má aspoň dva rovnobežné povrchy, pri
čom menší hranový povrch sa povlečie spevňujú
cou kompozíciou, ktorou je výhodne zmes 2-(3,4- 
-epoxycyklohexyl)etyltrimetoxysilánu a povrcho
vo aktívneho činidla vo vode s kyslým pH a na 
vršok vytvrdenej spevňujúcej kompozície sa na
náša dodatočný povlak, ktorý je nerozpustný vo 
vode a predmetu dodáva odolnosť proti nárazu.

(74) Hermannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;

7(51) C08J9/00
(21) 765-98
(71) Valsir S.p.A., Vestone, 1T;
(72) Abevilli Fulvio, Salsomaggiore Terme, IT;
(54) Priemyselný výrobok z nízkohustotného synte

tického plastového materiálu
(22) 09.06.98
(32) 10.06.97
(31) T097 A 000508
(33) IT
(57) Priemyselný výrobok vyrobený zo syntetického 

plastového materiálu s otvorenými alebo uzatvo
renými bunkami, trojrozmerne zosieteného, je 
tvorený termoplastickou polymérnou živicou 
z jedného alebo viacerých polymérov a/alebo ko
polymérov, inertným plnivom dispergovaným 
rovnomerne v živici a vhodnými aditívami. Živi
ca je vybraná zo skupiny pozostávajúcej z polyo- 
lefínových, polystyrénových, polyvinylchlorido- 
vých živíc a ich zmesí, inertné plnivo môže byť 
prírodného alebo syntetického pôvodu, výhodne 
síran bámatý. Materiál je lisovaný vstrekovaním 
alebo extrudovaný do formy po predchádzajúcom 
pridaní určených množstiev chemických alebo fy
zikálnych nadúvadiel, čím sa získajú výrobky 
s hustotou 1,450 až 1,750 g/cm^. Výrobky majú



dobré mechanické charakteristiky, najmä vynikaj
úcu rozťažnosť a vynikajúce tepelné a akustické 

, izolačné vlastnosti a ohňovzdornosť.
(74) Cechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

7(51) C 08K 3(00, C 081. 83/04
(21) 897-99
(71) KJ IODlA CHIM1E, Courbevoie Cedes, FR;
(72) Dubouis Raymond, Corbas. VR; Pouchelim Xlaijj, 

Mcyzicu, FR; Pusineri Christian, Serezin du 
Rhône, FR;

(54) Použitie zmesí na báze platiny a zlúčenín pre
chodných kovov iných ako platina na zvýšenie 
odolnosti proti stopám po elektrickom oblúku 
a odolnosti proti elektrickému oblúku

(22) 29.12.97
(32) 31.12.96
(31) 96/16384
(33) FR
(86) PCT/FR97/02444, 29.12.97
(57) Opisuje sa použitie prísad) zlepšujúcej odolnosť 

proti oblúku a erózii pod oblúkom zmesi A, ti 
alebo C tvorenej v prípade zmesi A; Al: platinou 
a A2: aspoň jednou anorganickou zlúčeninou 
A2 . 1 kovu s niekoľkými oxidačnými siupňami 
zvoleného z množin) zahŕňajúcej V. Cr, Mn, Fc, 
t :n Nia Cu, v ktorej sa atóm kovu nachádza po
kiaľ možno v čo najnižšom oxidačnom stupni 
vyššom než 0, alebo A3: kombináciou aspoň jed
nej anorganickej zlúčeniny Vls aspoň jednou 
anorganickou zlúčeninou \2 . 2. v ktorej sa atóm 
V, Cr, Mn. Fe. Co, Ni alebo Cu nachádza v naj
nižšom oxidačnom stupni v prípade zmesi 
B: BI: platinou a B2: aspoň jednou anorganickou 
zlúčeninou B2 . 1 štvormocného céru alebo t roj- 
mocného lantánu alebo B3: kombináciou zložky 
A2 alebo A3 so zložkou B2 alebo B3, \ pohorga- 
nosiloxánovej kompozícii ! > určenej na získanie 
silikonového elastoméru buď zosietením pri tep
lote okolia alebo pri zvýšenej teplote poly ad i či tý
mi reakciami v prítomnosti kovového katalyzáto
ra alebo zosietením pôsobením organického pcio- 
xidu.

(74) Čechvalová Dagmar, Bratislava. SK;

7 (51) C 08K 3/34, C 08L 23/04 
(21) 953-98
(71) soEVAY Rolyoleitns europe-belgium

/Societé Anonyme/, Bruxelles, Bl.;
(72) Scheelen André, Ph. D , Bruxelles. BE; Coppens 

Wlm, Ing.. Merelbekc BE:

(54) Kompozícia na báze polyetylénu, spôsob výro
by predmetov tvarovaných z tejto kompozície 
a tvarované výrobky

(22) 10.07.98
(32) 14.07.97
(31) 9700619
(33) BE
(57) Kompozícia na báze polyetylénu má štandardnú 

hustotu vyššiu ako 940 kg/m^, obsahuje mastenec 
s množstve menšom ako 1 hmotnostný diel na 
100 hmotnostných dielov polyetylénu, pričom po
lyetylén je vybraný z homopolymérov alebo ko- 
polymérov etylénu s celkovým obsahom 0,01 až 
10 % mol. komonomérov, ktoré majú štandardnú 
hustotu vyššiu ako 943 kg/m-* a nižšiu ako 960 
kg/m-* a index toku taveniny (190 °C, 5 kg) od 
0,07 do 5 g/10 minút. Kompozícia je výhodná vo 
forme vytláčaných granúl.

(74) Hermannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;

7(51) C 08K 5/3417, 3/22
(21) J 773-97
(71) Pavlotty Anton, dipl. těch., Humenné, SK;
(72) Pavlotty Anton, dipl. těch., Humenné, SK;
(54) Spôsob využitia odpadu depolymerizácie poty- 

amidov
(22) 22.12.97
(57) Pri depolymerizácii polyamidových odpadov 

vzniká niekoľko odpadov. Jedným z odpadu1, je 
zvyšok z destilácie či redestilácie, ktorý obsahuje 
kapralaktam, jeho oligoméry a hydroxid sodný. 
Spôsob využitia odpadu z depolymerizácie umož
ňuje jeho využitie pri výrobe lepidiel či živíc, 
v ktorých surovinou je formaldehyd a hydroxid 
sodný.

7 (51) C 09( 3/04, C 08F 220/28
(21) 970-98
(71) COATEX S.A., Gcnay, FR;
(72) 1 g raz Jean-Bernard, Ec u II), FR; Jacquemet 

Christian, Lyon, FR; Mongoin Jacques, 
Oumcieux, FR; Suau Jean-Marc, Lucenay, FR;

(54) Použitie kopolyméru s povrchovo aktívnou 
štruktúrou ako dispergačného prostriedku a/a
lebo pomocného prostriedku na mletie

(22) 15.07.98
(32) 18.07.97
(31) 97 09387
(33) FR
(5 7) Použitie kopolyméru. v ktorom aspoň jeden z mo- 

nomérov má povrchovo aktívnu štruktúru ako dis- 
peigačného prostriedku alebo pomocného prostri
edku na mietie minerálnych látok vo vodnej sus
penzii bez ohľadu na charakter minerálnej látky, 
ktorou je syntetický uhličitan vápenatý, dolomit, 
kaolín alebo ich zmes. krieda, vápenec alebo mra
mor.

(74) Rott, Ružička. Uuttmann, v. o. s., Bratislava. SK;



7 (51) C IOM 169/04 ZZ (C IOM 169/04,105:36,105:40, 
129:76, 133:48, 135:36), C ION 30:14

(21) 591-98
(71) OMV Aktiengesellschaft, XVien, AT;
(72) Baumann Werner, Dipl.-Ing. Dr., Laxenburg, AT;
(54) Mazací olej a použitie inhibítorov vylihovania 

kovov
(22) 05.05.98
(32) 07.05.97
(31) A 784/97
(33) AT
(57) Mazací olej do strojov, najmä do spaľovacích, zá

žihových a/alebo vznětových hydraulických mo
torov s obsahom od 80 do 99 % hmotn. syntetic
kých a/alebo prírodných esterov karboxylových 
kyselín, s prísadou na zlepšenie viskozity, antioxi- 
dantov, najmä na báze'stericky chránených feno
lov a amínov, inhibítorov penenia, detergentov, 
dispergátorov, deemulgátorov, inhibítorov korózie 
a prostriedkov na ochranu proti opotrebeniu, kto
rý obsahuje výhodne 0,01 až 0,5 % hmotn. inhibí- 
tora chemického vylúhovania a/alebo extrahova
nia cínu, medi a železa, najmä olova zo zliatin, 
výhodne ložiskových zliatin a zliatin na ložiskové 
klietky.

(74) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

7 (51) C IlD 3/395, 7/54
(21) 198-99
(71) THE PROCTER and GAMBLE COMPANY, 

Cincinnati, OH, US;
(72) Scialla Stefano, Roma, IT; Briatore Andrea, 

Savona, IT; Di Capua Gloria, Ardea, IT;
(54) Tekutý bieliaci prostriedok, tuhý bieliaci pro

striedok, použitie zložky zabraňujúcej vyzrá
žaniu solí vyrovnávajúcej zložky a spôsob bie
lenia textílií

(22) 01.08.97
(32) 12.08.96, 27.03.97
(31) 96870105.2, 97870040.9
(33) EP, EP
(86) PCT/US97/12857, 01.08.97
(57) Tekutý a tuhý bieliaci prostriedok obsahuje halo- 

génanové bielidloý zložku vyrovnávajúcu pH 
v množstve od 0,5 % do 9 % hmotn. a primes 
v množstve od 0,001 % do 0,05 % hmton., ktorá 
má schopnosť zabrániť vyzrážaniu solí uvedenej 
vyrovnávajúcej zložky po zriedení prostriedku vo 
vode.

(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

7(51) C IlD 3/395, 3/37, 7/08 
(21) 455-99
(71) THE PROCTER and GAMBLE COMPANY, 

Cincinnati, OH, US;
(72) Sirianni Giuseppe, Gimigliano, IT;
(54) Čistiaci prostriedok s obsahom bieliaceho či

nidla, kyseliny amidosírovej a polykarboxylá- 
tového polyméru

(22) 06.10.97
(32) 07.10.96
(31) 96870128.4
(33) EP
(86) PCT/US97/17943, 06.10.97
(57) Čistiaci prostriedok obsahuje halogénové bieliace 

činidlo a organickú alebo anorganickú -NH2 zlú
čeninu a polykarboxylátovú polymérovú zlúčeni
nu.

(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

7 (51) C 12N 15/85, 15/86, C 07K 14/775
(21) 614-99
(71) RHONE-POULENC RORER S.A., Antony, FR;
(72) Mahfoudi Abderrahim, Marolles en Brie, FR; 

Benoit Patrick, Paris, FR; Branellec Didier, La 
Varenne Saint-Hilaire, FR; Denefle Patrice, Saint- 
Maur, FR; Duverger Nicolas, Paris, FR; Berthou 
Laurence, Paris, FR; Auwerx Johan, Millonfosse, 
FR; Staels Bart, KraaLnem, BE;

(54) Rekombinantný vektor na cielenú a indukova
nú expresiu génov a farmaceutický prípravok 
obsahujúci takýto vektor

(22) 06.11.97
(32) 08.11.96
(31) 96/13691
(33) FR
(86) PCT/FR97/01992, 06.11.97
(57) Nové konštrukcie a nové vektory umožňujúce cie

lenú a indukovateľnú expresiu génov. Nové hyb
ridné promotory a ich použitie na expresiu génov 
v pečeňových bunkách in vitro, ex vivo alebo in 
vivo.

(74) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

7 (51) C 12N 15/86, C 12N 7/01
(21) 666-99
(71) RHONE-POULENC RORER S.A., Antony, FR;
(72) Leblois-Prehaud Héléne, Guyancourt, FR; 

Perricaudet Michel, Ecrosnes, FR; Vigne 
Emmanuelle, lvry-sur-Seine, FR; Yeh Patrice, 
Paris, FR;

(54) Spôsob prípravy rekombinanIných vírusov 
a rekombinantný vírus

(22) 18.11.97
(32) 22.11.96
(31) 96/14278
(33) FR
(86) PCT/FR97/02073, 18.11.97
(57) Opísaný je spôsob prípravy d efektných rekombi- 

nantných vírusov spočívajúci v tom, že sa do po
pulácie kompetentných buniek zavedie genóm de- 
fektného rekombinantného vírusu a bakulovírus 
obsahujúci všetky alebo niektoré funkcie nutné na 
transkomplementáciu defektného rekombinantné
ho vírusu. Ďalej je opísaný rekombinantný baku
lovírus na uskutočňovanie tohto spôsobu a tiež 
výsledný vírus.

(74) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;



7(51) C21R 5/02. G OIP 13/00
(21) 357-99
(71) VOEST-ALPINE INDUSTRIEANLAGEjiBAL 

GMBH, Linz, AT;
(72) Heckmarm Hado, Dr.-Ing., Essen, DE; Stuekinger 

Josef, Leonding, AT;
(54) Spôsob sledovania činnosti zariadenia na prí

vod abrazívnej látky pomocou tekutiny
(22) 02.09.97
(32) 19.09.96
(3 i) 196 38 346.3
(33) DE
(86) PCT/DE97/01966, 02.09.97
(57) Spôsob sledovania činnosti systému na prívod ab

razívnej látky pomocou tekutiny ako nosnej .látky 
pre najmenej jeden horák zariadenia fúzneho 
splyňovača, kde prach odlúčený z od ťahu zo za
riadenia fúzneho spyňovača alebo redukčnej vy
sokej pece sa pomocou tekutiny téz potrubní! tra
su a cez najmenej jeden prachový horák privádza 
ako prídavný zdroj uhlíka späť do zariadenia růz
ného splyňovača. Spôsob je možné použiť aj 
v iných taviacich alebo spaľovacích zariadeniach, 
akými sú napríklad reaktory' s fluidným lôžkom. 
Cieľom vynálezu je čo možno najrýchlejšie určiť, 
či horúce plyny alebo nespálený k\ slik spätne 
prúdia/príidi do systému recyklácie prachu, ľúto 
úlohu rieši meranie smeru toku v potrubnej trase 
prívodného systému za horákom alebo horákmi. 
Keď sa zistí spätný tok prúdu tekutiny, prípadne 
prienik kyslíka do prívodného systému, prívodný 
systém sa odstav í.

(74) Rott, Ružička, Guttmann, v. o: s.. Bratislava, SK;

7 (51) < 2IB 13/00
(21) 411-99
(71) Voest-Alpine Industrieanlagenbau GmbH. Linz, 

AT; POHANG IRON & STEEL CO., LTD, 
Pohang City, Kyong, Sang Book-Do, KR: RESE
ARCH INSTITUTE OF INDUSTRIAL SCIEN
CE & TECHNOLOGY INCORPORAIED 
FOUNDATION, Hyoja-Dong, Pohang City, KR;

(72) Kepplinger Leopold Werner, Dipi.-Ing. P;., 
Leonding, AT; Nagl Michael, DipL-Ing., 
Reichenau. AT: Hauzenberger Franz, Dipl.-Ing., 
Linz, AT; Reiner Bernhard lng.-zomrel. Linz, AT; 
Wallner Felix, Dipl.-lng. Dr., Linz, AT. BrandI 
Peter, Dipl -Ing., Linz, AT: Germari Udol Dr., 
Linz, AT; Schenk Johannes, Dipl.-íng. Dr., l inz, 
AT;

(54) Spôsob injektovania jemných čiastočiek 
s obsahom oxidu kovu do redukčného plynu 
a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

(22) 06.10.97
(32) 08.10.96
(31) A 1780/96
(33) AT
(86) PCT/EP97/05468, 06.10.97
(57) Podľa spôsobu injektovania jemných čiastočiek 

s obsahom oxidu kovu do redukčného plynu sa 
zavádza centrálny materiálový prúd tvorený jem
nými čiastočkami a nosný plyn do redukčného 
plynu a najmenej jeden plynový prúd sekundárne
ho plynu sa vedie proti materiálovému prúdu na 
zaistenie optimálneho kontaktu jemných čiastoči
ek s redukčným plynom s tým, že plynový prúd 
atomizuje materiálový prúd za rovnomerného di
stribuovania jemných čiastočiek v redukčnom 
plyne.

(74) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

7(51) C 2ID 8/12, C 22C 38/02
(21) 18-99
(7!) THYSSEN STAl IL AG, Duisburg, DE:
(72) Espenhahn Manfred. Essen, DE; Bôttcher 

Andreas, Duisburg, DL; (iuntber Klaus, Voerde, 
DE;

(54) Spôsob výroby magnetických oceľových plátov 
s orientovaným zrnením

(22) U3.07.97
(32) 12.07.96
(31) 196 28 136.9
(33) DE
(86) PCT/EP97/03510, 03.07.97
(57) Oceľový plát s orientovaným zrnením presne de

finovaného zloženia je zahrievaný, valcovaný 
a teplý pruh následne žíhaný a ochladený, znova 
za studená valcovaný na výslednú hrúbku stude
ného pruhu, ktorý jc vystavený rekryštalizačnému 
žíhaniu vo vlhkej atmosfére s obsahom vodíka 
a dusíka pri súčasnej dekarbonizácii. Po aplikácii



separečnej látky na obidve strany pruhu je vyží- 
naný pri vysokej teplote a po aplikácii izolačnej 
vrstvy podrobený konečnému žíhaniu. Zahriatie 
pruhu na vysokoteplotně žíhanie sa uskutočňuje 
v atmosfére tvorenej menej ako 25 % obj. vodíka, 
zvyšok tvorí dusík a/alebo vzácny plyn ako argón 
do dosiahnutia udržiavacej teploty 1150 až 
1200 °C.

(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

7 (51) C 25D 3/00, C 23C 2/06
(21) 1074-98
(71) N.V. UNION MlNtERE S.A., Brussels, BE;
(72) Giles Michael, Geel, BE; Sokolowski Richard, 

Raches, FR;
(54) Žiarový zinkovací kúpeľ a spôsob
(22) 20.02.97
(32) 23.02.96
(31) 96200465.1
(33) EP
(86) PCT/EP97/00864, 20.02.97
(57) Zinkovací kúpeľ, ktorý je obzvlášť užitočný na 

prerušované zinkovanie oceľových výrobkov, 
obsahuje 3 až 15 % hmotn. cínu, olovo v kon
centrácii až do nasýtenia a 0 až 0,06 % hmotn. 
aspoň jedného prvku z hliníka, vápnika a horčíka, 
pričom zvyšok tvorí zinok a neodstrániteľné ne
čistoty, aby sa zmenšil vplyv obsahu kremíka 
v oceli, ktorá sa má zinkovať na hrúbku povlaku.

(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

Trieda D

7(51) D OlD 5/247
(21) 52-99
(71) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., 

Neenah, WI, US;
(72) Tsai Fu-Jya, Appleton, WI, US; Topolkaraev 

Vasily Aramovich, Appleton, WI, US;
(54) Mikroporézne vlákna
(22) 19.06.97
(32) 23.07.96, 04.09.96
(31) 60/022 299, 23.07.96
(33) US, US
(86) PCT/US97/10715, 19.06.97
(57) Mikroporézne vlákno (54) má špecifickú konfigu

ráciu prázdnych priestorov (52), čím sa dosahujú 
výhodné úrovne zmáčateľnosti, prestupu kvapalín 
a mechanických vlastností. Vlákno má jemnosť 
najviac 50 denierov a percento predĺženia pri pre
trhnutí aspoň 30 %. Vlákno má tiež pevnosť v ťa
hu aspoň 200 MPa.

(74) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

52

50

50

7(51) D 02G 3/44, D 03D 1/02
(21) 961-99
(71) RHODIA FILTEC AG, Emmenbrucke, CH;
(72) Lalonde Rémi, Emmenbrucke, CH; Hurschler 

Franz, Rothenburg, CH;
(54) Technická tkanina na nafukovacie vaky 

a spôsob výroby priadze na výrobu tejto tech
nickej tkaniny

(22) 12.01.98
(32) 20.01.97
(31) 98/97
(33) CH
(86) PCT/CH98/00009, 12.01.98
(57) Technická tkanina z polyamidu, najmä na ochran

né nafukovacie vaky, pozostáva z vláknovej pria
dze obsahujúcej hrubé a jemné termoplastické 
vlákna s celkovou jemnosťou v rozsahu 30 až 
1000 dtex, pričom hrubé nekonečné vlákna (ľ) 
vláknovej priadze majú čiastkovú jemnosť od 5 
do 14 dtex a jemné nekonečné vlákna (2) vlákno
vej priadze majú čiastkovú jemnosť od 1, 5 do 5 
dtex. Hrubé nekonečné vlákna (ľ) a jemné neko
nečné vlákna (2) priadze sú zmiešané v pomere 
1 : 1 až 1 : 5 a multivlákna s 5 až 40 uzlami na me
ter sú prevírené vzduchom. Vytvorená tkanina má 
pri menšej hmotnosti, dobrej skladateľnosti a rov
nomerne zníženej priedušnosti vysokú pevnosť 
v ťahu a v trhu. Priadza sa vytvára zvlákňovacími 
dýzami, pri ktorých sú otvory (11) na hrubé neko
nečné vlákna (ľ) a otvoiy (12) na jemné neko
nečné vlákna (2) usporiadané striedavo.

(74) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
2 

T



7(51) D06M10/00
(21) 174-98
(71) Matematicko-Iyzikálna fakulta UK, Bratislava, 

SK;
(72) C'ernák Mirko, doc. RNDr., CSc,, Bratislava, SK; 

Fusek Karol, Ing., CSc.. Poprad, SK; Siarigazda 
Ján, Ing., CSe.. Svit, SK: Hudec Ivan, Ing., CSc., 
Bratislava. SK; Janypka Peter, Ing., Puchov, SK:

(54) Zariadenie na povrchové úpravy polymérnych 
vlákien využívajúce elektrický výboj po povr
chu vlákien

(22) 09.02.98
(57) Zariadenie na povrchové úpravy vlákien zo synte

tických polymérov pozostáva ? elektród (I) a (2), 
ktoré sú v kontakte s povrchom vlákna (3) alebo 
sa nachádzajú v tesnej blízkosti jeho povrchu. Na 
vlákno (3) sa privádza impulzné elektrické na
pätie s hodnotou dostatočnou na vznik elektrické
ho výboja po povrchu vlákien medzi elektródami
(D a (2).

1

7(51) D 07B 1/06,3/00
(21) 369-98
(71) Drahtcord Saar GmbH & (to. KG, Merztg. DE;
(72) Doujak Siegfried, Merzig DFg
(54) Spôsob výroby oceľového kordu a oceľový 

kord
(22) 04.09.96
(32) 25.09.95
(31) 195 35 598.9
(33) DE
(86) PCTEP96/03884, 04.09.96
(57) Oceľový kord na pneumatiky so zväzkom drôtov 

má dušu (60), ktorá sa skladá zo zväzkov rovno
bežne na seba vzájomne dosadajúcich vlákien 
(10) duše. Výhodne sú upravené aspoň tri drôtené 
vlákna, pričom aspoň dve drôtené vlákna sú ako 
vlákna (IO) tvoriace dušu (60) zdeformované 
skrutkovite a rovnobežne na seba vzájomne dosa
dajú, pričom aspoň jedno drôtené vlákno skrutko
vite obklopuje ako obalový drôt (20) tieto dve 
vlákna (10) duše Skratkovitá deformácia vláka n 
(10) duše sa dosiahne pomocou prechodového 
skrucovača (40). Touto špirálovitou deformáciou 
vlákien (10) duše sa zabráni hlavne ich migrácií 
z oceľového kordu. Výhodne sa zvyškové napätia 
v krútení vlákien (10) duše vzájomne v spojení 
s vratnými silami obalového drôtu (20) vyrušia. 
Oceľový kord má výhodne sploštený hlavne 
oválny tvar.

(A) Bušová Eva, JUDr.. Bratislava, SK;

7 (51) 1) 2111 17/67, 23/04
(21) 824-99
(71) MINERALS TECHNt JLOGIES INC.. New York, 

N Y, US;
(72) Hockman John Albert, Easton, PA, US; Sohara 

Joseph Andrew, Bethlehem, PA. US;
(54) Spôsob plnenia lúmenu celulózových vlákien 

minerálnym plnivom v procese výroby papiera
(22) 10.02.98
(32) 11.02.97
(31) 08/797 219
(33) L1S
(80) PCT/US98/02925, 10.02.98
(57) Plnivá sa miešajú so suspenziou buničiny s vy su

kou hustotou tak, že časť celkového plniva preni
ká difúziou dovnútra lúmenov. Na naplnené vlák
na sa pôsobí chemickým flokulačným činidlom, 
ktoré má vyššiu chemickú afinitu k plnivu ako 
k vláknine. Zabráni sa difúzii ŕlokulovaných čas
tíc plniva von z týchto lúmenov. Pri rovnakých 
hladinách naplnenia plnivom má vytvorený papi
er lepšiu mechanickú pevnosť ako papier pripra
vený obvyklým spôsobom.

(74) Bezák Marián, Ing.. Bratislava, SK;

.. .pcc
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7 (51) D 21H 19/58
(21) 969-98
(71) PLUESS-STAUFER AG, Oftringen, CH;
(72) Blum René Vinzenz, St. Urban, CH;
(54) Vodné suspenzie minerálnych materiálov a ich 

použitie
(22) 15.07.98
(32) 18.07.97
(31) 97 09388
(33) FR
(57) Vodné suspenzie minerálnych látok sa používajú
, v papierenskom priemysle, obsahujú ako disper- 

gačný prostriedok a/alebo pomocný prostriedok 
kopolymér pozostávajúci z aspoň jedného etylé- 
nicky nenasýteného monoméru s karboxylovou 
funkčnou skupinou, prípadne aspoň jedného ety- 
lénicky nenasýteného monoméru so sulfónovou 
alebo fosforečnou funkčnou skupinou alebo ich 
zmesi, prípadne aspoň jedného etylénicky nenasý
teného monoméru bez karboxylovej funkčnej 
skupiny a aspoň jedného oxyalkylovaného etylé
nicky nenasýteného povrchovo aktívneho mono
méru, zakončeného hydrofóbnym reťazcom.

(74) Rott, Ružička, Guttmann, v. o. s., Bratislava, SK;

7 (51) D 21H 27/40, B 31F 1/07, B 32B 29/00,
D21H 11:14, 11:02

(21) 367-98
(71) SCA Hygiene Products GmbH, Mannheim, DE;
(72) Berger Josef, Neusiedl, AT; Geishofer Friedrich, 

Neusiedl, AT; Heilemann Thomas, Frankenthal, 
DE; Klemmer Hermann, Neusiedl, AT;

(54) Viacvrstvový výrobok z nasávacieho materiálu 
v tvare pása, spôsob jeho výroby a zariadenie 
na jeho výrobu

(22) 20.09.96
(32) 20.09.95
(31) 195 34 812.5
(33) DE
(86) PCT/EP96/04125, 20.09.96
(57) Viacvrstvový výrobok v tvare pása obsahuje naj

menej jednu nevzorovanú vnútornú vrstvu (19), 
ktorá je v podstate voľne pohyblivá, a najmenej 
dve vonkajšie vrstvy (18, 20), pričom jednotlivé 
vrstvy sú vzájomne spojené mechanickým pôso
bením vo vzorovacom zariadení. Jednotlivé vrst
vy sú hladké alebo vzorované na časti alebo na ce
lej povrchovej ploche. Vzorovanie s cieľom vy
tvoriť súdržnosť jednotlivých vrstiev je uskutoč
ňované v pásoch (4, 5), priliehajúcich na rezné o- 
kraje (2, 3) viacvrstvového pása (1), zaujímajúce 
iba Časť šírky (6) pása. Vzorovanie na vonkajších 
vrstvách (18, 20) býva rovnaké so vzorováním s 
cieľom vytvoriť súdržnosť vrstiev alebo vizuálne 
odlišné.

(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

Trieda E

7 (51) E 04C 1/00, E 04B 2/16
(21) 304-99
(71) Vogel Werner, Ing., Lauterach, AT;
(72) Vogel Werner, Ing., Lauterach, AT;
(54) Tvarovka na vybudovanie suchého muriva 

a suché murivo
(22) 05.03.99
(32) 06.03.98
(31) A 390/98
(33) AT
(57) Tvarovka (1) slúži na vybudovanie suchého muri

va. Jej dĺžka je celočíselným násobkom (2A) šír
ky (A) jej úzkej strany. V rastrovom rozdelení sú 
vyhĺbené zvisle prebiehajúce kanály (2), rozmery 
prierezu ktorých sú asi 1/6 až 1/5 šírky (A) úzkej 
strany. V priebežných kanáloch (2) sú vždy vy
tvorené priečniky (3), prechádzajúce nimi prieč
ne, napríklad z tyčí zo stavebnej ocele. Tvarovka 
(1) je zhotovená z lejateľného materiálu, najmä 
z ťažkého betónu. Priečniky (3), prechádzajúce 
priečne cez zvisle prebiehajúce kanály (2), môžu 
ležať v polovičnej výške tvarovky (1) alebo môžu 
byť vzhľadom na polovičnú výšku posunuté na
hor alebo nadol.

(74) Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;



7(51) E 04C 2/20, E 04B 2/06
(21) 902-99
(71) Ottitzky Alexander, Wien, AT; Lcxen 

Wien, AT;
Martin,

(72) Ottitzky Alexander, Wien, AT: Lexen 
Wien, AT,

Martin,

(54) Stenový dielec na zvukotesné steny a zvukotes
ná stena

(22) 01.07.99
(32) 03.07.98
(31) 1165/98
(33) Aľ
(57) Stenový dielec na zvukotesné steny (18), pri kto-

rých sa viaceré sienové dielce (1, ľ, 1") vsadia 
medzi nosníky (9). Stenový dielec (1, ľ, I") je 
z recyklovaného odpadového plastu v reze kolmo 
na jeho pozdĺžny rozmer vytvorený v tvare L a má 
dlhšie, v prevádzkovej polohe zvisle prebiehajúce 
rameno (2) a v podstate pod pravým uhlom z ne
ho vychádzajúce kratšie rameno (3).

(74) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

I--------

7 (51) L 04C 2/292
(21) 724-99
(71) Thyssen Krupp Stahl AG, Dusseldorf, DĽ;
(72) Buch Hans-Júrgen, Krcuztal, DĽ; Clemens 

Heinz-Wílli, Wenden, DE; Franz Peter W., 
Númberg, DE; Reuter Manfred, Gasclnvitz, DĽ; 
Sydow Jochen, Meinerzhagen, DF.

(54) Sendvičové prvky na pokrývanie stien a striech
(22) 31.05.99
(32) 02.06.98
(31) 198 24 595.1-25

(57) Sendvičový prvok (1) pozostáva z jadra (2) z vy
tvrdenej peny z plastickej hmoty, vonkajšej obál
ky (3) s vlnitým profilom (4) a plochej vnútornej 
obálky (5), obe sú z oceľového plechu. Pozdĺžne 
okraje (3a,3b;5a,5b) vonkajšej obálky (3) a vnú
tornej obálky (5) sú vyformované do drážkového 
profilu (6) a peřového profilu (7) na tvarové spo
jenie dvoch sendvičových prvkov upevnených ve
dľa seba na nosnej konštrukcii. Vnútorné a von
kajšie zvlnené úseky (8, 9) vlnitého profilu (4) 
vonkajšej obálky (3) sú vytvorené ako kruhové 
oblúky s rovnakými polomermi, ktorých stredy 
ležia mimo vlnitého profilu (4). Vnútorný a von
kajší zvlnený úsek (8, 9) vlnitého profilu (4) je 
kvôli predĺženiu tohto profilu vždy spojene spo
ločnou dotyčnicou (13).

(74) Báčik Květoslav, Ing., Nová Dubnica, SK;

T í? ý '

7(51) E 04F 19/06
(21) 836-99
(71) Eduard Hueck GmbH & Co. KG, Lúdenscheid, 

DĽ;
(72) Bischlipp Klaus, Sprockhôvel. DE;
(54) Rámová konštrukcia na fasády budov, strechy 

alebo podobné objekty
(22) 18.06.99
(32) 19.06.98
(31) 198 27 .397.5-25
(33) DE
(57) Rámová konštrukcia vytvorená zo vzpier (2 - 5) 

a priečni kov [6 - 9) a tabúľ, panelov alebo podob
ných tvarov (19) na fasádně alebo strešné prvky 
(I) má bvľ vytvorená tak že sa táto môže kom
pletne predmonttwať s postačujúcou pevnosťou 
proti krúteniu v dielni alebo prevádzke tak, že 
priamo na stavbe sa musia na časti budovy upev
niť len vonkajšie montážne vzpery (2, 3) Podľa 
vynálezu sa predmontovaná rámová konštrukcia 
(1) na tento účel ukotvuje pevne proti krúteniu po
mocou upínacích profilov (11- 14). Upínacie pro
fily (II - 14) majú na koncoch závity a pomocou 
skrutiek (15. 16) sú spojené s montážnymi vzpe
rami (2, 3). Pokiaľ stí na spojenie vzpier (2 - p 
s priečnikmi (6 - 9) použijú spojky (10) priečni
kov. môžu mať tieto vedenia na upínacie profily 
(11 - 14). Spojky (10) priečnikov sa prípadne 
môžu vynechať, ak priečnikv (6 - 9) majú vedenie 
na upínacie profily (11 - 14). Riešenie je obzvlášť 
vhodné na vopred zavesené fasády alebo šikmé 
strechv budov

(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava. SK;
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7 (51) E 05B 17/20, 15/02
(21) 587-99
(71) Keller Ernst, Richterswil, CH;
(72) Keller Ernst, Richterswil, CH;
(54) Ochranné zariadenie na zapustený zámok so 

zamykacim valcom
(22) 21.10.97
(32) 05.11.96
(31) 2723/96
(33) CH
(86) PCT/CH97/00393, 21.10.97
(57) Ochranné zariadenie na zapustený zámok (1) so 

zamykacim valcom (4) je vybavené vonkajším 
krytom (6) odolným proti vylomeniu, ktorý obo
pína koniec zamykacieho valca (4), prečnievajúci 
na vonkajšej strane dverí (2). Vonkajší kryt (6) je 
nasunutý na posuvnú dosku (7), ktorá je spojená 
s prídržnou doskou (8), ktorá je vytvorená tak, že 
tvorí ochranu zapusteného zámku (1) proti navŕta
niu.

(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

7 (51) E 05D 15/06, E 04B 2/82
(21) 832-99
(71) DORMA GmbH + Co. KG, Ennepetal, DE;
(72) Bischof Markus, Altenrhein, CH; Rechsteiner 

Stefan, Staad, CH;
(54) Koľajnica na podvozkové ústrojenstvo
(22) 12.10.98
(32) 20.10.97
(31) 197 46 208.1
(33) DE
(86) PCT/EP98/06466, 12.10.98

(57) Koľajnica (1) je určená na podvozkové ústrojen
stvo s deliacou stenou alebo podobne, zavesene 
uloženou na podvozkovom ústrojenstve. Koľajni
ca (1) má skriňový dutý profil (8) s vodiacou 
drážkou (9) na prechod nosného elementu spoje
ného s deliacou stenou. Dutý profil (8) sa skladá 
z U-profilov (10) umiestnených zrkadlovo syme
tricky navzájom po obidvoch stranách vodiacej 
drážky (9), ktorých stojiny (11) tvoria vonkajšie 
ohraničenie dutého profilu (8) a ktorých ramená 
(12, 13) smerujúce na seba sú vytvorené tak, že 
dve protiľahlé ramená (12) tvoria připojovací pro
fil (14) na pripojenie koľajnice (!) na stropnú 
konštrukciu alebo podobne a dve protiľahlé rame
ná (13) ohraničujú vodiacu drážku (9). Stojina 
(11) a rameno (13) U-profilu (10) priradené tejto 
stojině (11) a ohraničujúce vodiacu drážku (9) sú 
na časti dĺžky koľajnice (1) spojené s koľajnicou 
(1) rozoberateľné.

(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

12 V, 12

7(51) E06B7/02
(21) 1368-99
(71) Nemček Milan, Ing., Bratislava, SK;
(72) Nemček Milan, Ing., Bratislava, SK;
(54) Otvorovi výplň s úpravou zabezpečujúcou re

gulované vetranie a súčasne tlmenie zvuku
(22) 05.10.99
(57) Otvorová výplň s úpravou zabezpečujúcou regu

lované vetranie a súčasne tlmenie zvuku pozostá
va z rámu (1) a krídla (2) otvorovej výplne, má na 
interiérovej strane na profile krídla upevnenú vet
raciu jednotku (3). Spojenie vetracej jednotky 
s exteriérom je uskutočnené cez potrubie (8) 
umiestnené v medzere medzi stenou a profilom 
rámu (1) alebo cez profily (1) a (2). Vetranie pre
bieha pri zatvorenej polohe krídla. Množstvo pre
tečeného vzduchu sa reguluje nastavením škrtia
cej klapky a spúšťaním ventilátora (6). Medzi dve 
vetracie jednotky môže byť vložený výmenník, 
ktorý umožňuje recykláciu tepla.



Trieda F

7(51) F 16C 19/02, 27/06
(21) 6-99
(71) Rieter Elitex, a. s., Ústí nad Orlici, ( Z,
(72) Kříž František, Ing., CSc., Brno, CZ; Manhalter 

Pavel, Ing., CSc., Brno, CZ; Pavlík Jiří, Velká 
Bites, CZ; Mládek Miloš, Ing., Ústí nad Orlicí,
CZ;

(54) Vysokootáčkové ložisko s pružným členom 
najmä bezvretenového dopriadaciťho stroja

(22) 07.01.99
(32) 02.02.98
(31) PV 0296-98
(33) CZ
(57) Vynález sa týka vy sokootáčkového ložiska .s pruž

ným členom (8) najmä bezvretenového dopriada- 
cieho stroja, ktoré obsahuje puzdro (1) uložené 
v rúrke (80) pružného člena (8), ktorá je na opi
ti voch svojich koncoch opatrená pružnými puzd
rami (81), pričom v pružnom člene (8)je vytvore
ný aspoň jeden priechodný otvor (6). Aspoň jeden 
priechodný otvor (6) je aspoň časťou svojej plo
chy situovaný medzi pružnými puzdrami (81) 
v rúrke (80) pružného člena (8), pričom puzdro 
(1) vysokootáčkového ložiska je na svojom von
kajšom obvode od svojej prednej strany 11Oy 
opatrené odľahčením (2), ktoré siaha za úroveň 
bližšej hrany priechodného otvoru (6) v rúrke (80) 
pružného člena (8).

(74) Dudová Tatiana, Trenčín, SK;

7 (51) F 16C 33/66
(21) 7-99
(71) Rieter Elitex, a. s., Ústí nad Orlici, CZ;
(72) Kříž František, Ing., CSc., Brno, CZ; Manhalter 

Pavel, Ing., CSc., Brno, CZ; Pavlík Jiří, Velká 
Bites, CZ; Mládek Miloš, Ing., Ústí nad Orlicí, 
CZ;

(54) Domazávacia sústava vysokootáčkového ložis
ka najmä bezvretenového dopriadacieho stroja

(22) 07.01.99
(32) 02.02.98
(31) PV 0297-98
(33) CZ
(57) Vynález sa týka domazávacej sústavy vysoko

otáčkového ložiska najmä bezvretenového do
priadacieho stroja, ktorá obsahuje puzdro (1), kto
rým je ložisko uložené v pružnom člene (11). kto
rý je uložený v ložiskovom telese (14), pričom 
puzdro (1) ložiska, pružný člen (11) aj ložiskové 
teleso (14) sú opatrené vzájomne sa kryjúcimi prí
stupovými otvormi (8, 10, 140), ktorým je prira
dená dutá príechodka (13) na strane odľahlej od 
ložiska uzavretá zátkou (16). Dutá príechodka 
(13) je uložená v prístupovom otvore (140) v lo
žiskovom telese (14), pričom svojou stranou pri
ľahlou k pružnému členu (11) dosadá na čelnú 
plochu tesnenie (15), ktoré svojou druhou čelnou 
plochou dosadá na povrch pružného člena (11) na 
celom obvode jeho prístupového otvoru (10).

(74) Dudová Tatiana, Trenčín, SK;
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7(51) F16L21/02
(21) 592-99
(71) KRAUSZ METAL INDUSTRIES LTD., Tel Aviv1 

ÍL;
(72) Krausz Eliezer, Tel Aviv, IL; Chiprot Avi1 Kfar 

Saba1 ÍL;
(54) Rúrové spojky a ich tesniaci prvok
(22) 30.04.99
(32) 30.04.98
(31) 09/069 548
(33) US
(57) Opísaná rúrová spojka (10) na vytvorenie spoje

nia s najmenej jedným koncom rúrky obsahuje te
leso (16) spojky (10), majúce otvor (18, 20) na za
sunutie konca rúrky. Sťahovací krúžok (22) pre
chádzajúci okolo otvoru a mechanicky s ním spo
jený je vybavený uťahovacím mechanizmom (24) 
na utiahnutie medzi prvým maximálnym prieme
rom a druhým minimálnym priemerom, ktoré sa 
líšia najmenej o dĺžku d. Prstencovitý tesniaci 
prvok (26) je ovinutý okolo vnútornej plochy (23) 
sťahovaciemu krúžku (22) na utesnenie okolo 
konca rúrky. Tesniaci prvok (26) je vytvorený 
s prvou vnútornou plochou a najmenej jednou 
zhruba valcovou súosovou vrstvou (28) s hrúbkou 
1/2 d. Vrstva (28) je spojená s prvou vnútornou 
plochou (32) ľahko uvoľniteľným spojením tak, 
aby selektívnym odňatím vrstvy (28) a utiahnutím 
uťahovacieho mechanizmu (24) rúrová spojka 
(10) vytvorila nepriepustné spojenie s rúrkami 
majúcimi priemery líšiace sa cez plynulý rozsah 
najmenej 2 d.

(74) Rott1 Růžička, Guttmann, v. o. s., Bratislava, SK;

7(51) F24D 1/08, AOlG 9/24
(21) 1153-89
(71) Bakarov Christo, Ing., CSc., Bratislava, SK;
(72) Bakarov Christo, Ing., CSc., Bratislava, SK;
(54) Zariadenie na prúdenie kvapaliny
(22) 23.02.89

(57) Zariadenie na prúdenie kvapaliny so vstupom, ve
dením a výstupom kvapaliny má vstup kvapaliny 
pripojený k spojovaciemu potrubiu (5), ku ktoré
mu je paralelne pripojený aspoň jeden komplex 
pozostávajúci z vlastnej vyrovnávacej nádržky 
(8), pripojenej k aspoň jednej zvislej alebo visia
cej hadici, respektíve zvislému potrubiu (14), kto
rých druhý koniec je pripojený vo vstupnom 
otvore (32) nižšie umiestneného a horizontálne 
alebo šikmo uloženého výstupného potrubia (15).

i.

7(51) F24D3/06
(21) 61-99
(71) FONDlTAL FONDERiE 1TAL1ANE NUOVA 

VALSABBIA S.p.A., Vestone, IT;
(72) Niboli Silvestře, Vestone, IT;
(54) Radiátor, hlavne do vykurovacích systémov, 

s vysokou odolnosťou proti vnútornému tlaku
(22) 15.01.99
(32) 16.01.98
(31) T098A 000038
(33) IT
(57) Radiátor majúci aspoň jeden modul, zahŕňa: rúr- 

kovú časť (3) s plošným priečnym prierezom (4); 
protiľahlý horný a dolný koniec (7, 8) má prísluš
né bočné hydraulické zariadenie (IO) vyrovnané 
pozdĺž malej osi (Y) priereze (4); a rebrovanú 
časť (15), ktorá tvorí jeden celok s bočnou stenou 
(6) rúrkovej časti (3), rebrovaná časť (15) zahŕňa 
prvé rebrá (11) vedúce priamo z rúrkovej časti (3) 
a druhé rébrá (12) vedúce priečne z príslušných 
predných rebier (13) v ohybe, ktoré vedú z rúrko
vej časti (3) a sú kolmé na prvé rebrá (11); rebrá 
sú vyrovnané s hlavnou osou (X) priereze (4); pri
erez má veľkosť (D), meranú pozdĺž hlavnej osi 
(X) a hrúbku steny (S), ktorá sa pohybuje v roz
medzí od 2,4 mm do 4,5 mm; začínajúce ústie
(20) každého rebra (13) je bez rebier a má niekoľ
ko príslušných výčnelkov (22) spojujúcich začí
najúce ústie (20) s bočnou stenou (6) rúrkovej 
časti (3) a s druhým rebrom (12) priľahlým k rúr
kovej časti.

' (74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;
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7 (51) F 24D 10/00, 3/10
(21) 189-99
(71) KERjMI GmbH. Plattling, BE;
(72) Koeh Peter, Bernried. DE, Fonfara Harald1 

I .ailing, DE,
(54) Zariadenie na zabezpečenie tepelnej potreby 

bytovej jednotky
(22) 22.08.97
(32) 22.08.96
(31) 196 33 930 8

(33) DE
(86) PCT/EP97/04590, 22.08.97
(57) Zariadenie má štvrtú prípojku (22d) vstupu zo sta

nice výroby tepla, tretiu prípojku (22c) výstupu 
do stanice výroby tepla, prednostne prvú prípojku 
(22a) vstupu do vykurovacieho telesa, prednostne 
druhú prípojku (22b) výstupu z vykurovacieho te
lesa. siedmu prípojku (22g) vstupu úžitkovej vo
dy na prívod studenej úžitkovej vody. šiestu prí
pojku (22í) výstupu úžitkovej vody na ohriatu 
úžitkovú vodu spojovacie vedenie (30a, 30b) 
medzi vstupmi a výstupmi, aspoň jeden úložný 
priestor (32) na ventil (28a, 28b, 28c), aspoň je
den připojovací úsek na tepelný výmenník (1.6) na 
úžitkovú vodu, tepelné čerpadlo alebo tepelný vý
menník. Zariadenie je vytvorené integrálne 
z dvoch polovíc (12a, 12b). resp. častí, ktoré sú 
zostavené vodotěsně, resp. tesne vo vzťahu k pou
žitému fluidu, prednostne v rovine spojovacieho 
vedenia, pričom štvrtá prípojka (22d). Iretia prí
pojka (22c), prvá prípojka (22a), druhá pripoika 
(22b), siedma prípojka (22g), šiesta prípojka

(22f), spojovacie vedenie (39a, 30b) medzi vstup
mi a výstupmi, úložný priestor (32) na ventil (28a, 
28b, 28c) a připojovací úsek na tepelný výmenník 
(16) na úžitkovú vodu sú vylisované v polovi
ciach (12a, 12b), prípadne častiach.

(74) Bézák Marián, Ing., Bratislava, SK;

KéS sa

7 (51) F 28D 7/00
(21) 622-98
I?l) Sebík Miroslav, Ing., 1 iorne Srnie, SK;
(72) Sebík Miroslav, Ing.. Horné Srnie, SK:
(54) Keramický rúrkový rekuperátor
(22) 11.05.98
(57) Výplň (6) rekuperáibra (5) pozostáva z vertikál

nych kanálov (12), tvorených vnútornými stenami 
rúrok (14) postavených na seba tak, že každá mr
ká (14) ]e predĺžením spodnej rúrky (14), a z ho
rizontálnych kanálov (13), ktoré obklopujú mrky 
(14). Bočné steny horizontálnych kanálov (13) sú 
tvorené vnútornými rozpěrkami (18) uloženými 
medzi susediacimi rúrkami (14) a krajovými roz
pěrkami (19) uloženými medzi krajnými rúrkami 
(14) a priľahlou stenou (51) rekuperátora (5). Na 
rozpěrkách (18 19) sú uložené objímkové spojky 
(16, 17) tak, že vnútorná stena (161, 171) objím
kovej spojky (!n 17) obklopuje vodorovný spoj 
(22) na seba položených rúrok (14). Horizontálne 
kanály (13) sú usporiadané nad sebou v etážach 
(24, 25, 26). Vstupy do susediacich vnútorných 
etáží (25) a výstupnej etáže (26) sú umiestnené 
navzájom proti selte pri protiľahlých stenách (51) 
rekuperatora (5).

(74) Beleščák. Ladislav, Ing.,Piešťany. SK;



Trieda G

7 (5i) G OlM 15/00
(21) 1790-98
(71) A RC ELI K A.S., Istanbul, TR; Duyar Ahmet, 

Istanbul, TR;
(72) Duyar Ahmet, Istanbul, TR; Durakbasa Osman 

Tugrul, Istanbul, TR; Albas Evren, Istanbul, TR; 
Serafettinoglu A. Hakan, Cifteha-vuzlar, TR;

(54) Detekcia porúch elektrických motorov na zá
klade modelu

(22) 20.06.97
(32) 24.06.96
(31) 96/527
(33) TR
(86) PCTCTR97/00008, 20.06.97
(57) Systém detekcie poruchy na základe modelu a po

stup modelovania a predpovedania požiadaviek 
na údržbu elektrických motorov vychádza zo soft
véru a využíva dáta získané z neintruzívnych me
raní. Systém obsahuje počítačové zariadenia spo
jené so snímačmi, poskytujúce spojité informácie 
v reálnom čase o vstupnom napätí, prúde a rých
losti motora. Systém a postup využíva na získanie 
matematického opisu motora algoritmus experi
mentálneho modelovania o viacerých premen
ných. Algoritmus porovnáva namodelovaný vý
sledok s nameraným výsledkom a porovnanie vy
jadruje číselne pomocou rezídua, vzniknutého od
čítaním jednotlivých signálov. Diagnostický po
zorovateľ rezíduum analyzuje a určí, či je motor 
bezporuchový, či pracuje iným spôsobom ako 
bezporuchovým. Pri detekcii hroziacej poruchy 
zhodnotí diagnostický pozorovateľ namerané pre
menné motora, určí odchýlku od vzťahovej hod
noty a uskutoční diagnózu súčiastky, ktorá mala 
alebo má poruchu.

(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;
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7(51) G OlN 33/68, 33/569
(21) 677-97
(71) The Minister of Agriculture Fisheries and Food in 

Her Britannic Majesty's Government of the 
United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland, London, GB;

(72) Dawson Michael, Addlestone, Surrey, GB; Martin 
Trevor Conrad, Addlestone, Surrey, GB; Keyes 
Paula, Addlestone, Surrey, GB; Jones Verity, 
Addlestone, Surrey, GB;

(54) Spôsob detekcie spongiformnej encefalopatie
(22) 28.11.95
(32) 29.11.94, 07.12.94
(31) 9424068.6, 9424768.1
(33) GB, GB
(86) PCT/GB95/02767, 28.11.95
(57) Je opísaná detekcia prítomnosti spongiformnej 

encefalopatie (napríklad hovädzej spongiformnej 
encefalopatie) u zvierat, ktorý obsahuje určenie 
prítomnosti a/alebo množstva agensu (napríklad 
2D-polyakry!amidovou gélovou elektroforézou 
a farbením) v telesnej tekutine (napríklad mozgo- 
vomiechovom moku) zvieraťa, kde tento agens 
má molekulovú hmotnosť medzi 35 a 39 kDa a pi 
5,3, nie je skrížené reaktívne s protilátkou namie
renou proti apolipoproteínu E. Určením vzťahu 
tohto výsledku ku kontrolnej hodnote (napr. od 
známeho neinfikovaného zvieraťa) je možné dele
govať pravdepodobnú prítomnosť spongiformnej 
encefalopatie u zvieraťa.

(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

7(51) GOlN 33/68, 33/569
(21) 678-97
(71) The Minister of Agriculture Fisheries and Food in 

Her Britannic Majesty’s Government of the 
United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland, London, GB;

(72) Dawson Michael, Addlestone, Surrey, GB; Martin 
Trevor Conrad, Addlestone, Surrey, GB; Keyes 
Paula, Addlestone, Surrey, GB; Jones Verity, 
Addlestone, Surrey, GB;

(54) Spôsob in vitro stanovenia chorobného stavu 
spongiformnej encefalopatie u živočícha

(22) 28.11.95
(32) 29.11.94, 07.12.94
(31) 9424015.7, 9424769.9
(33) GB, GB
(86) PCT/GB95/02766, 28.11.95



(57) Pri opísanom spôsobe sa: a) stanoví množstvo 
apolipoproteínu E v mozgovomiechovum moku 
živočícha, b) výsledok tohto stanovenia porovná 
s kontrolnou hodnotou a c) /výšená koncentrácia 
apoliproteínu E koreluje s pozitívnym chorobným 
stavom živočícha. Spongiformnou encefalopatiou 
je predovšetkým hovädzia spongiformna encefa- 
lopatía.BSE. Množstvo apolipoproteínu E v moz- 
govomiechovom moku živočícha sa vybodne sin- 
noví odhadom množstva činidla skríženú reagujú
ceho s protilátkou vypestovanou proti apohpopro- 
teínu E obsiahnutého v mozgovomiechovom mo
ku živočícha alebo tak, že sa apolípoprotem E od
delí od iných látok prítomných v mozgovomie
chovom moku elektroforézou na poly kry lamido- 
vom gél i, gél sa zafarbí, identifikuje sa apobpo- 
proteín L a jeho množstvo sa odhadne z denzity 
vyfarbenia.

(74) Bušová Eva, Jl IDr., Bratislava, SK;

7 (51) OOlS 13/34
(21) 535-98
(71) Labun Ján, Ing., Košice, SK; Orega Miroslav, 

doc. Ing.. CSc., Košice, SK; Sopata Milan. Ing. 
CSc., Košice. SK; Kmec František. Ing., Košice, 
SK;

(72) Labun Ján, Ing., Košice SK; Grega Miroslav, 
doc. Ing., CSc., Košice, SK: Sopata Milan. Ing 
CSc., Košice, SK; Kmec František, Ing., Košice, 
SK;

(54) Zapojenie leteckého rádiovýškomern malých 
výšok s frekvenčnou moduláciou I

(22) 24.04.98
(57) Ide o širokopásmový rádioví škomer malých vý

šok pracujúci s frekvenčnou moduláciou s- mera
ním periódy rozdielového signálu. Zapojenie má 
za vyváženým zmiešavačom pripojený tvarovací 
obvod na pravouhlé tvarovanie rozdielového sig
nálu a výber vhodných periód rozdielového signá
lu mimo oblasti otáčania fázy o I80\ za ktorým je 
pripojený vyhodnocovací obvod na meranie pe
riódy rozdielového signálu a jeho premenu na na
pätie priamo úmerné výške. Zaradenie tvarovacie
ho a vyhodnocovacieho obvodu periódy rozdielo
vej frekvencie spôsobuje úplné odstránenie kla
sickej metodickej chyby rádiovýškomera.

7(51) G WS 13/34
(21) 536-98
(M) Iabun Ján, Ing . Košice, SK; Grega Miroslav, 

doc. Ing., CSc., Košice, SK: Sopata Milan, Ing, 
CSc., Košice, SK; Kmec František, Ing., Košice, 
SK

(72) Labun Ján, Ing., Košice, SK: Grega Miroslav, 
doc. Ing., CSc., Košice, SK: Sopata Milan, Ing 
CSc., Košice, SK: Kmec František, Ing., Košice, 
SK;

(54) Zapojenie leteckého rádiovýškomera malých 
výšok s frekvenčnou moduláciou Il

(22) 24.04.98
(57) Zapojenie má dva rovnaké, striedavo prepínané 

vysokofrekvenčné kanály merania výšky, ktoré 
majú jeden spoločný vyhodnocovací obvod mera
nej rozdielovej frekvencie. Budenie oboch vysie
lačov vysokofrekvenčným signálom je taktiež 
realizované z jedného zdroja signálu. Využitiu 
jedného zdroja vysokofrekvenčného signálu 
a jedného vyhodnocovacieho obvodu pri použití 
dvoch vysokofrekvenčných kanálov merania výš
ky spôsobuje, že výsledná diskrétnosť merania 
výšky sa zmenší približne na polovičnú hodnotu.

7(51) G OlS 13/94
(21) 534-98
(71) Labun Ján Ing., Košice, SK: Grega Miroslav, 

doc. Ing., CSc., Košice, SK; Sopata Milan, Ing., 
CSc., Košice, SK; Kmec František, Ing.. Kosicc7 

SK;
(72) Labun Ján, Ing., Košice, SK; Grega Miroslav, 

doc. Ing., CSc., Košice, SK; Sopata Milan, Ing., 
CSc., Košice, SK: Kmec František, tng., Košice, 
SK;

(54) Varovný systém zrážky lietadla s terénom
(22) 24.04.98
(57) Systém využíva letecký rádíovýškomer malých 

výšok s frekvenčnou moduláciou na určenie času 
zostávajúceho do okamihu zrážky lietadla s teré
nom. Zapojenie varovného systému má za vyv.i 
ženým zmiešavačom rádiovýškomera pripojený 
vyhodnocovací obvod dopplerovej frekvencie. 
\ ýstupné napätie vyhodnocovacieho obvodu 
úmerné vertikálnej zložke rýchlosti sa porovnáš, 
v porovnávacom obvode s výstupným napätím 
bloku merania rozdielovej frekvencie. Pri dosiah
nutí určitého nastaveného pomeru týchto dvoch 
napätí sa generuje varovný signál nastaveného ne
bezpečného času zostávajúceho do okamihu zráž
ky lietadla s terénom.

7 (51) G 02B 23/12, 23/08, F 41G 1/40
(211 1493-98
(71) FINMECCANICA S.P.A. ILAMO DI AZ1ENDA, 

Roma, 1 ľ;
(72) Magnani Mauro, Firenze, IT; Cecchi Mario 

Campi Bisenzio, IT: Pirri Silvano, Sesto Fioren- 
tino, Vt:

(54) Panoramatický periskop
(22) 28.04.97
(32) 03.05.96, 03.05.96, 03.05.96, 03.05.96
(31) I 196A000093, fI96A000094, F196A000095, 

FI96A000096
(33) IT, IT, IT. IT
(86) PCT H 97/00096, 28.04.97
(57) Panoramatický periskop (i) sa skladá z centrálne

ho telesa (3), ktoré sa pripevňuje k vozidlu; hlavy 
(9) pripojenej k centrálnemu telesu, ktorá sa 
vzhľadom naň otáča a je opatrená priehľadom



(I l) slúžiacim na sledovanie okolitého terénu; 
zrkadla (13) umiestneného vnútri otočnej hlavy 
(9), ktoré odkláňa vstupné lúče prichádzajúce 
priehľadom (11) smerom k detektoru.

(74) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

7 (51) G 06F 19/00, 15/163, 13/00, G OlC 23/00 
G OlD 21/02, B 62J 39/00

(21) 866-98
(71) Shimano Inc., Sakai-shi, Osaka, JP; ECHO WELL 

ELECTRONIC Co. Ltd., San-Chung City, Taipei 
Hsien, TW;

(72) Watarai Etsuyoshi, Izumi-shi, Osaka, JP; Huang 
Chun-Mu, San-Chung Cita, Taipei Hsien, TW;

(54) Počítač na bicykel
(22) 19.06.98
(32) 27.06.97
(31) 08/896 309
(33) US
(57) Cyklický počítač na bicykel zahŕňa hlavnú jednot

ku (100) s primárnym mikroprocesorom (110), 
displej (200) a tri kontakty, množstvo snímačov 
a sekundárny mikroprocesor (310) umiestnený 
v bicykli a zapojený medzi množstvom snímačov 
a hlavnou jednotkou na príjem paralelných signá
lov vysielaných zo snímačov, pričom sekundárny 
mikroprocesor prevádza paralelné signály na séri
ové signály, generuje synchrónny hodinový signál 
a ďalej prenáša tieto signály na spracovanie v pri
márnom mikroprocesore a na zobrazenie na dis
pleji do hlavnej jednotky cez dva z kontaktov 
hlavnej jednotky.

(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

7 (51) G 08B 17/10
(21) 1100-98
(71) WAGNER ALARM-UND SICHERUNGSSYS- 

TEME GMBH, Langenhagen, DE;
(72) Wagner Ernst Werner, Winsen, DE;
(54) Spôsob a zariadenie na delegovanie vznikajú

cich požiarov
(22) 13.02.97
(32) 15.02.96
(31) 196 05 638.1
(33) DE
(86) PCT/EP97/00682, 13.02.97
(57) Do detektora (1) na rozpoznanie požiarneho para

metra sa cez najmenej jeden prívod (15), ktorý je 
usporiadaný v priestore, ktorý sa má strážiť alebo 
v prístroji, ktorý sa má strážiť má určitý počet na- 
sávacích otvorov (18), kontinuálne privádzajú 
vzorky vzduchu z priestoru alebo chladiaceho 
vzduchu z prístroja. Výhodnocovacia jednotka, 
ktorá je elektricky spojená s detektorom (1) odo
vzdá podľa vopred stanovených kritérií signál, 
keď detektor (1) deteguje požiarny parameter. Na 
prispôsobenie účinného prierezu nasávacích otvo
rov rôznym požiadavkám na ochranu priestoru 
a na stráženie zariadenia sa podľa tohto vynálezu 
predpokladá, že nasávacie vyvŕtané diery (10) 
v prívode (15), ktoré tvoria nasávacie otvory (18), 
sa prelepia vždy jednou fóliou (16), ktorá má vy
razenú dieru (21), a síce tak, že diera (21) lícuje 
s nasávacou vyvŕtanou dierou (10) prívodu (15) 
a že priemer dier (21) vo fóliách (16) zmenšuje 
účinný prierez nasávacích otvorov (18).

(74) Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;



7(51) G09B19/08
(21) 575-98
(71) Batjuk Vladimir Grigorievich, Kiev, ť A;
(72) Batjuk Vladimir Grigorievich, Kiev, t A;
(54) Slovník cudzej abecednej reči
(22) 30.04.98
(32) 22.05.97
(31) 97052363
(33) UA
(57) Slovník predstavuje nosič inlbnnácíí, na ktorom 

sú usporiadané zdôraznené skupiny (4 až 10) cud
zojazyčných slov (3). Každému cudzojazyčnému 
slovuje priradený preklad (13) a transkripcia 
(12). Do skupín (4 až 10) sú zaradené tie slová, 
ktoré majú od konca po začiatok slova zhodný 
sled písmen (11), pričom každá skupina nasleduje 
inú skupinu, ktorej sled písmen (11) v smere od 
konca po začiatok slova obsahuje maximálny po
čet zhodných písmen. Skupiny slov sú od seba od
delené oddeľovacími prvkami (14), napríklad 
označením skupiny alebo prázdnym miestom na 
nosiči informácií. Počet skupín nie je obmedzený. 
Slovník môže byť vyhotovený ako kniha, ktorej 
odstavce (1,2) obsahujú cudzojazyčné slová (3) 
so zhodnými písmenami ako po sebe nasledujúce 
skupiny zoradené do jedného stĺpca. V druhom 
stĺpci je obsiahnutý preklad (13) a transkripcia 
(12).

(74) Patentservia Bratislava, a. s . Bratislava, SK.

'1

7(51) G ZlF y/28
(21) 1946-91
(71) COtiEMA-Compagnie Generále des Matieres 

Nucléaires, Velizy-Villaci mblay Cedcx, FR;
(72) Hodín Francois, Bqueurdreville, FR; Saubkl 

Jean-Oíaude. Villencuve Ie Roi, FR;
(54) Spôsob odstránenia nechránenej, zemou zave

zenej inštalácie a kesón na vykonávanie tohto 
spôsobu

(22) 25.06.91
(32) 25.06.90
(31) 9007948 
(35) FR
(57) Spôsob odstránenia nechránenej, zemou zaveze

nej inštalácie hroziacej kontamináciou a prípadne 
vyžarujúcou rádioaktívne žiarenie, pri ktorom sa 
odstránenie inštalácie uskutočňuje po jednotných 
úsekoch inštalácie pod ochranou premiestniteľné- 
Iho kesónu umiestneného nad úsekom inštalácie 
určeným na odstránenie, pričom sa tento úsek po 
uložení kesónu postupne obklopí ochrannou zá
stenou, uvoľní z uloženia vo výkope, oddelí od 
zostatku inštalácie, rozbije na kusy v kesóne, ulo
ží do kontajnera uloženého v kesóne a odstráni 
z kesónu v uvedenom kontajneri. Kesón na vyko
návanie tohto spôsobu zahŕňa samonosnú štruktú
ru obsahujúcu podlahovú plošinu (26) vybavenú 
centrálnym otvorom a stojky (44), pričom uvede
ná štruktúra nesie mobilne zdvíhacie a/alebo ma
nipulačné nástroje a vonkajší plášť (46) vybavený 
prieduchom a/alebo aspoň jedným oknom (56) 
s odoberateľným príklopom (58), ochrannú ohyb
nú zástenu (50) umiestnenú okolo centrálneho 
otvoru vymedzujúceho pracovnú zónu, v ktorej sa 
nachadza odstraňovaný úsek inštalácie a ktorá je 
prístupná z kesónu. u zariadenie na nútenú venti
láciu s filtrom na čistenie vzduchu od kontamino
vaného prachu vnútri kesónu 

(74) i tušová Eva, JLIDr., Bratislava, SK;

,36 SS
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Trieda H

7 (51) H OlM 8/02, 8/10, 4/86, C 25B 9/04, 9/00
(21) 870-97
(71) DE NORA S. p. A., Milan, 1T;
(72) Ramunni Enrico, S. Donato Milanese, IT; Fleba 

Giampiero, Milan, IT; Brambilla Massimo, 
Bussero, IT;

(54) Elektrochemický článok
(22) 26.06.97
(32) 26.06.96
(31) Ml 96/A001293
(33) IT
(57) Zostava obsahuje elektrochemický článok alebo 

zložku elektrochemických článkov elektricky za
pojených v sérii, oddelených kovovými bipolár- 
nymi doskami (1), opatrených membránami (6) 
na výmenu iónov, pôsobiacimi ako elektrolyt 
a dve elektródy (5), z ktorých aspoň jedna je typu 
na difúziu plynu. V oddiele s plynnou fázou pra
cujúcom s difúznou elektródou plynu (5) so zbe
račom prúdu (3) v dotyku s povrchom elektródy 
a s kovovým vodivým rozdeľovačom (2) na plyn
ný prúd sú oddelené, hoci vo vzájomnom dotyku, 
kvôli zaisteniu elektrickej spojitosti. V niektorom 
prednostnom vyhotoveni je zberač prúdu vyrobe
ný z retikulovaného kovového materiálu. V niek
torých vyhotoveniach je rozdeľovač plynu vyro
bený z retikulovaného kovu alebo môže byť vyro
bený zo siete nesplošteného roztiahnutého kovu 
majúceho prázdne miesta.

(74) Bezák Marián. Lng., Bratislava, SK;

7 (51) H 04K 1/00, G 09C 1/00
(21) 1748-98
(71) ANONYMITY PROTECTION IN SWEDEN 

AB, Goteborg, SE;
(72) Dahl U If, OIdGreenwich, CT, US
(54) Spôsob a zariadenie na spracovanie dát
(22) 18.06.97
(32) 20.06.96
(31) 9602475-7
(33) SE
(86) PCT/SE97/01089, 18.06.97

(57) Dáta sú ukladané ako šifrované hodnoty (DV) dá
tových prvkov v záznamoch (P) v prvej báze dát 
(O-DB), pričom každá hodnota dátového prvku je 
spojená so zodpovedajúcim typom (DT) dátového 
prvku. V druhej báze dát (IAM-DB) je uložený 
katalóg (DC) ochrany dátových prvkov, ktorý na 
každý jednotlivý typ (DT) dátového prvku obsa
huje jeden alebo viac ochranných atribútov uvád
zajúcich pravidlá spracovania hodnôt (DV) dáto
vých prvkov, ktoré sú v prvej báze dát (O-DB) 
spojené s jednotlivými typmi (DT) dátových prv
kov. V každom užívateľom vyvolanom opatrení, 
ktoré je zamerané na spracovanie danej hodnoty 
(DCV) dátového prvku v prvej báze dát (O-DB) je 
najprv vyslané vynútené volanie katalógu ochra
ny dátových prvkov na vyzdvihnutie atribú
tu/ochranných atribútov spojených so zodpove
dajúcimi typmi dátových prvkov.

(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

Address Descriptive Information Di

Original Identity (OID)

Update identity (UID)

Storage Identity (SfD)

.O-DB

7 (51) H 04M 11/00, H 04Q 9/00, H 04L 12/26,
H 04Q 7/00

(21) 300-99
(71) DORMA GmbH + Co. KG, Ennepetal, DE;
(72) Ginzel Lothar, Schwerte, DE; Ressel Willi, 

Witten, DE; Theile Ulrich, Hagen, DE;
(54) Zariadenie a spôsob na diaľkovú diagnózu, 

diaľkovú kontrolu a diaľkovú inicializáciu 
automatických dverí, dverných zariadení a za
riadení vrát



(22) 05.12.97
(32) 06.12.96
(31) 196 50 569.0 
(-'-’) Dl.
(86) PCT/EP97/06801, 05.12.97 
(57) Mikroprocesorové riadenie je spojené priamo ale

bo nepriamo s prostriedkom na prenos dát na 
uskutočnenie diaľkovej diagnózy a/alebo diaľku- 
vej kontroly, a'alebo inicializácie mikroproceso
rového riadenia, S mikroprocesorovým riadením 
je spojený modemový adaptér (1), v ktorom je vy - 
tvorené uloženie (2) a mobilný telefón (3) volite
ľný prostredníctvom rádiovej dátovej siete ktorý 
tvorí prostriedok na prenos dát a ktorým je možné 
sa spojiť so servisnou centrálou.

(74) Bušova Eva, JUDr., Bratislava, SK;



FG4A Udelené patenty

280411 C 07D 237/04 280431 E 01B 27/06 280451 C07D 311/22 280471 EOlB 35/06
280412 F 16L 59/14 280432 E OIB 31/17 280452 C 04B 24/34 280472 B 66C 17/04
280413 C 07C 221/00 280433 E OlB 27/10 280453 C 07C 229/12 280473 C 07C 209/50
280414 C 07C 7/11 280434 D 01G 19/28 280454 B 60T 8/88 280474 E 01B 29/16
280415 B 23 B 47/04 280435 B 30B 9/00 280455 C22C19/03 280475 C I2N 1/20
280416 B 02 B 1/02 280436 B 32B 1/08 280456 F16D31/04 280476 C 07D 499/88
280417 B 65B 11/58 280437 H OlT 1/12 280457 C 07C 51/58 280477 C 07D 213/80
280418 F 02M 25/08 280438 C 08F 10/00 280458 A 61F 13/15 280478 E 06B 3/66
280419 F 42B 10/02 280439 G 21F 9/28 280459 B 65G 47/36 280479 H 04L 5/22
280420 B 30B 9/22 280440 B 65D 30/24 280460 A23L1/221 280480 C 07C 323/20
280421 G 02 B 6/44 280441 A 23F 5/44 280461 A 6IK 31/44 280481 F 16B 13/14
280422 C 07D 215/26 280442 C 07C 55/14 280462 D04H13/00 280482 A 23J 1/20
280423 F 04B 43/073 280443 B 22D 43/00 280463 A 6IK 31/44 280483 C 03 B 5/04
280424 E 04G 23/02 280444 C 10B 27/06 280464 B OlJ 23/00 280484 A 61K 9/20
280425 B 02 B 3/00 280445 C 02F 3/10 280465 A 61K 47/36 280485 C 03C 13/00
280426 C 09K 3/30 280446 B OlJ 2/00 280466 C 07D 213/80 280486 A 23 D 9/00
280427 B 61F 3/16 280447 B 6OT 13/567 280467 B 30B 9/26 280487 A 61K 9/32
280428 C 04 B 7/24 280448 C 07F 7/18 280468 H05H1/34 280488 C 07D 477/00
280429 B 05D 1/26 280449 C 06B 21/00 280469 B 25B 7/02 280489 H 04 B 7/26
280430 F 16B 13/08 280450 C 07C 401/00 280470 F24D1/08 280490 B 22D 41/08

6(51) A 23D 9/00, 7/00, C HC 3/12 (54) Spôsob výroby činidla na úpravu konzistencie
(H) 280486 mliekarenských výrobkov
(40) 04.06.1997 (22) 11.08.1995
(21) 1452-96 (31) 94112683.1
(73) UNILEVER NV, AL Rotterdam, NL; (32) 13.08.1994
(72) Sassen Cornelis Laurentius, Schiedam, NL; (33) EP
(54) Úplne stužený tukový materiál, spôsob jeho vý- (74) Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;

roby, nátierka a
03.05.1995

pokrmový tuk s jeho obsahom
(22)
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(22) 28.12.1992 
(47) 20.07.1993 
(45) 11.08.1993
(71) IMlPOS - technické služby - Ulrich WACHS, 

Bratislava, SK;
(54) Stavebná súprava na výstavbu montovaných 

objektov

(51) E 05C 1/00, E 05B 15/00 
(11) 128
(21) 206-92
(22) 28.12.1992 
(47) 20.07.1993 
(45) 11.08.1993



(71) Peško Ivan, Ing., Pezinok, SK; Peško Augustín, 
Modra, SK;

(54) Bezpečnostný zamykací systém

(51) F 16L 57/00 
(11) 315
(21) 118-93
(22) 30.12.1992 
(47) 05.10.1993 
(45) 08.12.1993
(71) Vainer Vladimír, Ing., Praha, CZ;
(54) Delená objímka s nosnou výplňou

(51) F 16T 1/10 
(11) 1506
(21) 302-96
(22) 02.10.1996 
(47) 17.03.1997 
(45) 04.06.1997
(71) PKP.system, s. r. o., Šaľa, SK;
(54) Zberač kondenzátu rúrových systémov

(51) H 02H 5/04, H OlH 71/02 
(11) 854
(21) 428-94
(22) 23.06.1992 
(47) 05.04.1995 
(45) 07.06.1995
(71) SEP SVOBODA Vítězslav, Praha, CZ;
(54) Polovodičové rozběhové relé



PDlK Prevody úžitkových vzorov

Podľa § 15 zákona č. 527/1990 Zb. v znení neskorších zákonov boli do registra úžitkových vzorov zapísané tieto 
prevody:

ÚV PÚV Pôvodný majiteľ Nadobúdateľ Dátum
účinnosti:

966 86-95 HPJ group, a. s., Détrichov nad 
Bystřicí, CZ;

HPJ spol. s r. o., Zlín, CZ; 14.01.2000

966 86-95 HPJ spol. s r. o., Zlín, CZ; HPJ - SK spol. s r. o., 023 56 14.01.2000
Makov, SK;

1591 418-96 Podnik výpočtovej techniky Brati- ViaPVT, a. s., Miletičova 3, 12.01.2000
slava, a. s., Bratislava, SK; 821 08 Bratislava, SK;

1667 17-97 Skoda, Jaderné strojírenství s. r. o., Škoda, JS a. s., Orlík 266, Plzeň, 04.01.2000
Plzeň, CZ; CZ;

1714 200-97 Skoda, Jaderné strojírenství s. r. o., Škoda, JS a. s., Orlík 266, Plzeň, 04.01.2000
Plzeň, CZ; CZ;

2135 2-98 GASON, s. r. o., Chrudim, CZ; Jiří Venhart, Erbenova 433, 11.01.2000
357 01 Chrudim, CZ;

2143 3-98 GASON, s. r. o., Chrudim, CZ; Jiří Venhart, Erbenova 433, 11.01.2000
357 01 Chrudim, CZ;

2220 353-98 Brožek Jiří, Mgr., Benecko, CZ; komín SOS, Roztocká 979, Jilem- 11.01.2000
nice, CZ;

Licenčné zmluvy

Podľa § 14 zákona č. 527/1990 Zb. v znení neskorších zákonov boli do registra úžitkových vzorov zapísané tieto 
licenčné zmluvy:

ÚV PÚV Názov Pôvodný majiteľ Nadobúdateľ Dátum
účinnosti:

2318 184-99 Vstrekovacie zaria
denie aromaticekj 
látky do plynného 
a kvapalného média

Reiter Róbert, Lučenec, 
SK;

SPP Service, a. s., 
Klemová 16/A,
830 07 Bratislava, SK;

12.01.2000



Oprava

Vo vestníku č. 11/1999 boli na str. 45 nesprávne 
uvedené zániky úžitkových vzorov vzdaním sa náro
kov na úžitkový vzor č. 1544, 1545, 1547, 1548. Úžit
kové vzory zostávajú v platnosti.



CAST

PRIEMYSELNÉ VZORY



Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov 
(Štandard WIPO ST. 80)

(11) číslo zápisu priemyselného vzoru (33) krajina priority
(15) dátum zápisu priemyselného vzoru (45) dátum zverejnenia zápisu priemyselného vzoru
(21) číslo prihlášky priemyselného vzoru (51) triedenie priemyselných vzorov
(22) dátum podania prihlášky priemyselného vzoru (54) názov
(23) výstavná priorita (72) meno pôvodcu(-ov)
(31) číslo prioritnej prihlášky (73) meno (názov) majiteľa(-ov)
(32) dátum prioritnej prihlášky

Kódy na označovanie záhlavia oznámení publikovaných vo Vestníku ÚPV SR
(Štandard WIPO ST 17)

FG4Q zápisy priemyselných vzorov do registra
LD4Q čiastočný výmaz priemyselného vzoru
MC4Q výmaz priemyselného vzoru 
MH4Q zánik priemyselného vzoru vzdaním sa nárokov

MK4Q zánik priemyselného vzoru uplynutím doby 
platnosti

ND4Q predĺženie platnosti priemyselného vzoru 
PD4Q prevod práv a ostatné zmeny majiteľov priemy^ 

selného vzoru

Opravy. Zmeny. Rôzne.

Opravy v udelených ochranných dokumentoch

TA4Q meno pôvodcov
TB4Q oprava mien
TC4Q zmena mien
TD4Q oprava adries
TE4Q zmena adries
TF4Q oprava dát
TG4Q oprava chýb v triedení
TH4Q oprava alebo zmena všeobecne
TK4Q tlačové chyby v úradných vestníkoch



TG4Q Zapísané priemyselné vzory

25857 25864 25871 25878
25858 25865 25872 25879
25859 25866 25873 25880
25860 25867 25874 25881
25861 25868 2587 5 25882
25862 25869 25876 25883
25863 25870 25877

(Il) 25857
(21) 286-97
(22) 10.11.1997 
(15) 02.11.1999
(31) MU-1885/97
(32) 12.05.1997
(33) Aľ
(54) Zemiakové pečivo s mäsovou plnkou
(51) 01/01.02

počet vonkajších úprav: 1
(73) Grabber Rudolf, SchillerstraBe 23a, 6890 Lustenau, 

AT:
(72) Grabber Rudolf, SchillerstraBe 23a, 6890 Lustenau, 

AT,

25857

(11) 25858
(21) 10-99
(22) 18.01.1999 
(15) 02.11.1999
(54) Obal s nasypávacím zobáčikom
(51) 09/05.04

počet vonkajších úprav: 2
(73) Fakulta úžitkových umení TU, Katedra dizajnu, 

Grešákova 6, 040 01 Košice, SK;
(72) Uďanová Zdenka, Hlinková 35, 040 01 Košice, SK;

25858 variant 1



25858 variant 2

(11) 25859
(21) 13-99
(22) 22.01.1999 
(15) 02.11.1999
(31) 29/091.242
(32) 24.07.1998
(33) US
(54) Rozhranie základnej dosky
(51) 14/02.02

počet vonkajších úprav: 1
(73) The Foxboro Company, 33 Commercial Street, 

Fox boro, Massachusetts 02035, US;
(72) Porter John, 72 Holly Street, Unit 6, Attleboro, 

Massachusetts 02703, US; Van Deurse Ludi, 127 
Oak Street, Norton, Massachusetts 02766, US;

25859

(11) 25860
(21) 27-99
(22) 01.02.1999
(15) 02.11.1999
(54) Učebná pomôcka trigonometrie
(51) 19/07.01

počet vonkajších úprav: 1
(73) Halúz Tibor, Zbrojníky 68, 935 55 Hontianska Vr- 

bica, SK;
(72) Halúz Tibor, Zbrojníky 68, 935 55 Hontianska Vr- 

bica, SK;

25860



(II) 25861
(21) 52-99
(22) 03.03.1999 
(15) 02.11.1999 
(54) Korpus lízanky
(51) 01/01.02

počet vonkajších úprav: 9
(73) Szabó Ľudovít, Kalinkovu 98, 900 43 Kalinkuvn 

SK;
(72) Szabó Ľudovít, Kalinkovo 98, 900 43 Kulmkovo, 

SK;

25861 variant 2

25861 variant 5

25861 variant 6

25861 variant 7



25861 variant 9

(11) 25862
(21) 62-99
(22) 18.03.1999 
(15) 02.1 1.1999
(31) DMA/004357
(32) 27.01.1999
(33) WO 
(54) Hodinky 
(51) 10/02.02

počet vonkajších úprav: 3
(73) TAG-Heuer S. A., 14A, Avenue des Champs-Mon- 

tants, 2074 Marin, CH;
(72) Ventrella Roberto, Rue Jacob Brandt 1, 2300 La 

Chaux-de-Fonds, CH;

25862 variant 1



-

«..•***

25862 variant 2



(11) 25863
(21) 115-98
(22) 22.05.1998 
(15) 09.11.1999
(31) MU 4426/97-4440/97
(32) 26.11.1997
(33) AT
(54) Dvierka na skrinku rozvádzača
(51) 25/02.02, 13/03.02

počet vonkajších úprav: 15
(73) Felten & Guilleaume Austria AG, Eugenia 1, 

A - 3943 Schrems, AT;
(72) Gegenbauer Bernhard, Ing., Lindenhofstrasse 21, 

A - 3830 Waidhofen/Thaya, AT;

25863 variant 1





^^T^Íl^jRADU^PRlEMYSELNÉHO^VLAST>IÍCTVA SR 2 - 2000 - SK (zapísané priemyselné vzory) 101

25863 variant 11

25863 variant 10



25863 variant 14

25863 vmiaflt 15

(II) 25864
(21) 76-99
(22) 03.04.1999 
(15) 11.11.1999
(54) Pečivo najmä na plnenie
(51) 01/01.01

počet vonkajších úprav: 1
(73) Gundel Pavel. Mariánska 8, 811 08 Bratislava, Sk: 
(72) Gundel Pavel, Mariánska 8, 811 08 Bratislava, SK;

(U) 25865
(21) 173-99
(22) 30.08.1999 
(15) 11.11.1999 
(54) Parketové lišty 
(51) 25/01.08

počet vonkajších úprav: 8
(73) B. E. N., s. r. o., 929 01 Malé Dvorníky 240, SK; 
(72) Egri Pavel, 929 01 Malé Dvorníky 240, SK;

25865 variant 3



25865 variant 4 25865 variant 8

25865 variant 5

25865 variant 6

(11) 25866
(21) 1-99
(22) 04.01.1999
(15) 22.11.1999
(54) Dvoj funkčný stavebnicový kozub s príslušen

stvom
(51) 23/03.03

počet vonkajších úprav: 19
(73) Lištinský Ladislav, Šrobárova 2668/13, 058 01 

Poprad, SK;
(72) Lištinský Ladislav, Šrobárova 2668/13, 058 01 

Poprad, SK;





2 - 2000
,yselnbhovH^^

variant 7

.5866 variant 6



25866 variant 12

25866 variant 15

25866 variant 13



25866 variant 16

25866 variant 17

25866 variant 18

(11) 25867
(21) 145-98
(22) 17.06.1998 
(15) 25.11.1999
(31) 308)2-98
(32) 30.03.1998
(33) CZ
(54) Podošva obuvi
(51) 02/04.09

počet vonkajších úprav: 1
(73) MAJA 1MPEX, s. r. o„ Hlinecká 746, 375 01 Týn 

nad Vltavou, CZ;
(72) Macháček Jan, Jeznice 17, 373 43 Purkarec, CZ;

25867

(11) 25868
(21) 203-98
(22) 10.09.1998 
(15) 25.11.1999
(54) Poistkovv spodok VN a jeho časti
(51) 13/03.04

počet vonkajších úprav: 3
(73) POLYSERV1S NITRA, s. r. o„ Štúrova 20, 949 01 

Nitra, SK;
(72) Šiška Vladimír, Petzvalova 13, 949 11 Nitra, SK;



25868 variant 1

25868 variant 2



25868 variant 3

(U) 25869
(21) 54-99
(22) I 1.03.1999 
(15) 25.11.1999
(54) Vychádzková obuv s nízkou sárou
(51) 02/04.01

počet vonkajších úprav: 2
(73) OBUV - SPECIÁL, spol. s r. o., Dukelská 19, 

085 01 Bardejov, SK;
(72) Matys Miroslav, Ing., Abrahámovce 93, 086 43 

Budovaný, SK;

25869 variant 2

(11) 25870
(21) 55-99
(22) 11.03.1999 
(15) 25.11.1999
(54) Vychádzková poltopánka 
(51) 02/04.01

počet vonkajších úprav: 3
(73) OBUV - ŠPEC1ÁL, spol. s r. o., Dukelská 19, 

085 01 Bardejov, SK;
(72) Matys Miroslav, Ing., Abrahámovce 93, 086 43 

Budovaný, SK;



258 'O variant I 2 >870 variant 3

(Il) 25871
(21) 56-09 
(221 11,05.1999 
(15) 25.11.1999
(54) Policajná obuv vysoká
(51) 02/04.01

počet vonkajších uprav: 2
(75) OBUV - Šf’lflÁL, r,pol. s r. o., Dukelská 19, 

085 01 Bardejov SK
(72) Maty-; Miroslav, Ing., Abrahámovce 93, 086 43 

Budovaný, SK;



(72) Gociek Marian, Mgr., Vadičovská cesta č. 383, 
023 36 Radoľa, SK;

25872

(11) 25873
(21) 84-99
(22) 15.04.1999 
(15) 25.11.1999 
(54) Lapač hmyzu 
(51) 22/06.00

počet vonkajších úprav: 2 
(73) Gernic Karol, 951 03 Čeľadice 198, SK; 
(72) Gernic Karol, 951 03 Čeľadice 198, SK;

(11) 25872
(21) 64-99
(22) 19.03.1999 
(15) 25.11.1999 
(54) Fľaša 
(51) 09/01.01

počet vonkajších úprav: 1
(73) SLOVPOL EXIM, spol. s r. o., Vadičovská cesta č. 

383, 023 36 Radoľa, SK;
25873 variant 1



25875 variant 2

(Il) 25874
(21) 85-99
(22) 16.04.1999 
(15) 25.11.1999
(31) DMA/004267
(32) 19.10.1998
(33) WO
(54) Sprejový klobúčik nu aerosólové nádoby
(51) 09/01.04

počet vonkajších úprav: 1
(73) Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, 40191 

Dusseldorf, DE;
(72) Diete Willi, Eifelallec 9, 50858 Kolu. DL,

(II) 25875
(21) 86-99
(22) 16.04.1999 
(15) 25.11.19.99
(54) Cukrárenský výrobok - rakvička
(51) 01/01.02

počet vonkajších úprav: l
(73) Paleta - Color, Obrcian Pavel. Farského 6, 851 01 

Bratislava, SK:
(72) Obrcian Pavel, Farského 6, 851 01 Bratislava, SK:

25875

(II) 25876
(21) 93-99
(22) 04.05.1999
(15) 25.11.1999
(31) 98-2181 var. 1; 98-2182 var. 2
(32) 06.11.1998,06.11.1998
(33) SE. SE
(54) Tesniace krúžky na ventilačné vedenie
(51) 23/04.07

počet vonkajších úprav: 2
(73) LINDAB AB, 269 82 Bastad, SE;
(72) Matlsson Lars-Ake, PL 6099, 269 96 Bastad, SE; 

Andersson Pontus, Pollengatan 22, 262 54 Angel- 
holm, SE; Lennartsson Kenneth, Junkersgatan 14, 
260 93 Torekov, SE; Persson Tomas, Flädergatan 2, 
266 31 Munka Ljungby, SE;



VlUWl

25876 variant 2 25877 variant I

(11) 25877
(21) 95-99
(22) 07.05.1999 
(15) 25.11.1999
(31) 49810735.3
(32) 09.11.1998
(33) DE
(54) Zmrzlina s násadou
(51) 01/01.02

počet vonkajších úprav: 4
(73) Scholler Lebensmittel GmbH & Co. KG, Bucher 

Strasse 137, D-904] 9 Núrnberg, DE;
(72) Beer Richard, Castellstrasse 86b, D-90451 Núrn

berg, DE;



25877 variant 3

35877 variant 4

(11) 25878
(21) 98-99
(22) 07.05:1.999 
115) 25.11.1999
(54) Pelerína prv MV SR
(51) 02/02.04

počet vonkajších uprav: 1
(73) Bfc'NĽT EUR'O. spol. s r. o., Vrbovská cesta 6, 

92,1 01 Piešťany, SK:
(72) Póláček Páwl, Koľajná 27, 831 05 Bratislava, SK;



25878

(11) 25879
(21) 99-99
(22) 07.05.1999
(15) 25.11.1999
(54) Teleso streleckej veže na vojenskú mobilnú tech

niku
(51) 12/13.07

počet vonkajších úprav: I
(73) VÝVOJ Martin, a. s., Komenského 19, 036 01 

Martin, SK;
(72) Číž Blažej, Ing., Nováková 552/4, 036 01 Martin, 

SK; Polonec Ján, Ing., Žabokreky 292, 038 40 Žá
bo kreky, SK;



25879
25880 variant .1

(11) 25880
(21) 102-99
(22) 12.05.1999
(15) 25.1 1.1999
(31) 49810925.9
(32) 27.11.1998
(33) DE
(54) Profily na výstavné a obchodné montážne systé

my
(51) 25/01.08

počet vonkajších úprav: 20
(73) Octanorm-Vertriebs-GmbH fur Bauclcmente. Raif- 

feisenstrasse 39, D-70794 Filderstadt, DE:
(72) Bruder Hans, Sulzweg 13/3, D-726.31 Aichtal/Aich, 

DE;

25880 variant 1

25880 variant 4

25880 variant 5

25880 variant 2



25880 variant 7

25880 variant



25880 variant 15

25880 variant 16

25880 variant 17

25880 variant 19

25880 variant 20

(11) 25881
(21) 103-99
(22) 12.05.1999 
(15) 25.11.1999
(31) DMA/004301
(32) 13.11.1998
(33) WO 
(54) Fľaša 
(51) 09/01.01

počet vonkajších úprav: 1
(73) Benckiser N. V, World Trade Center A A, Schiphol 

Boulevard 229, 1118 BH Schiphol, Nl..;
(72) Endlein Edgar, Sandtorferweg 11JA, D-68623 

Lampertheim, DE;



25881

(11) 25882
(21) 104-99
(22) 13.05.1999 
(15) 25.11.1999
(31) MA1998 01212
(32) 16.11.1998
(33) DK 
(54) Roleta 
(51) 25/02.03

počet vonkajších úprav: 3
(73) VELUX Industri A/S, 10, Tobaksvejen, DK-2860 

Sŕborg, DK;
(72) Mřiler Brent, 1, Řsterkildevej, DK-2820 Gentofte, 

DK;



25S82 variant 1

ľ;í882 variant 1

(II) 25883
(21) 12.7-90
(22) 14.00.! 990
(1.5)1 20 l.i')99
(54) Nálepka na sklo a porcelán - panoráma Vyso

kých Tatier
(51) 19/08.1)2

počet vonkajších liprav: 1
( 2' j Balgová Heletia Budyšínska 12, 8'1 03 Bratislava, 

SK:
(' 2) Balgová Helena Budyšínska !7. S i I. 03 Bratislava, 

Sk:

y v so tí é raTRV

25883

25882 var i am 2



ND4Q Predĺženie platnosti priemyselných vzorov

(Tl) 24685
(21) 260-94
(22) 12.10.1994
(54) Fľaša s uzáverom

Platnosť do: 12.10.2004

PD4Q Prevody priemyselných vzorov

Podľa § 58 zákona č. 527/1990 Zb. v znení neskorších zákonov boli do registra priemyselných vzorov zapísané tie
to prevody:

Číslo
zápisu

Číslo
prihlášky

Názov Nový majiteľ Dátum zápisu 
prevodu:

24756 283-95 Sada vodovodných mie
šacích batérií ovláda
ných jednou pákou

SAM, a. s., kpt. M. Uhra 57/3,
907 16 Myjava, SK;

10.01.2000

25493 183-97 Ťahač letiskovej tech
niky

Kerametal, a. s., Jašíkova 2,
826 05 Bratislava, SK;

07.12.1999



CAST

OCHRANNÉ ZNÁMKY



Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov 
(Štandard WIPO ST. 60)

(IIl) číslo zápisu 
(151) dátum zápisu
(180) dátum, dokedy môžu mať známkové práva účinok
(210) číslo prihlášky
(220) dátum podania prihlášky
(310) číslo prioritnej prihlášky
(320) dátum prioritnej prihlášky
(330) krajina priority
(442) dátum zverejnenia prihlášky ochrannej známky 
(510) zoznam výrobkov a/alebo služieb

(511) údaj o triede alebo triedach podľa medzinárodné
ho triedenia výrobkov a služieb (Nicejská klasifi
kácia)

(540) reprodukcia známky 
(554) trojrozmerná známka 
(591) údaje o uplatňovaných farbách 
(730) meno(-á) a adresa(-y) prihlasovateľa(-ov) alebo 

majíteľa(-ov) známky 
(800) údaje o medzinárodnom zápise



Zverejnené prihlášky ochranných známok

36-93 1899-97 94-98 926-98
327-94 1919-97 167-98 951-98
328-94 1920-97 212-98 991-98

1771-95 1976-97 237-98 992-98
1772-95 1997-97 329-98 994-98
1773-95 2080-97 330-98 998-98
1774-95 2081-97 351-98 1016-98
3609-95 2092-97 353-98 1017-98
3628-95 2217-97 376-98 1034-98
3637-95 2221-97 391-98 1037-98

584-96 2236-97 400-98 1038-98
1500-96 2247-97 403-98 1039-98
1512-96 2350-97 412-98 1040-98
1535-96 2351-97 413-98 1041-98
2634-96 2352-97 432-98 1042-98
2670-96 2397-97 434-98 1043-98
2688-96 2461-97 435-98 1044-98
3224-96 2616-97 449-98 1092-98
3225-96 2755-97 501-98 1098-98

58-97 2764-97 504-98 1099-98
159-97 2765-97 505-98 1135-98
242-97 2822-97 506-98 1136-98
257-97 2908-97 507-98 1137-98
258-97 2913-97 508-98 1138-98
259-97 2929-97 509-98 1139-98
260-97 2938-97 511-98 1142-98
283-97 2987-97 512-98 1152-98
284-97 2988-97 513-98 1153-98
285-97 3112-97 514-98 1154-98
288-97 3113-97 515-98 1164-98
355-97 3114-97 516-98 1172-98
356-97 3139-97 517-98 1179-98
589-97 3154-97 520-98 1180-98
600-97 3158-97 564-98 1181-98
718-97 3166-97 566-98 1183-98
869-97 3 I 78-97 575-98 1188-98
870-97 3181-97 589-98 1190-98
872-97 3188-97 601-98 1192-98
873-97 3189-97 602-98 1I99-98
876-97 3190-97 603-98 1200-98
877-97 3191-97 604-98 1201-98
878-97 3192-97 605-98 1202-98
880-97 3193-97 609-98 1203-98
881-97 3483-97 611-98 1204-98
882-97 3484-97 613-98 1205-98
884-97 3502-97 614-98 1206-98
946-97 3513-97 617-98 1207-98
958-97 3522-97 623-98 1208-98
990-97 3525-97 626-98 1209-98

1003-97 3527-97 629-98 1210-98
1005-97 3543-97 630-98 1211-98
1190-97 3544-97 633-98 1212-98
1313-97 3595-97 747-98 1213-98
1386-97 3596-97 764-98 1214-98
1448-97 3600-97 878-98 1215-98
1449-97 3601-97 879-98 12(7-98
1485-97 3617-97 896-98 1220-98
1488-97 3626-97 899-98 1221-98
1493-97 3628-97 900-98 1222-98
1503-97 3629-97 901-98 1223-98
1520-97 3634-97 903-98 1224-98
1701-97 3641-97 906-98 1226-98
1898-97 42-98 920-98 1227-98



1228-98 2026-98 1137-99
1229-98 2027-98 2374-99
1230-98 2028-98 2423-99
1241-98 2045-98 2424-99
1243-98 2046-98 2449-99
1245-98 2047-98 2499-99
1246-98 2053-98 2858-99
1247-98 2054-98 2859-99
1301-98 2055-98 3089-99
1303-98 2056-98 3207-99
1304-98 2057-98 3208-99
1305-98 2068-98 3210-99
1306-98 2069-98 3211-99
1307-98 2070-98 3212-99
1308-98 2072-98 32)3-99
1309-98 2073-98 3214-99
1311-98 2074-98 3282-98
1567-98 2075-98 2963-99
1591-98 2076-98 2963-99
1648-98 2077-98 2983-99
1703-98 2078-98 3190-99
1712-98 2079-98 3191-99
1721-98 2080-98 3192-99
1726-98 2082-98 3193-99
1728-98 2086-98 3194-99
1733-98 2089-98 3195-99
1736-98 2094-98 3275-99
1738-98 2095-98 3804-97
1739-98 2096-98 321-98
1740-98 2098-98 2811-99
1741-98 2099-98 2932-99
1742-98 2248-98 3188-99
1743-98 2249-98 3189-99
1744-98 2250-98
1745-98 2252-98
1747-98 2253-98
1748-98 2254-98
1749-98 2258-98
1750-98 2259-98
1790-98 2260-98
1792-98 2261-98
1797-98 2262-98
1798-98 2264-98
1913-98 2266-98
1915-98 2268-98
1916-98 2275-98
1919-98 2285-98
1921-98 2286-98
1924-98 2658-98
1925-98 2659-98
1931-98 2661-98
1932-98 2662-98
1934-98 2663-98
1935-98 2664-98
1936-98 2665-98
1938-98 2666-98
1940-98 2667-98
2003-98 2670-98
2005-98 2680-98
2008-98 2681-98
2010-98 2686-98
2011-98 2689-98
2020-98 5003-99
2022-98 1963-97
2024-98 1964-97



(210)36-93 
(220)22.01.1993 
(511)9, 16 
(540)

Mlogatás
(510)9 - Platne, pásky, kazety, ( D-disk> CD-ROM a 

všetky ostatné médiá na záznam alebo reprodukciu 
zvuku alebo obväzu.
16 - Noviny, časopisy, periodické publikáciu knihy 

(730) The Reader's Digest Association, lne., spoločnosť 
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Readei s 
Digest Road, Pleasantville. New York 10570-7000, 
US;

i 540)

KAREUA
i n,Ii i u

(SlO) 34 -Tabak, zápalky, fajčiarsky tovar.
(730) Karelia Tobacco Company Inc., Athinon, ST 

-24100 Kalamata, OR;

(210)327-94 
(220)09.02.1994 
(ill) 32. 13 
(540)

FRANKOVKA
(510)32 - Nealkoholické nápoje.

33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
(730) VÍNO NITRA, s pol, s r. o„ Vinárska 1, 9 51 41 

Lužianky, SK;

(210) 328-94 
(220)09.02.1994 
(511) 32, 33 
(540)

(510)32 - Nealkoholické nápoje.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva 

(730) VÍNO NITRA, spol. s r. <>.. Vinárska 1. 951 41 
Lužianky, SK;

(210) 1771-95 
(220)22.06.1995 
(591) modrá, zlatá, biela 
(511) 34

(210) 1772-95
(220)22.06.1995
(591) červená, zlatá, biela
(š i 1) 34
(540)

KARELIA

i m :i . -,:iiľiopó tnv i.vc.t.

(510) 54 - Tabak, zápalky, fajčiarske potreby.
1730) Karelia Tobacco Company Inc., Athinon, ST- 

-24 100 Kalamata, CrR;

(210) 1773-95
(220)22.06.1995
(591) červená, modrá zlatá, biela
(511)34
(540)

(510) 34 - Tabak, zápalky, fajčiarske potreby.
(730) Karelia Tobacco Company Inc., Athinon, ST- 

-24100 Kalamata, OR;



(210)1774-95
(220)22.06.1995
(591) červená, zlatá, čierna
(511)34
(540)

(510) 34 - Tabak, zápalky, fajčiarske potreby.
(730) Karelia Tobacco Company Inc., Athinon, ST- 

-24100 Kalamata, GR;

(210)3609-95
(220)21.12.1995
(511)30
(540) KÁVOVÁ ZRNA
(510)30 - Trvanlivé pečivo, čokoládové a nečokoládové 

cukrovinky.
(730) Nestlé Čokoládovny, a. s., Mezi vodami 27, 143 20 

Praha, CZ;

(210)3628-95 
(220)22.12.1995 
(511)9, 39
(540)E2000 SETRON
(510)9 - Elektronické motoiy, ich časti a príslušenstvá; 

prístroje na riadenie vykurovania; váhy; elektrické a 
elektronické skúšobné nástroje; energetické zdroje; 
elektronické zaznamenávacie zariadenia; elektro
nické skúšobné vybavenia; fotoelektrické zariade
nia; osciloskopy; zariadenia na navíjanie cievok; e- 
lektrické zástrčky, svorkovnice; vypínače, časova
cie zariadenia; transformátory; elektrické drôty, 
káble a elektrické zástrčky, zásuvky a terminály na 
použitie s nimi; polovodičové zariadenia; mikropro
cesory a kryštály; optoelektronické zariadenia; elek
tronické panely na zostavy častí, ktoré sú na nich 
upravené, na vytváranie elektronických zariadení; 
pasívne časti (elektrické konektory a odpory), počí
tačové výrobky a počítačové systémy.
39 - Dopravné informácie; uchovávanie informácií; 
balenie, doprava, uchovávanie a dodávanie tovaru; 
nakladanie; zostavovanie; skladovanie; profesionál
ne nekomerčné poradenstvo vrátane technických a 
logistických poradenských služieb pre skladovacie, 
debniace a rozdeľovacie zariadenia, dopravu a do
ručovanie, najmä elektronických a elektrických prí
strojov, nástrojov a súčastí, počítačových výrobkov 
a počítačového programovania.

(730) AVNET, Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov 
štátu New York, 80 Cutter Mill Road, Great Neck, 
New York 1.1021, US;

(210)3637-95 
(220) 22.12.1995 
(511)9 
(540)

Mitutoyo
(510)9 - Elektrické prístroje, prístroje na meranie ob

rysov, stroje na meranie okrúhlosti, merače drsnosti 
povrchu, zobrazovacie jednotky na lineárne stupni
ce, prístroje na spracovanie údajov mikroskopicky 
zmeraných, vedecké, námorné a geodetické prístro
je a nástroje vrátane rádiových, prístroje fotografic
ké, kinematografické, optické, prístroje a nástroje 
na váženie a meranie, prístroje a nástroje, signali
začné, prístroje a nástroje určené na kontrolné úče
ly, prístroje a nástroje na účely záchranné a učebné, 
automaty uvádzané do činnosti vhodením mince a- 
Iebo známky, prístroje na záznam a reprodukciu ho
voreného slova, zapisovacie pokladnice, počítacie 
stroje, hasiace prístroje.

(730) Mitutoyo Corporation, 20-1, Sakado 1-chome, 
Takatsu-ku, Kawasaki, Kanagawa, JP;

(210)584-96 
(220) 29.02.1996 
(511) 17, 18, 19
(540)SUPERTEX
(510) 17 - Umelá koža na izolačné účely.

18 - Umelá koža vo fóliách a zvitkoch, umelá koža 
určená predovšetkým na výrobu opaskov, batožiny, 
kabiel a drobného koženého tovaru, umelá koža na 
podrážkovinu, umelá koža na podšívky, umelá koža 
určená predovšetkým na výrobu obuvi a pokrývok 
hlavy.
19 - Umelá koža pre stavebný priemysel.

(730) BONTEX, Inc., One Bontex Drive, Buena Vista, 
Virginia 24416-0751, US;

(210) 1500-96 
(220) 07.06.1996 
(591) zelená, červená 
(511)7,8, 16, 17,21 
(540)

- RA (XX
(510) 7 - Baliace stroje, plniace stroje, stroje na miesenie, 

miešanie, stroje na strúhanie zeleniny a ovocia, su
šičky ovocia a zeleniny.
8 - Orezávačky papiera, plastových a hliníkových 
fólií.
16 - Papierenský tovar, papiernický tovar.
17 - Plastové fólie, hadice a iný plastový tovar zara
dený do tejto triedy.
21 - Misky, podložné misky, tácne, kuchynské po
treby neelektrické.



(730) NEA PACK, spttl. s r. o., Potravinárska 6, 949 01 
Nitra, SK:

(210) 1 s 12-96
(220) 10.06.19%
(511)9, 10, 1 1.42

(540, E N VITEC H
(•' 10)9 - ZariaUwia a prístroje na vedecké účely na labo

ratórne použitie, zariadenia a prístroje m reguláciu 
a kontrolu elektrickej energie a elektrických Mana 
lov meracie, signalizačné, kontrolné a záchranné 
zariadenia, prístroje u nástroje, zariadenia a prístro
je na chemickú analýzu na nelekárske účely analy ■ 
ziiton,-' plynov a vôd určené na domáce použitie, za
riadenia a prístroje na merame, reguláciu kontrolu 
a signalizácia na priemyselné aplikácie, meteorolo
gické prístroje a zariadenia. zai iudenia a pri: tri ije na 
spracovanie dát. počítače počítačové periférie, soft
vérov é produkty, programy na spracovanie dát (po
kiaľ sú zaradené do triedy ú).
10 - Lekárske zariadenia a prístro je pi istiny a za
riadenia na lekárske analy/y anesléziologické prí
stroje, resuscitačné prístroje skúšobné zariadenia a 
prístroje na lekárske účely.
11 - (_ istiace zariadenia, najmä zariadenia na čiste
nie \ /duchu, čistiace zariadenia na odpadov ) vodu. 
42 - Tvorba softvéru, počítačové programovanie, 
servis počítačových programov obnovu, mic počí
tačových baz dát, inštalácia, spúšťanie a aktualizo
vanie počítačových programov

i730>ENVmX.’H. s. r. o., Janka Kráľa 16, 9tl 01 
Trenčín, SK:

(210) 1 535-96 
(220) 12.06.19%
(511) 5

(.540) CRP Tablets
(510) 5 - Minerals', vitamíny a doplnky v v živy.
(730) NBTY, Inc.. spoločnosť zriadená podľa zákonu • 

štátu Delaware, Orville Drive, 90, Bohemia New 
Yoik 11716. US;

(210) 2634-9.6
(220) 07.10.19%
(511)42

(540) S ECAR
(510)42 -(,chrana objektov a zabezpečovanie priestorov 

(obytných neobytných vrátane dopravných pros
triedkov) pred nežiaducim vniknutím, poškodením, 
resp. odcudzením; ochrana majetku a osoh ako aj 
sprostredkovanie služieb v uvedených oblastiach.

173OlSF-CAR. spot, s r, Tlaitalova 12/A, 831 03 
Bratislava,- Sk;

(210)2670-96 
(220) 10.10.1996 
(310)112217 
(320) 18.06.1996 
(3 50) CZ
(51 I) 3, T S, 9. io, 11 21

(S4OkELrROLllX
(510) 3 - Čistiace prostriedky, najmä na čistenie kuchyn

ských zariadení, prístrojov a pomôcok, nábytku a
k Ubt tx u v.
7 ■ Elektromechanické k uchy tiské prístroje a nástro
je, mixéry, drviče a miešače na prípravu pokrmov a 
ľíc a ovocné lisy. mlynčeky na kávu, kuchynské ro
boty.
S - Ručne náradiu a nástroje pre kuchyne a dielne, 
nože, pílky.
9 - Žehličky.
!0 -Telové a tvárové masážne prístroje, elektrické 
masážne podušky.
Il - Domáce prístroje n nástroje na varenie a p, T. 
lite, grilovacie dosky, rošty, hriankovače.
: i - Drobné náradia, nádoby a prípravky pre kuchy
ňu a domácnosť z plechu, hliníka, plastických a i ■ 
t tých hmôt, kuchynský r.ad. formičky na prípravu a 
úpravu v ústa, malé prístroje t nástroje na tide lie, 
krájanú sekanie n lisovanie s v nimkou strojčekov 
na elektrický pohon.

(7.30) WS TELESHOP INTERNATIONAL, spití, t r.
Pemtiská 2, ú95 Of Hodonín, CZ;

(210); 2688-96
(22(0 11,03.1 m
(511; 31)
(540) ZMRZLINA PRE RODINNÚ POHODU
(5 10) 30 - Zmrzliny, mrazené ovocné krémy, mrazené o- 

vocno-nilíečne a mliečne krám bez použitia čoko
lády. kakau, orieškov, kávy a kávových náhradiek a- 
Iebo s ičii použitím.

<23t»,NITRAFROST TRADE, x. r, i>„ Novozámocká 
226, 949 01 Nitra, SK:

(210)3224-96 
(2 10)02 13. 19%
(511) 12 
(540)

ISUZU
(510) 12 - Motorové, dopravne prostriedky a ich časti: pri 

slušenstvv motorových dopravných prostriedkov 
nezahrnuté v iných triedach.

(730) ISEZI .IIDOSHA KABUSH1K1 KAlSH A (Isuzu 
Motors Limited), 26-1, Minami-Oi 6-Chome, 
Shinagawu-Ku, Ink v o, JP:

(/(0)32.:5-% 
(220) 02.12.1996 
(511) %
(540)

ISUZU



(510) 12 - Motorové dopravné prostriedky a ich časti; prí
slušenstvo motorových dopravných prostriedkov 
nezahrnuté v iných triedach.

(730) ISUZU JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (Isuzu 

Motors Limited), 26-1, Minami-Oi 6-Chome, 
Shinagawa-Ku, Tokyo, JP;

(210)58-97 
(220) 09.01.1997 
(310)339077 
(320)24.09.1996 
(330) EM 
(51 1)37 
(540)

ESPH
ENGINES SERVICES PER HOUR

(510) 37 - Opravy, údržba a renovácia leteckých motorov, 
gondol a obracačov ťahu, ich základné súčasti a ich 
náhradné diely.

(730) Société Nationale d’Etude et de Construction de 
Moteurs ďAviation "S.N.E.C.M.A.", 2, Boule
vard d u Général Martial Valin, 75724 Paris Cedex 
15, FR;

(210) 159-97 
(220) 16.01.1997 
(3 10) 39637802.1 
(320)29.08.1996 
(330) DE 
(511)9, 16, 42
(540) COCREATE
(510)9 - Počítačový softvér, najmä počítačové programy 

a programy pre banky dát, pre dizajn pomocou po
čítača (CAD), tvorbu a dokumentáciu mechanic
kých a elektromechanických súčiastok, výrobkov a- 
Iebo komponentov a na analýzu, optimalizáciu, 
tvorbu, vizualizáciu, simuláciu, preskúšavanie a vý
robu uvedených súčiastok; počítačový softvér, naj
mä počítačové programy a programy pre banky dát, 
pre dizajn kovových častí, výrobkov a komponen
tov, najmä kovových častí v tvare dosky alebo oblú
ka, pomocou počítača (CAD) a na analýzu, optima
lizáciu, tvorbu, vizualizáciu, simuláciu, preskúšava
nie a výrobu mechanických a elektromechanických 
súčiastok; počítačový softvér, najmä počítačové 
programy a programy na vývoj výrobkov a výrob
kov spolupracujúceho softvéru, ako napríklad sof
tvéru umožňujúceho telekonferencie alebo interne
tové konferencie; počítačový softvér, najmä počíta
čové programy a programy pre banky dát, na admi
nistráciu výrobných údajov, výrobných tokov a roz
deľovanie úloh, najmä na navrhovanie pomocou po
čítača (CAD); zariadenia na ukladanie alebo imple
mentáciu uvedeného počítačového softvéru, najmä 
magnetické, elektronické a optické dátové nosiče a 
pamäťové karty; výučbové materiály zaznamenané 
na dátových nosičoch v elektronickej, magnetickej 
alebo optickej forme.
16 - Tlačené materiály na navrhovanie pomocou po
čítača, tvorbu a dokumentáciu mechanických a 
elektromechanických častí, výrobkov alebo kompo

nentov, najmä obežníky, časopisy, brožúry, letáky, 
knihy, katalógy, výťahy z článkov, prehľady údajov, 
informácie o používaní výrobkov a systémov, tech
nické oznámenia, príručky o používaní a obsluhe 
výrobkov a systémov; tlačené materiály na navrho
vanie (dizajn) kovových častí, výrobkov a kompo
nentov pomocou počítača, najmä obežníky, časopi
sy, brožúry, letáky, knihy, katalógy, výťahy z člán
kov, prehľady údajov, informácie o používaní vý
robkov a systémov, technické oznámenia, príručky 
o používaní a obsluhe výrobkov a systémov; tlače
né materiály na administráciu výrobných údajov, 
pracovných tokov a rozdeľovanie úloh, najmä obež
níky, časopisy, brožúry, letáky, knihy, katalógy, vý
ťahy z článkov, prehľady údajov, informácie o pou
žívaní výrobkov a systémov, technické oznámenia, 
príručky o používaní a obsluhe výrobkov a systé
mov; výučbové materiály na navrhovanie (dizajn) 
pomocou počítačov, tvorbu a dokumentáciu mecha
nických alebo elektromechanických súčiastok, vý
robkov alebo komponentov, najmä tlačené materiá
ly; výučbové materiály na navrhovanie (dizajn) ko
vových súčastí, výrobkov a komponentov pomocou 
počítača, najmä tlačené materiály.
42 - Služby počítačových programov na administrá
ciu výrobných dát, pracovných tokov, rozdeľovanie 
úloh, navrhovanie (dizajn) mechanických a elektro
mechanických súčastí, výrobkov a komponentov, 
najmä tvorba a údržba počítačových programov a 
programov pre banky dát na spracovanie informácií 
a dát; pomocné, poradenské a inžinierske služby na 
administráciu výrobných údajov, pracovných tokov, 
rozdeľovanie úloh a systémy navrhovania (dizajn) 
mechanických a elektromechanických súčastí, vý
robkov a komponentov pomocou počítača, najmä 
realizácie špecifických riešení na zákazku a kombi
nácie komponentov systému.

(730) CoCreate Software GmbH, Posoner Strasse 1, D- 
-71065 Sindelfmgen1 DE;

(210)242-97
(220) 23.01.1997
(511)5
(540) UFT
(510) 5 - Farmaceutické prípravky, najmä protirakovinové 

prípravky.
(730) Bristol-Myers Squibb Company, spoločnosť or

ganizovaná a existujúca podľa zákonov štátu 
Delaware, 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, US;

(210)257-97 
(220) 24.01.1997 
(511)5,29, 30 
(540) BONY
(510) 5 - Potraviny - dietetické, obohatené vitamínmi, or

ganickými a/alebo anorganickými posilňujúcimi 
látkami, pre dospelých, deti a chorých, nutričně do
plnky, cukrovinky, tyčinky a pastilky na farmaceu
tické účely.
29 - Tuky, plnky, polevy, prísady a zlepšujúce prí
pravky na báze vaječných a tukových náhradiek do



čokolády, čokoládových, kávových a karamelových 
výrobkov, cukroviniek, oblátok, perníkov, sušienok, 
suchárov, maslového, jemného a trvanlivého peči
va, drobných cukroviniek, cukrárskych \yrobkov a 
výrobkov zdravej a racionálnej výživy, t. j, výrob
kov s minimálnym obsahom tuku a 'alebo neobsahu
júcich vaječný žĺtok a cholesterol; polotovar' na 
výrobu cukroviniek, čokolády a výrobkov z nej, vý
robky na báze múslt obsahujúce upravené orechy 
všetkých druhov, arašidy, obilné vločky, semená n 
ostatné suché plody, sušené a kandizované ovocie, 
marcipán, fondán, texturované proteiny a zmesi z 
nich, všetko na humánne využitie.
30 - Výrobky expandované a extrudované vrátane 
výrobkov zdravej a racionálnej výživy na báze obil 
nín, semien a orechov pochutiny cukrovinky čokro 
ládové a nečokoládové, pastilky, tyčinky typu 
mušli, lízanky, sucháre, sušienky, maslové, jemne a 
trvanlivé pečivo, drobné cukrovinky, výrobky kaka
ové, nugátové, fondánové. kokosové, želatínové, n.t 
báze kávy, s kávovým a/alebo karamelovým a kaka
ový-m extraktom, čokoláda a čokoládové výrobky 
všetkých druhov.

(730) RlJPAt spol. s r. o., Poslední 8, 102 02 Praha ľ-, 
CZ;

(210)258-97
(220)24.01.1997
(5H) 5, 29, 30
(540) FLY
(510) 5 - Tyčinky a pastilky na farmaceuticko účely, po

traviny a pochutiny - dietetické, obohatené vitamín
mi, organickými a/alebo anorganickými posilňujú
cimi látkami, pre dospelých, deti a chorých, nutrič
ně doplnky.
29 - Tuky, plnky, polevy, prísady a zlepšujúce prí
pravky na báze vaječných a tukových náhradiek do 
čokolády, čokoládových, kávových a karamelových 
výrobkov, cukroviniek, oblátok, perníkov sušienok, 
suchárov, maslového, jemného a trvanlivého peči
va, drobných cukroviniek, cukrárskych výrobkov a 
výrobkov zdravej a racionálnej výživy, t.j. výrob
kov s minimálny m obsahom tuku a-alebo neobsahu
júcich vaječný žĺtok a cholesterol; polotovary na 
výrobu cukroviniek, čokolády a výrobkov z nej, vý
robky na báze mušli obsahujúce upravené orechy 
všetkých druhov, arašidy, obilne vločky, semená a 
ostatné suché plody, sušené, kandizované alelu - inak 
upravené ovocie, marcipán, fondán, texturované 
proteiny a zmesi z nich, všetko na humánne využi
tie.
30 - Výrobky kakaové, nugátové, fondánové. koko
sové, žalatínové, na báze kávy, s kávovým a/alebo 
karamelovým a kakaovým extraktom, čokoláda a 
čokoládové výrobky všetkých druhov, výrobky ex
pandované a extrudované vrátane výrobkov zdravej 
a racionálnej výživy na báze obilnín, semien a ore
chov, pochutiny, cukrovinky čokoládové aj nečoko
ládové, jemné trvanlivé pekárske výrobky, žuvačky 
žuvacie cukríky, zmrazené cukrovinky; cukor ryžu. 
kakao, káva, čaj, cukrárske výrobky, drobné cukro
vinky a pokrutiny.

(730) RUPA1 spol. s r. o., Poslední 8, 102 02 Praha 10, 
CZ;

(210)259-1-) 7
(220)24.01.1997
(511i 5. 29. 30
( 40) POLY
(5 i O) 5 - Potraviny a pochutiny - dietetické, obohatené vi

tamínmi, organickými a/alebo anorganickými posil
ňujúcimi látkami, pre dospelých, deti a chorých, 
nutrične doplnky, cukrovinky, tyčinky, cukríky a 
pastilky na farmaceutické účely.
29 - Tuky, plnky, polevý, prísady a zlepšujúce prí
pravky na báze vaječných a tukových náhradiek do 
čokolády, čokoládových, kávových a karamelových 
výrobkov, cukroviniek, oblátok, perníkov, sušienok, 
suchárov, maslového, jemného a trvanlivého peči
va, drobných cukroviniek, cukrárskych výrobkov a 
výrobkov zdravej a racionálnej vyživ y, t.j. výrob
kov s minimálnym obsahom tuku a/alebo neobsahu
júc ich vaječný žĺtok a cholesterol; polotovary na 
výrobu cukroviniek, čokolády a výrobkov z nej, vý
robky na báze mušli obsahujúco upravené orechy 
všetkých druhov, arašidy, obilné vločky, semená a 
ostatné suché plody, sušené a kandizované ovocie, 
marcipán, fondán, texturované proteiny a zmesi z 
nich všetku na humánne využitie.
30 - Polotov ary cukrárske a cukrov inárske. výrobky 
Ctifcrovjnnrske, expandované a extrudované vrátane 
výrobkov zdravej a racionálnej v v živy na báze obil
nín, semien a orechov; pochutiny, cukrovinky čoko
ládu v é- aj nečokoládové. pastilky tyčinky typu 
mušli, lízanky, sucháre, sušienky, maslové, jemné u 
trvanlivé pečiem drobné cukrovinky, výrobky kaka
ovej, nugátové, fondánové, kokosové, želatínové, na 
báze káv y, s kávovým a 'alebo karamelovým a kaka
ovým extraktom, čokoláda a čokoládové výrobky 
všetkých druhov, zmrazené cukrovinky a cukrov i- 
nárske výrobky,

(730) RUPA. spol. s r, o., Poslední 8, 102 02 Praha 10,
CZ;

(210) 260-97 
(220)24.01.1997 
(511) 5. 29. 3(1
(540) JOLY
(510) 5 - Potraviny a pochutiny - dietetické, obohatené vi

tamínmi, organickými a/alebo anorganickými posil
ňujúcimi látkami, pre dospelých, deti a chorých, 
nutrične doplnky, cukrovinky, tyčinky, cukríky a 
pastilke na farmaceutické účely.
29 - luky, plnky, polevy, prísady a zlepšujúce prí
pravky na báze vaječných a tukových náhradiek do 
čokolády, čokoládových, kávových a karamelových 
výrobkov, cukroviniek, oblátok, perníkov, sušienok, 
suchárov, maslového, jemného a trvanlivého peči
va, drobných cukroviniek, cukrárskych výrobkov a 
výrobkov zdravej a racionálnej výživy, t.j. výrob
kov s minimálnym obsahom tuku a/alebo neobsahu
júcich vaječný žĺtok a cholesterol; polotovary na 
výrobu cukroviniek, čokolády a výrobkov z nej, vý
robky na báze mušlí obsahujúce upravené orechy



všetkých druhov, arašidy, obilné vločky, semená a 
ostatné suché plody, sušené a kandizované ovocie, 
marcipán, fondán, texturované proteiny a zmesi z 
nich, všetko na humánne využitie.
30 - Polotovary cukrárske a cukrov i nkárske, výrob
ky cukrovinkárske, expandované a extrudované 
vrátane výrobkov zdravej a racionálnej výživy na 
báze obilnín, semien a orechov; pochutiny, cukro
vinky čokoládové aj nečokoládové, pastilky, tyčin
ky typu mušli, lízanky, sucháre, sušienky, maslové, 
jemné a trvanlivé pečivo, drobné cukrovinky, vý
robky kakaové, nugátové, fondánové, kokosové, že
latínové, na báze kávy, s kávovým a/alebo karame
lovým a kakaovým extraktom, čokoláda a čokolá
dové výrobky všetkých druhov, zmrazené cukrovin
ky a cukrovinárske výrobky.

(730) RUPA, spol. s r. o., Poslední 8, 102 02 Praha 10,
CZ;

(210)283-97
(220)27.01.1997
(511) 35, 36, 39
(540) TORY
(510)35 - Vydávanie, rozširovanie reklamných materiá

lov zákazníkom, pomoc pri riadení obchodnej čin
nosti, obchodné a podnikateľské poradenstvo, ob
chodné alebo podnikateľské informácie, marketin
gové štúdie, analýzy nákladov, služby reklamných 
agentúr, reklama.
36 - Úverové ústavy, garancie, záruky, kaucie, služ
by týkajúce sa úverových kariet, burzové maklér- 
stvo, investičné fondy, dôchodkové fondy, kapitálo
vé investície, vydávanie cenných papierov, cestov
ných šekov, kreditných kariet, peňažné služby, kúpa 
na splátky, Hzing, prenájom s právom kúpy predme
tu nájmu, platenie na splátky, finančné analýzy, fi
nančné poradenstvo, realitné kancelárie, správa, 
prenájom, sprostredkovanie nehnuteľnosti, poiste
nia, záruk, pôžičiek, úschova cennosti, klíring (zúč
tovanie vzájomných pohľadávok a záväzkov), colné 
služby, daňové odhady, finančné informácie, fi
nančné odhady a oceňovanie, finančné riadenie, 
služby v oblasti finančníctva, informácie o poistení, 
kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok, 
konateľstvo, zastupiteľstvo, kurzové záznamy na 
burze, inkasovanie nájomného, vedenie nájomných 
domov, oceňovanie a odhady nehnuteľností, prená
jom kancelárskych priestorov, finančné oceňovanie, 
oceňovanie a odhady, poistno-technické služby, 
správcovstvo, úschovné služby, úschova v bezpeč
nostných schránkach.
39 - Prenájom vozidiel, automobilov a ich príslu
šenstva, prenájom chladiacich zariadení, garáží, ko
ní, dopravných zariadení a prostriedkov, uchováva
nie informácií, sprostredkovanie dopravy.

(730) Porubčan Róbert, log. - EDING, Zliechovská 
34i, 018 64 Košeca, SK;

(210)284-97 
(220)27.01.1997 
(511) 35, 36, 39

(540)

Tif
TORY

(510)35 - Vydávanie, rozširovanie reklamných materiá
lov zákazníkom, pomoc pri riadení obchodnej čin
nosti, obchodné a podnikateľské poradenstvo, ob
chodné alebo podnikateľské informácie, marketin
gové štúdie, analýzy nákladov, služby reklamných 
agentúr, reklama.
36 - Úverové ústavy, garancie, záruky, kaucie, služ
by týkajúce sa úverových kariet, burzové maklér- 
stvo, investičné fondy, dôchodkové fondy, kapitálo
vé investície, vydávanie cenných papierov, cestov
ných šekov, kreditných kariet, peňažné služby, kúpa 
na splátky, lízíng, prenájom s právom kúpy predme
tu nájmu, platenie na splátky, finančné analýzy, fi
nančné poradenstvo, realitné kancelárie, správa, 
prenájom, sprostredkovanie nehnuteľností, poiste
nia, záruk, pôžičiek, úschova cenností, klíring (zúč
tovanie vzájomných pohľadávok a záväzkov), colné 
služby, daňové odhady, finančné informácie, fi
nančné odhady a oceňovanie, finančné riadenie, 
služby v oblasti finančníctva, informácie o poistení, 
kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok, 
konateľstvo, zastupiteľstvo, kurzové záznamy na 
burze, inkasovanie nájomného, vedenie nájomných 
domov, oceňovanie a odhady nehnuteľností, prená
jom kancelárskych priestorov, finančné oceňovanie, 
oceňovanie a odhady, poistno-technické služby, 
správcovstvo, úschovné služby, úschova v bezpeč
nostných schránkach.
39 - Prenájom vozidiel, automobilov a ich príslu
šenstva, prenájom chladiacich zariadení, garáží, ko
ní, dopravných zariadení a prostriedkov, uchováva
nie informácií, sprostredkovanie dopravy.

(730) Porubčan Róbert, Ing. - EDING, Zliechovská 
341, 018 64 Košeca, SK;

(210)285-97 
(220)27.01.1997 
(511)7, 9, 12
(540) BOEING
(510)7 - Stroje a obrábacie stroje, časti strojov, predo

všetkým strojové celky a časti vodných, parných a 
plynových turbín, motory (s výnimkou motorov pre 
pozemné vozidlá), spojky a transmisné zariadenia 
(okrem tých, ktoré sú na pozemné vozidlá), expan
zné nádoby, poľnohospodárske náradie (obsiahnuté 
v tr. 7).
9 - Elektrické akumulátory, akustické vedenie, anté
ny, prístroje a zariadenia pre astronómiu, elektrické 
automatické zatvárače dverí, elektrické batérie, 
bleskozvody, blikavé svetlá, elektrické cievky, bzu
čiaky, cyklotróny, čipy, čítače čiarového kódu, elek
trické články, detektory na zisťovanie falošných 
mincí, detektory na zisťovanie kovov, diaľkové 
ovládače, difrakčné zariadenia, elektrické drôty, 
káble, zariadenia na rezanie, zváranie elektrickým 
oblúkom, elektrolyzéry, faxy, galvanizéry, geodetic-



ké nástroje, heliogiafické prístroje, elektrické hlásí
ce, električke zariadenia na vábenie n ničenie hmy
zu, komutátor}- kondenzátor,-, elektrické kontakty 
kozmografické prístroje, lasery s výnimkou laserov 
na lekárske účely, elektrické leštiace stroje pre do
mácnosť, elektrické meniče, meteorologické baló
ny prístroje, modemy, elektrické monitorov ac i ľ p n 
stroje, nabíjačky na elektrické batérie akumulátory, 
elektrické natáčky, neónové.reklamy, elektrické ob
jímky. odpory, odprašovacie zariadenia, odmšova- 
čv. elektrické otvárače dverí, Iaboratitrne pece, prí
stroje na rozbor v duchu, prúdové usmemovače. ra
dary', rádiologické zariadenia na priemyselné účely, 
elektrické redukcie, regulátory relé, reostaty, solár
ne články, elektrické spájkovačky, spínače, spojky, 
svorky, reklamné svetelné tabule, transformátory, 
tranzistory, automatické turnikety, vypínače, vyso
kofrekvenčné prístroje, elektrické zámky, zástrčky, 
elektrické zariadenia na zapaľovanie, zememerač- 
ské prístroje a nástroje, zosilňovače, elektrické žeh
ličky, žiarivky, diagnostické prístroje < výnimkou 
lekárskych, dochádzkové hodiny, elektronické diá
re. elektronicky pristroj na označovanie vy robko V. 
informačné tabule elektronické, karty pamäťové a 
mikroprocesorové, štartovacie (/spaľovacie) káble 
v motoroch, žiarovky do zábleskových prístrojov 
kopírovacie stroje, elektrické a elektronické zabez
pečovacie systémy a zariadenia, riadiace ústredne 
pohybové snímače, priestorov c snímače, snimače 
rozbitia skla, ostatné časti, súčasti a doplnky elek
trických a elektronických zabezpečovacích zariade
ní obsiahnuté v lr. 9, aparáty a prístroje fotografic
ké, filmové, optické, prístroje na váženie, r vranie, 
signalizáciu, kontrolu, záchranu u prístroje učebné, 
prístroje na záznam, prevod, reprodukciu zvuku ale
bo obrazu, magnetické suporty zvukových zázna
mov, gramofónové platne, automatické distributor} 
a mechanizmy na mince, zapisovacic pokladnice 
kalkulačné stroje, prístroje na spracovanie iníormá 
cií a počítače, počítačové programy, hasiace prístro
je.
i 2 - Vozidla, dopravné prostriedky pozemné, vzduš
né alebo vodné, predovšetkým lietadlá, kozmické 
dopravné prostriedky, bicykle a ich časti, súčasti, 
náhradné diely a doplnky.

(730) Porubčan Róbert, Ing. - EDING, Zliechovská 
34! OIS 64 Košeca, SK:

(210)288-97 
(220)27.01.1997 
(511) I, 5, 9 10
(540) MAST
(510) 1 - Chemické výrobky na použitie v priemysle a ve

de.
5 - Farmaceutické, veterinárske a hygienické prí
pravky a dezinfekčné prípravky, výživné prípravky 
na využitie v lekárskych laboratóriách na diagnos
tické účely v humánnej medicíne: prípravky na po
užitie v laboratóriách na diagnostické účely, najma 
činidlá, kity a kultivačné média na použitie v prie
myselnej mikrobiológii vrátane testovania potravín, 
vody, životného prostredia, farmaceutickej sterility, 
monitorovanie hygieny a -> urenia; prípravky na po
užitie v lekárskych laboratóriách na diagnostické ú

čely, najmä činidlá, kity a kultivačné médiá na pou
žitie v klinických a veterinárskych diagnostických, 
patologických laboratóriách vrátane mikrobiológie, 
imunológie, alergológic. serológie, hematológie, 
klinickej chémie a transfúzie krvi.
9 - Vedecké, elektrické, elektronické, fotografické, 
optické, meracie a učebne aparáty a prístroje; apará
ty na záznam, prenos alebo reprodukciu zvuku ale
bo obrazu; vybavenie a počítače na spracovanie dát; 
aparáty a prístroje na analýzu obrazu.
10 - Aparáty na indikáciu a meranie očkovacích 
bakteriálnych kultúr a na realizovanie a vyhodnoco
vanie diagnostických testov; analytické aparáty na 
identifikáciu mikroorganizmov a čítanie testov anti
biotickej citlivosti.

(730) MAST GROUP LIMITED, Mast House, Derby 
Road. Bootle. Liverpool, Merseyside, L20 i FA. 
CiB;

(210> 355-97
(220)51.01.1997
(511)3
(540) GINSENG
(510) 3 - Zubné pasty.
(730) Sršeň Vladimír - Hornet, Biešnovská 763, 190 14 

Praha 914 CZ;

(210)3 56-97' 
i 220) s 1,01.1997 
15113 3
(540) ŽENŠEN
(510) 3 - 7 ubité pasty.
(730) Sršeň Vladimír - Hornet. Biešnovská 763, 190 14 

i Praha 914, CZ;

V210) 589-97
,220) 25.02.1097
(511) 9, 16 28, os. 41 42
(540, FIT PRO ŽI VOT
(510)9 - Nahrané i nenahrané nosiče informácií všetkých 

druhov ako disky, diskety, CD ROM, pásky, nahra
né i nenahrané nosiče zvuku a 'alebo obrazu, softvér, 
elektronické publikácie šírené pomocou počítačo- 
vý'ch a iných obdobných sietí.
16 - Periodickú a neperiodické tlačoviny všetkých 
druhov, najmä časopisy, tlačiarenské výrobky, naj
mä pohľadnice, odtlačky, záložky, kancelárske pot
rebu. najmä bloky, kalendáre, fotoalbumy, dopisné 
papiere, dosky, písacie potreby', drobné kancelárske 
potreby z plastov a kovu, plastické obaly zatriedené 
do triedy 6 štočky.
28 - Hry' hračky, potreby na gymnastiku, šport a 
rôzne Itry nezatriedené do iných tried.
35 - Inzertné, informačne a propagačné služby všet
kých druhov vrátane inzercie, propagácie a posky
tovania informácií v počítačových a obdobných sie
ťach.
41 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť. Šírenie 
Itačovíii pomocou počítačových a obdobných sieti, 
kultúrne aktivity, najmä súťaže, prehliadky, estrády 
a pod.



42 - Reštaurácie, stravovacie služby, starostlivosť 
liečebná, hygienická a kozmetická.

(7.30) MONA, spol. s r. o., Žitná 18, 120 79 Praha 2, CZ;

(210)600-97 
(220)26.02.1997 
(511)3, 5, 30, 32 
(540)

Forever
Products

(510)3 t istiace prípravky, dezodoranty na osobnú pot
rebu, kozmetické prípravky, éterické oleje, kolínske 
vody, kozmetické krémy, kozmetické prípravky do 
kúpeľa, mydlá, oleje do parfumov a vôní, parťumo- 
vané vody, prípravky na čistenie zubov, šampóny, 
toaletné prípravky, vlasové vody.
5 - Diabetické prípravky na liečebné účely, dietetic
ké prípravky, potravinové doplnky na lekárske úče
ly, liečivá na ľudskú potrebu, liečivé nápoje, liečivé 
čaje. ^
30 - Caj, med, chuťové prísady, prísady do nápojov, 
príchutí, arómy, propolis na ľudskú potrebu, výrob
ky z obilnín, sušienky, sucháre, keksy, biskvity.
32 - Nealkoholické nápoje, prípravky na výrobu ne
alkoholických nápojov, ovocné šťavy, sirupy na vý
robu nápojov, šumivé nápoje.

(730) Aloe Vera of America, Inc., 9660 Dilworth, Dallas, 
Texas 75243, i;S;

(210)718-97 
(220) 10.03.1997 
(511)7, 9, 12 
(540)

(210) 869-97
(220)21.03.1997
(511)29, 30
(540) GRAN SAFARI
(510)29 - Mäso, ryby, hydina, zverina (divina), mäsové 

výťažky, konzervované, sušené a varené ovocie a 
zelenina, rôsoly, zaváraniny, vajcia, mlieko a iné 
mliečne výrobky, jedlé oleje a tuky, nálevy na šalá
ty, výrobky zo sóje, mäsové, rybie, zeleninové a o- 
vocné potraviny v konzervách.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, ká
vové náhradky, múka a obilné prípravky, chlieb, su
šienky, sucháre, koláče, jemné pečivo a cukrovinky, 
zmrzlina, med, sirup z melasy, kvasnice, prášky do 
pečiva, soľ, horčica, korenie, ocot, chuťové omáč
ky, ľad na chladenie.

(730) BAG SNACKS srl, Via degli Alberi, 31, 35015 
Galliera Veneta/PD, IT;

(210)870-97
(220)21.03.1997
(511)29, 30
(540) FARM FRIENDS
(510)29 - Mäso, ryby, hydina, zverina (divina), mäsové 

výťažky, konzervované, sušené a varené ovocie a 
zelenina, rôsoly, zaváraniny, vajcia, mlieko a iné 
mliečne výrobky, jedlé oleje a tuky, nálevy na šalá
ty, výrobky zo sóje, mäsové, rybie, zeleninové a o- 
vocné potraviny v konzervách.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, ká
vové náhradky, múka a obilné prípravky, chlieb, su
šienky, sucháre, koláče, jemné pečivo a cukrovinky, 
zmrzlina, med, sirup z melasy, kvasnice, prášky do 
pečiva, soľ, horčica, korenie, ocot, chuťové omáč
ky', ľad na chladenie.

(730) BAG SNACKS srl, Via degli Alberi, 31, 35015 
Galliera Veneta/PD, 1T;

(510)7 - Stroje obrábacie, poľnohospodárske a stavebné; 
motory' okrem motorov pre pozemné vozidlá; zaria
denia na zlepšenie palivových zmesí vo výbušných 
motoroch; náhradné diely pre uvedené stroje a mo
tory, štartovacie zariadenia vozidiel.
9 - Autobatérie; alarmy do vozidiel; autorádiá; pre
hrávače; prístrojové dosky do vozidiel.
12 - Vozidlá, automobily, nákladné autá; valníky a 
vozíky za vozidlá; motory a ich časti; spojky a pre
vodovky pre pozemné vozidlá; brzdové obloženia; 
pneumatiky na všetky druhy vozidiel vrátane duši a 
vložiek do nich; karosérie; tlmiče nárazov na vozid
lá; ochranné tienidlá na autá; planétové súkolesia 
vrátane mechanizmov pohonu a riadení týchto sú
kolesí pre motorové vozidlá; autosedačky pre deti; 
zariadenia proti krádeži motorových vozidiel patria
ce do triedy 12.

(730) DND, s. r. o., Kollárova 91, 036 01 Martin, SK;

(210)872-97
(220)21.03.1997
(511)29, 30
(540) CHEESY
(510)29 - Mäso, ryby, hydina, zverina (divina), mäsové 

výťažky, konzervované, sušené a varené ovocie a 
zelenina, rôsoly, zaváraniny, vajcia, mlieko a iné 
mliečne výrobky, jedlé oleje a tuky, nálevy na šalá
ty, výrobky zo sóje, mäsové, rybie, zeleninové a o- 
vocné potraviny v konzervách.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, ká
vové náhradky, múka a obilné prípravky', chlieb, su
šienky, sucháre, koláče, jemné pečivo a cukrovinky, 
zmrzlina, med, sirup z melasy, kvasnice, prášky do 
pečiva, soľ, horčica, korenie, ocot, chuťové omáč
ky, ľad na chladenie.

(730) BAG SNACKS srl, Via degli Alberi, 31, 35015 
Galliera Veneta/PD, IT;

(210)873-97 
(220)21.03.1997 
(511)29, 30



(540) COUNTRY
(510)29 - Mäso, rvby, hydina, zverina (divina), mäsu', c 

výťažky, konzervované, sušené a varené ovocie a 
zelenina, rôsoly, zaváraniny, vajcia, mlieko a iné 
mliečne výrobky, jedlé oleje a tuky, nálevy na šalá
ty, Wrobky zo sóje, mäsové, rybie, zeleninové a o- 
vocné potraviny v konzervách.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ry/a, tapioka, ságo, ká
vové náhradky, múku. a obilné prípravky, chlieb, su
šienky sucháre, koláče, jemné pečivo a cukrov ink-' 
zmrzlina, med, sirup z melasy, kvasnice, prášky do 
pečiva, soľ, horčica, korenie, ocot, chuťové omáč
ky. ľad na chladenie.

(730) BAG SNACKS srl, Via degli Alberi, 31, 3?ui 5 
Galliera Venetu/Pi ť IT;

(210)876-97
(220)21.03.1997
(511)20. 30
(540) TIXY
(510)29 - Mäso, ryby, hydina, zverina (divina), mäsové 

výťažky, konzervované, sušené a varené ovocie a 
zelenina, rôsoly, zaváraniny, vajcia, mlieko a iné 
mliečne výrobky, jedlé oleje a tuky. nálevy na šalá
ty, výrobky zo sóje, mäsové, rybie, zeleninové a o- 
vocné potraviny v konzervách.
30 - Káva. čaj, kakao, cukor, ry ža, lupioka, ságo, ká
vové náhradky, múka a obilné prípravky, chlieb, su
šienky, sucháre, koláče, jemné pečivu a cukrov inky, 
zmrzlina, med, sirup z melasy, kvasnice, prášky do 
pečiva, soľ, horčica, korenie, ocot, chuťové omáč
ky, ľad na chladenie.

(730) BAG SNACKS srl, Via degli Alberi, 31. 350 W 
Galliera Veneta/PD. IT;

(210)877-97
(220)21.03.1997
(591) zelená, červená, žltá
(511)29, 30
(540)

%/V-SAf^

(510)29 - Mäso, ryby, hydina, zverina (divina), mäsové 
výťažky, konzervované, sušené a varené ovocie a 
zelenina, rôsoly, zaváraniny, vajcia, mlieko a iné 
mliečne výrobky, jedlé oleje a tuky, nálevy na šalá
ty, výrobky zo sóje, mäsové, rybie, zeleninuvé a o- 
vocné potraviny v konzervách.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo ká
vové náhradky, múka a obilné prípravky, chlieb, sú
ši eriky, sucháre, koláče, jemné pečivo a cukrovinky, 
zmrzlina, med, sirup z melasy, kvasnice, prášky do 
pečiva, soľ, horčica, korenie, ocot, chuťové omáč
ky., ľad na chladenie.

(730) HAG SNzkCKS srl, Via degli Alberi, 31, 35015 
Gallicra VenetyPD, 1T;

(2)0) 878-97
(220)21.03.1997
(591) zelená, červená, žltá
(5! ,i) 29, 30
1540)

(510)29 - Mäso, r\by. hydina, zverina (divina), mäsové 
výťažky, konzervované, sušené a varené ovocie a 
zelenina rôsoly zaváraniny, vajcia, mlieko a iné 
mliečne výrobky, jedlé oleje a tuky, nálevy na šalá
ty, . v robky zo sóje, mäsové, rybie, zeleninové a o- 
vocné potraviny v konzervách.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, ká
vové náhradky, múka a obilné prípravky, chlieb, su
šienky sucháre, koláče, jemné pečivo a cukrovinky, 
zmrzlina, med, sirup ; melasy, kvasnice, prášky do 
pečiva, soľ, horčica, korenie, ocot, chuťové omáč
ky. ľad na chladenie.

(730) BAG SNACKS srl, Viu degli Alberi, 31, 3501a 
Galliera Vcneta-T3D,- ÍT;

i 210)880-97 
(220)21.03.1997
(591) modrá, červená, oranžová, žltá, sivá
(511)29, 30
(540)

(510)29 - Mäso, ryby, hydina, zverina (divina), mäsové 
výťažky, konzervovanú, sušené a varené ovocie a 
zelenina, rôsoh . zaváraniny, vajcia, mlieko a ínc 
mliečne výrobky, jedlé oleje a tuky, nálevy na šalá
ty- výrobky zo sóje, mäsové, rybie, zeleninové a o- 
vočné potraviny v konzervách.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, ká
vové náhradky, múka a obilné prípravky, chlieb, su
šienky, sucháre, koláče, jemné pečivo a cukrovinky, 
zmrzlina, med sirup z melasy, kvasnice, prášky do 
pečiva, soľ, horčica, korenie, ocot, chuťové omáč
ky. ľad na chladenie.

(730) BAG SNACKS srl, Via degli Alberi, 31, 85015 
Galliera Veneta/Pl > IT;



(210)881-97
(220)21.03.1997
(591) zelená, béžová, sivá
(511) 29, 30
(540)

(510)29 - Mäso, ryby, hydina, zverina (divina), mäsové 
výťažky, konzervované, sušené a varené ovocie a 
zelenina, rôsoly, zaváraniny, vajcia, mlieko a iné 
mliečne výrobky, jedlé oleje a tuky, nálevy na šalá
ty, výrobky zo sóje, mäsové, rybie, zeleninové a o- 
vocné potraviny v konzervách.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, ká
vové náhradky, múka a obilné prípravky, chlieb, su
šienky, sucháre, koláče, jemné pečivo a cukrovinky, 
zmrzlina, med, sirup z melasy, kvasnice, prášky do 
pečiva, soľ, horčica, korenie, ocot, chuťové omáč
ky, ľad na chladenie.

(730)BAG SNACKS srl, Via degli Alberi, 3), 35015 
Galliera Veneta/PD, IT;

(210)882-97 
(220)21.03.1997 
(591) červená, zelená 
(511)29, 30 
(540)

(510)29 - Mäso, ryby, hydina, zverina (divina), mäsové 
výťažky, konzervované, sušené a varené ovocie a 
zelenina, rôsoly, zaváraniny, vajcia, mlieko a iné 
mliečne výrobky, jedlé oleje a tuky, nálevy na šalá
ty, výrobky zo sóje, mäsové, rybie, zeleninové a o- 
vocné potraviny v konzervách.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, ká
vové náhradky, múka a obilné prípravky, chlieb, su
šienky, sucháre, koláče, jemné pečivo a cukrovinky, 
zmrzlina, med, sirup z melasy, kvasnice, prášky do 
pečiva, soľ, horčica, korenie, ocot, chuťové omáč
ky, ľad na chladenie.

(730) BAG SNACKS srl, Via degli Alberi, 31, 35015 
Galliera Veneta/PD, IT;

(210)884-97
(220)21.03.1997
(591) hnedočervená, žltá, sivá
(511)29, 30
(540)

(510)29 - Mäso, ryby, hydina, zverina (divina), mäsové 
výťažky, konzervované, sušené a varené ovocie a 
zelenina, rôsoly, zaváraniny, vajcia, mlieko a iné 
mliečne výrobky, jedlé oleje a tuky, nálevy na šalá
ty, výrobky zo sóje, mäsové, rybie, zeleninové a o- 
vocné potraviny v konzervách.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, ká
vové náhradky, múka a obilné prípravky, chlieb, su
šienky, sucháre, koláče, jemné pečivo a cukrovinky, 
zmrzlina, med, sirup z melasy, kvasnice, prášky do 
pečiva, soľ, horčica, korenie, ocot, chuťové omáč
ky, ľad na chladenie.

(730) BAG SNACKS srl, Via degli Alberi, 31, 35015 
Galliera Veneta/PD, IT;

(210)946-97 
(220) 02.04.1997 
(310) 119877 
(320)27.02.1997 
(330) CZ 
(511)30 
(540)

(510)30 - Trvanlivé pečivo, čokoládové a nečokoládové 
cukrovinky.

(730) Nestlé Čokoládovny, a. s., Mezi vodami 27, 143 20 
Praha, CZ;

(210)958-97 
(220) 04.04.1997 
(511) 19, 20, 37, 40 
(540)

Q
INTERMONEX

(510) 19 - Stolárske výrobky pre stavebníctvo, drevené 
schody.
20 - Nábytok, výrobky z dreva ako bytové doplnky 
(s výnimkou kuchynských potrieb).
37 - Servisné služby na vyrábané výrobky.
40 - Spracovanie a úprava dreva.

(730) Vrábel Peter, Fándlyho 144/22, 018 41 Dubnica 
nad Váhom, SK;

(210)990-97 
(220) 09.04.1997 
(511) 35, 36, 39
(540)MAKROFAKT



(510)35 - Obchodný manažment; podnikoxé poraden
stvo, poradenstvo v obchodnej činnosti; sprostred- 
kovanic x oblasti nákupu a predaja tovarov; ekcmo 
michó poradenstvo.
36 - Finančne poradenstvo; finančné konzultačné 
služby, sprostredkovanie finančných operácii; 
sprostredkovanie obchodov s nehnuteľnosťami; ob
staranie finančných garancií; úverov, pôžičiek 
30 - Automobilová preprava; balenie tovarov' Mru- 
Čovacie a kuriérske služby (dokumentov alebolova- 
ru); zasielateľská činnosť.

: 730iMAKROFAKT, spol. s r. o., Havlíčkova 1564, 
258 01 XfIaSom, ókr. Benešov, CZ;

(210) 1003-07 
(220) 10.04.1997 
(310) 116202 
(320) 30.10.1996 
(3 30) CZ
(511) 10, 25. 32, 3T 35 
(540)

CoqfettI
(510) 10 - Prezervatívy.

25 - Klobučnicky tovar všetkých druhov a obuv 
všetkých druhov.
":"l - Nealkoholické nápoje všetkých druhm. kon
centráty na prípravu nealkoholických nápojov, im •- 
šané nealkoholické nápoje, energetickú nápoje (s 
rôznymi prísadami a vitamínmi), pivá všetkých dru 
hov koktaily bez obsahu alkoholu.
33 - Alkoholické nápoje všetkých dntltox, miešané 
alkoholické nápoje, miešané alkoholické nápoje s 
nealkoholickými nápojmi, koktaily s obsahom alko
holu, miešane* nápoje s malým obsahom alkoholu 
35 - Marketingová, propagačná, reklamná, spros
tredkovateľská a inzertná činnost v rozsahu uvede
ných výrobkov, distribúcia prospektov a vzoriek, 
poskytovanie pomoci pri riadení obchodného úseku 
podniku, obchodné a podnikateľské prieskumy !rhu 
vrátane obchodných ponúk, obchodné a podnikateľ
ské informácie.

(730) Confetti drinks CZ, spol s r. o„ Rupreehtivká 
1180/10, 460 OI Liberec 1, CZ:

(210) 1005-97 
(220) 10.04.1997 
(511) 12
(540) SPAC ESTA R
(510) 12 - Motorové vozidlá, ich časti.
(730) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushikt Kaishít, 33-

-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, J!’:

(210) 1190-97 
(220)29.04.1997 
(310) 75/214146 
(320) 13.12.1996 
(330) VS
(511) 9

(94())

OCTANE
(510)9 - Počítačový hardvér a ínširukiážnc manuály na 

Iiugnetickom nosiči predávané ako ich neoddeliteľ
ná súčast.

(730) SILICON GRAPHICS. INC, spoločnosť zriade
nú podľa zákonov klátil Delaware. 2011 Noiih 
Shomhna Boulevard. Mountain View, California 
94039-73 11, US;

(210)1313-97
(220) i 5.05.1997
(511)25
(540)MtNl MISS
(510)25 - Osobná bielizeň, čiapky, klobúky, klobučnícke 

výrobky, rukavice, kúpacie plášte, nohavice, kabáty, 
kombinézy, saká, vesty, svetre, bundy, .spodničky, 
sukne, šaty. pletené podkolienky, výrobky, šatky, šá
ly, rukavice, pančuchy, plavky, pyžamá, ponožky, 
podkolienky, rukávniky, detská obuv, sandále, pa
puče.

(730) Soňa Fiirst, Brnianska 15, 811 04 Bratislava, SK;

(.10)1386-97 
(220) 2 1.05 1997 
(511)9,41
(440)RODALE S MEN S HEALTH
< 5 I O'l 9 ■ Xudio- a videokazety

41- Elektronické publikovanie prostredníctvom in
ternetu.

(730) Rodale Press, Inc., 33 East Minor Street, Emmaus, 
Pennsylvania 18095-0099, US:

(210) 1448-97 
(220)23.05.1997 
(511)7, !2 
(:-40)

(510)7 - Stroje a prístroje poháňané motorom, určené na 
kopanie, rýpanie a hĺbeniu, povrchové dobývanie, 
na mechanickú manipuláciu, dvíhanie, nakladanie a 
prepravu zeminy, pôdy, nerastov, odpadov a ďalších 
podobných materiálov, časti a príslušensto mede
ných strojový všetko Ssabmmé v triede 7.
12 Vozidlá, poľnohospodárske vozidlá, traktory, 
časti a pri dušenstvo in edeného tovaru, všetko zahr
nuté x triede 12.

(730) J. C. BAMFORD EXCAVATORS LIMITED,
Eocester. Staffordshire STl4 5JP, GB;

(210) 1449-97 
(2.20) 2-.05.1997 
(511) 7. 17
(5403 JCB



(510)7 - Stroje a prístroje poháňané motorom, určené na 
kopanie, rýpanie a hĺbenie, povrchové dobývanie, 
na mechanickú manipuláciu, dvíhanie, nakladanie a 
prepravu zeminy, pôdy, nerastov, odpadov a ďalších 
podobných materiálov, časti a príslušenstvo uvede
ných strojov, všetko zahrnuté v triede 7.
12 - Vozidlá, poľnohospodárske vozidlá, traktory, 
časti a príslušenstvo uvedeného tovaru, všetko zahr
nuté v triede 12.

(730) J. C. BAMFORD EXCAVATORS LIMITED,
Rocester, Staffordshire ST14 5JP, GB;

(210) 1485-97
(220)28.05.1997
(511)30
(540) ZLATÁ PEČEŤ
(510) 30 - Čokoládové cukrovinky (čokoládové dezerty). 
(730) Nestlé Čokoládovny, a. s., Mezi vodami 27, 143 20 

Praha, CZ;

(210) 1488-97
(220)28.05.1997
(511)30
(540) MODRÁ PEČEŤ
(510) 30 - Čokoládové cukrovinky (čokoládové dezerty'). 
(730) Nestlé Čokoládovny, a. s., Mezi vodami 27, 143 20 

Praha, CZ;

(210) 1493-97 
(220)23.08.1999 
(511)38 
(540)

RÁDIOTEL
(510) 38 - Telekomunikačné služby.
(730) Slovenské telekomunikácie, a. s., Námestie slobo

dy 6, 817 62 Bratislava, SK;

(210) 1503-97 
(220)30.05.1997 
(511) 1,2, 3, 29, 30
(540)BRONCHOL1ND
(510) 1 - Chemické látky na laboratórne analýzy; chemi

kálie pre lesníctvo okrem fungicídov, herbicídov, 
insekticídov a prípravkov na ničenie parazitov; prie
myselné chemikálie; chemické prípravky na vedec
ké účely okrem lekárskych a veterinárnych účelov; 
chemické činidlá okrem činidiel na lekárske a zve
rolekárske účely; kyselina citrónová na priemyselné 
účely; chemické prípravky na odmasťovanie; che
mické avivážne prípravky na priemyselné účely; u- 
melé sladidlá ako chemické prípravky; glukóza na 
priemyselné účely.
2 - Farbivo - farbivocukrový kulér; farbivá do ná
pojov; farbivá potravinárske; farbivá do likérov.
3 - Aromatické látky do zákuskov (esencie); oleje 
do parfumov a vôní; aromatické látky (esencie); a- 
romatické látky do nápojov (esenciálne oleje); aní- 
zový olej (esencia).
29 - Anízový olej.

30 - Aromatické prípravky do potravín iné ako e- 
sencie a éterické oleje; cukríky; cukrovinky; sladké 
drievka (cukrovinky); slad a sladidlá na ľudskú 
spotrebu; glukóza na ľudskú spotrebu.

(730) Naturprodukt CZ, spol. s r. o., Mládežnická 
9/1563, 736 01 Havířov - Podlesí, CZ;

(210) 1520-97 
(220) 03.06.1997 
(511)32
(540) MARS 
(510)32 - Pivo.
(730) SLOVAK INTERNATIONAL TABAK, a. s., S. I.

T., Mlynské Nivy 54, 824 53 Bratislava, SK;

(210) 1701-97 
(220) 18.06.1997 
(511)25, 40, 42 
(540)

(510)25 - Pánske, dámske a detské odevy a textilné vý
robky, kabáty, plášte, kostýmy, obleky, šaty, nohavi
ce, saká, vesty, bundy, vetrovky, vrchné ošatenie, 
zvrchníky vrátane ich doplnkov.
40 - Vyšívanie.
42 - Módne návrhárstvo.

(730) JAMEL - Meleková Jana, M. Nešporu 604/5, 
029 01 Námestovo, SK;

(210) 1898-97 
(220) 07.07.1997 
(511)33 
(540)

(510)33 - Vína všetkých druhov.
(730) VÍNO NITRA, spol. s r. o., Vinárska 1, 951 41 

Lužianky, SK;

(210) 1899-97 
(220) 07.07.1997 
(511)33



(540)

LEVICKÁ

FRANKOVKA
(510)33 - Vína všetkých druhov.
(730) VÍNO NITRA, spol. s r. o„ Vinárska 1, 951 41 

I.užianky, SK;

(210) 1919-97 
(220) 09.07.1997 
(511)9, 10, 12, 16, 55, 42 
(540)

Z# LS
(510)9 - Audiovizuálna technika, premietacie prístroje, 

diaprojektory, diktovanie stroje, fakturovanie stroje, 
faxy, monitory, modemy, listové váhy, skartovacie 
stroje, fotokopírovacíe stroje, počítače, počítačový 
softvér, periférne zariadenia k počítačom, tlačiarne 
k počítačom, počítačové klávesnice, počítačové pa
mäte.
10 - Stroje na použitie v zdravotníctve, a tu chirur
gické, lekárske, zubárske, zverolekárske a ich častí. 
12 - Autá.
16 - Kancelárske dierkovače, držiaky, frankovacic 
stroje, kopírovacie zariadenia, kancelárske potreby 
s výnimkou nábytku, obálkovacie stroje, orezávacie 
strojčeky, rezačky na papier, kopírovacie stroje pí
sacie stroje.
35 - Sprostredkovanie obchodu s uvedenými tovar
mi.
42 - Prenájom strojov a prístrojov na použitie x 
zdravotníctve, a to chirurgických, lekárskych, zu
bárskych a zverolekárskych.

(730) ZOLS, s. r. o., Homočermánska 4, 949 01 Nitra, 
SK;

(210) 1920-97 
(220)09.07.1997 
(511)9, 10, 12, 16, 3 5, 42
(540) ZOLS
(510)9 - Audiovizuálna technika, premietacie prístroje, 

diaprojektory, diktovacie stroje, fakturovanie stroje, 
faxy, monitory, modemy, listové váhy, skartovacie 
stroje, fotokopírovacíe stroje, počítače, počítačový 
softvér, periférne zariadenia k počítačom, tlačiarne 
k počítačom, počítačové klávesnice, počítačové pa
mäte.
10 - Stroje na použitie v zdravotníctve, a to chirur
gické, lekárske, zubárske, zverolekárske a ich časti. 
12 - Autá.
16 - Kancelárske dierkovače, držiaky, Ifankovacie 
stroje, kopírovacie zariadenia, kancelárske potreby 
s výnimkou nábytku, obálkovacie stroje, orezávacie 
strojčeky, rezačky na papier, kopírovacie stroje, pí
sacie stroje.

35 - Sprostredkovanie obchodu s uvedenými tovar
mi.
42 - Prenájom strojov a prístrojov na použitie v 
zdravotníctve, a to chirurgických, lekárskych, zu
bárskych a zverolekárskych.

(750) ZOLS, s, r, o„ Homočermánska 4, 949 01 Nitra, 
SK:

(210) 1 976-97
(220) 11.07.1997
(591)biela, čierna, žltá. zlatá
(511) 33
1540 \

(510)33- Alkoholické nápoje (okrem piva).
(730) BADEL 1862 <1. d., vina i alkoholna pica, Vlaška 

116, Zagreb, HR:

(210) 1997-97 
(220) 14.07.1997 
(310) 122400 
(320)22.05.1997 
(330) CZ
(511)6, 7, 8. 12, 19, 37,42 
(540)

(510) 6 - Kovové polotovary ako vy lísky, výkovky a zva- 
rence, zámočnícke výrobky (drobný železiarsky to
var), kovové zvárané konštrukcie,
7 - Strojové súčasti a podzostavy. nástroje určené na 
strojový pohon.
8 - Ručné nástroje strižné, ťahové, ohýbacie, lisova
cie, kombinované a postupové.
12 - Kovové súčiastky pozemných vozidiel, zarade
né x tejto triede.
19 - Konštrukcie s výnimkou kovových.
37 - Opravy nástrojov, strojov, prípravkov a techno
logických zariadení.
42 - \ ýskum a vývoj nových výrobkov, vývoj a 
konštrukcia, najmä nástrojov.

(730) BLAIMER INTERNATIONAL, spol. s r. t>„ 
Mladoboleslavská 692, 294 21 Bělá pod Bezdězem, 
CZ;

CEZ
VlNJAK



(210)2080-97
(220) 18.07.1997
(310)456376
(320)27.01.1997
(330) EM
(511)33
(540)

V
MAXIMUS

(5)0)33 - Vína, liehoviny, likéry, vodka, džin, whisky, 
vopred namiešané alkoholické nápoje, prípravky na 
výrobu alkoholických nápojov.

(730) Primalco Ltd., Porkkalankam 13, 00180 Helsinki, 
FI;

(210)2081-97
(220)21.07.1997
(511) 12
(540)

NISSAN NAVARA
(510) 12 - Automobily, nákladné vozidlá, vagóny, dodáv

kové autá, sťahovacie vozidlá, úžitkové vozidlá a 
ich časti, zariadenia vozidiel proti oslneniu, poplaš
né zariadenia proti krádeži vozidiel, karosérie auto
mobilov, podvozky automobilov, sklápacie strechy 
automobilov, pneumatiky automobilov, čapy ná
prav, nápravy vozidiel, brzdové obloženia vozidiel, 
brzdové segmenty vozidiel, brzdové čeľuste vozi
diel, brzdy vozidiel, nosiče vozidiel, spojky pozem
ných vozidiel, spojovacie tyče pozemných vozidiel 
okrem časti motorov a strojov, smerové signály na 
vozidlá, dvere vozidiel, hnacie motory pozemných 
vozidiel, hnacie stroje pozemných vozidiel, kapoty 
motorov vozidiel, kryty vozidiel, protišmykové za
riadenia na pneumatiky, vzduchové pneumatiky, po
honné mechanizmy pozemných vozidiel, spätné zr
kadlá, redukčné prevody pozemných vozidiel, sig
nálne zariadenia spätného chodu vozidiel, ráfiky 
kolies vozidiel, bezpečnostné pásy na sedadlá vozi
diel, tlmiče otrasov automobilov, pružiny tlmiace 
otrasy automobilov, závesné tlmiče otrasov automo
bilov, závesné pružiny vozidiel, zdvíhacie ústrojen
stvo zadnej sklopnej dosky (časti pozemných vozi
diel), zdvíhacie zadné dvere a poháňané zadné dve
re (časti pozemných vozidiel), pneumatiky na kole
sá vozidiel, plné obruče na kolesá vozidiel, meniče 
momentu pozemných vozidiel, torzné tyče vozidiel, 
trakčné motory, ťažné vidlice prívesu vozidiel, pre
vodové reťaze pozemných vozidiel, prevodové 
hriadele pozemných vozidiel, prevody pozemných 
vozidiel, turbíny pozemných vozidiel, signálne za
riadenia na zatáčame vozidiel, podvozky vozidiel, 
poťahy vozidiel, ochranné kryty, sedadlá vozidiel, 
spice kolies vozidiel, kolesá vozidiel, hlavy kolies 
vozidiel, okná vozidiel, stierače čelných skiel vozi
diel, čelné sklá, airbagy (plynové vaky), protišmy
kové reťaze, automobilové reťaze, zvončeky na bi
cykle, nárazníky, puzdrá na vzduchové pneumatiky-, 
hlavové podpierky na sedadlá vozidiel, húkačky vo
zidiel, kryty- kolesa, blatníky, bezpečnostné sedadlá

pre deti (do vozidiel), hroty (klince) na pneumatiky, 
príchytky spíc kolies, ozdobné kryty na kolesá, sl
nečné tienidlá upravené na automobily, uzávery 
benzínových nádrží vozidiel.

(730) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, No. 
2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kana- 
gawa-ken, JP;

(2)0) 2092-97 
(220)21.07.1997 
(511)6, 19, 37, 40, 42 
(540)

BETOMBAV
(510)6 - Dvere kovové, dverové rámy kovové, dverové 

zárubne kovové, žalúzie kovové, mrežovina kovo
vá.
19 - Betón, stavebné prvky z betónu, nádrže okrem 
nádrží kovových a murovaných, stavby prenosné s 
výnimkou kovových.
37 - Realizácia priemyselných stavieb.
40 - Úprava a spracovanie kovov.
42 - Projektová činnosť v investičnej výstavbe. 

(730) BETONBAU, s. r. o., Průmyslová 5, 108 50 Praha 
10, CZ;

(210)2217-97 
(220) 05.08.1997 
(511) 12, 16, 35, 41 
(540)

auto trophy *97
(510) 12 - Automobily.

16 - Časopisy, periodiká.
35 - Vydavateľstvo; vydávanie reklamných materiá
lov a reklamných ocenení, reklamné texty, reklama, 
aktualizovanie reklamných materiálov, činnosť re
klamnej agentúry.
41 - Súťaže; organizovanie čitateľských vedomost
ných, športových a náučných súťaží spojených s 
voľbou najlepších automobilov, vydavateľstvo - vy
dávanie časopisov a diplomov.

(730) MK3, spol. s r. o., Prievozská 18, 824 51 Bratisla
va, SK;

(210) 2221-97 
(220) 05.08.1997 
(511)27 
(540)



(510)27 - Koberce, predložky, rohože rohožky, Imoleuni 
u mé podlahové krytím : tapety okrem textilný eh. 

(730) 1, W. S. .Nominee Company Limited Develop
ment Centre, Valiev Drive, llkley Yorkshire, 
.( 429 KPB, GiT

(210) 2236-97 
(220)(1.4.08.1997 
(51 n 12, 16, 35, 4! 
(440)

("510) 12 - Automobily.
1-.6 - Časopisy, periodika.
75 - Vydavateľstvo; vydávanie reklamných materiá
lov a reklamných ocenení, reklamné texty. reklama, 
aktualizovanie reklamných materiálov, činnost re
klamnej agentúre
4 i - Súťaže; organizovanie čitateľských vedomost
ných športových a náučných súťaží spojených s 
voľbou najlepších automobilov, vydavateľstvo - vy
dávanie časopisov a diplomov.

(730) MK3, spol. s r. o., Prievozská 18, 824 51 Bratisla- 
'■ a, SK:

(210)2247-97 
(220)06.08.1997 
(511)9, 20, 21. 27, 33 
(540)

JAGUAR
(510)9 - Prístroje a nástroje na vedecké a laboratórne ú 

Čely; prístroje a nástroje navigačné, t. j. prístroje a 
nástroje určené na prenášanie rozkazov, na meranie 
a prístroje všeobecne používane pri riadení lodi u 
lietadiel; prístroje a nástroje geodetické a priši ruje a 
nástroje elektrické nezačleněné do iných tried; prí
stroje a nástroje na bezdrôtovú telegrafiu, prístroje 
fotografické, kmemaioaraJtckc, optické vrátane 
premietačov obrazov a zväčšovacích prístrojov; prí
stroje a nástroje na váženie n meranie, prístroje a ná
stroje signalizačné vrátane signálnych píšťaliek; 
prístroje a nástroje určené na kontrolné účely, prí
stroje a nástroje na záchranné a učebné účely; auto
maty uvádzané do činnosti vhodením mince alebo 
známky, prístroje na záznam a reprodukciu hovore
ného slova; zapisovacie. hasiace prístroje: špeciálne 
puzdrá na prístroje u nástoje patriace do tejto triedy, 
pokladnice a počítače vrátane kalkulačných kance
lárskych strojov.
20 - Nábytok vrátane kovového a kempingového 
nábytku: zrkadla: rámy; výrobky z dreva, korku trs 
tiny, vrbového prútia, rohoviny kosti, slonoviny, 
kostic, kôry t náčiny, jantáru, perlete, morskej peny, 
buničiny patriace do tejto triedy: v j robky / plastic
kých hmôt, pokiaľ nie sú zahrnuté v iných triedach:

posteľné potreby, najmä matrace a podhlavnice.
21 - Drobné náradie 4 prenosne nádoby na domáce 
a kuchynské účely ako kuchynský riad. vedrá, ple
chové misky, misky / plastických alebo iných hmôt, 
strojčeky ua mletie, sekáme a lisovanie, hrebene a 
hubý na umývanie, toaletné potreby; kefy, beťársky 
materiál, pomôcky na upratovanie, drôtiky; tovar 
: kletu nv vrátane obtočnehn skla, vy robky z pot ce
lami a kameniny patriace do tejto triedy, brúsené 
sklo.
7 ' - koberec, rohože, linoleum a i no dlážkové kry - 
tiny: farebné papierové tapety, zásteny voskové 
plátno potahové,, žinenky.
53 - Vina, liehoviny, likéry.

(730 Iugi Cars Limited. Uimuts Lone -lleslcy. Co
ventry, GB;

(210-2350 <
1220) 18.u$. 1-997
(511) 25, .35. 36. 57. 39. 40, 42

(.540) ARAMARK
(510) 25 - Oděvy hlavne košele, nohavice, krátke nohavi

ce saká, kabáty, čiapky, klobúky, pančuchy, obuv, 
v r. I iné .devy kombinézy, odevy do dažďa, spodná 
bielizeň, rukavice svetre laboratórne plášte, hale
ny, opasky, traky, zástery , vesty, tenké bundy, mas
ky. tričká, kukly na ivái. šatky, sukne, šaty. vetrov
ky, kru, aty a uniformy.
35 - Obchodný manažment; porad tiské služby v 
oblasti personálneho manažmentu a reklamy; na- 
nažment kontraktačných programov v oblasti medi
cínskych služieb; sprostredkovanie predaja suvení
rov a drobného tovaru na letiskách,
36 Finančné spravovanie kontraktačných progra
mov v oblasti medicínskych služieb.
37 - Údržba a Oprava elektrických prístrojov, ohrie
vačov, ventilácie klimatizácie; údržba a oprava za
riadení na výučbu vzdelávanie liečenie: údržba a 
oprava priemyselného a bytového vybavenia.
!9 - Maloobchodné služby tykajúce sa skladovania 

ä predaja odevov a príbuzného tovaru cestou pošto
vej objednávky ?: katalógu 
40 - Šitie na zákazku a oprava odevov.
42 - Služby iykajúce sa úpravy interiérov a návrhár
ske služby v oblasti stravovacích prevádzok; služby 
tykajúce sa zabezpečovania stravovania, občerstve
nia a nápojov; reštauračné služby, služby v obrasti 
zdravotníckej sttäfcrostlívosti; požičiavanie šiat a uni
foriem, bielizne a odevov na upratovanie: služby tý
kajúce sa ubytovania; služby týkajúce sa starostil 
vosti o detí; navrhovanie kontraktačných progra
mov v oblasti medicínskych služieb, služby týkajú
ce >a ,--ubezpečovanie garantovanej úrovne poskyto
vané nemocniciam a poskytovateľom liečebnej sta
rostlivosti, poradenstvo v oblasti výživy a kondič
ných programov.

(730)Aramark Corporation, Alamark lower. IJOl 
Market Street Philadelphia, Pennsylvania, 19107- 
-2988, VS;

(210)2351-97
(220) 18.08.1997
(AH)25, 75, 36, ,77, 39, 40, 42



(540)

0

(510) 25 - Odevy, hlavne košele, nohavice, krátke nohavi
ce, saká, kabáty, čiapky, klobúky, pančuchy, obuv, 
vrchné odevy, kombinézy, odevy do dažďa, spodná 
bielizeň, rukavice, svetre, laboratórne plášte, hale
ny, opasky, traky, zástery , vesty, tenké bundy, mas
ky, tričká, kukly na tvár, šatky, sukne, šaty, vetrov
ky, kravaty a uniformy.
35 - Obchodný manažment; poradenské služby v 
oblasti personálneho manažmentu a reklamy; ma
nažment kontraktačných programov v oblasti medi
cínskych služieb; sprostredkovanie predaja suvení
rov a drobného tovaru na letiskách.
36 - Finančné spravovanie kontraktačných progra
mov v oblasti medicínskych služieb.
37 - Údržba a oprava elektrických prístrojov, ohrie
vačov, ventilácie a klimatizácie; údržba a oprava za
riadení na výučbu, vzdelávanie, liečenie; údržba a 
oprava priemyselného a bytového vybavenia.
39 - Maloobchodné služby týkajúce sa skladovania 
a predaja odevov a príbuzného tovaru cestou pošto
vej objednávky z katalógu.
40 - Šitie na zákazku a oprava odevov.
42 - Služby týkajúce sa úpravy interiérov a návrhár
ske služby v oblasti stravovacích prevádzok; služby 
týkajúce sa zabezpečovania stravovania, občerstve
nia a nápojov; reštauračné služby, služby v oblasti 
zdravotníckej starostlivosti; požičiavanie šiat a uni
foriem, bielizne a odevov na upratovanie; služby tý
kajúce sa ubytovania; služby týkajúce sa starostli
vosti o deti; navrhovanie kontraktačných progra
mov v oblasti medicínskych služieb, služby týkajú
ce sa zabezpečovania garantovanej úrovne poskyto
vané nemocniciam a poskytovateľom liečebnej sta
rostlivosti, poradenstvo v oblasti výživy a kondič
ných programov.

(730) Aramark Corporation, Alamark Tower, 1101 
Market Street, Philadelphia, Pennsylvania, 19107- 
-2988, US;

(210)2352-97
(220) 18.08.1997
(511)25, 35, 36, 37, 39, 40, 42
(540)

JTrARAMARK
(510)25 - Odevy, hlavne košele, nohavice, krátke nohavi

ce, saká, kabáty, čiapky, klobúky, pančuchy, obuv, 
vrchné odevy, kombinézy, odevy do dažďa, spodná 
bielizeň, rukavice, svetre, laboratórne plášte, hale
ny, opasky, traky, zástery , vesty, tenké bundy, mas
ky', tričká, kukly na tvár, šatky, sukne, šaty, vetrov
ky, kravaty a uniformy.
35 - Obchodný manažment; poradenské služby v 
oblasti personálneho manažmentu a reklamy; ma
nažment kontraktačných programov v oblasti medi
cínskych služieb; sprostredkovanie predaja suvení

rov a drobného tovaru na letiskách.
36 - Finančné spravovanie kontraktačných progra
mov v oblasti medicínskych služieb.
37 - Údržba a oprava elektrických prístrojov, ohrie
vačov, ventilácie a klimatizácie; údržba a oprava za
riadení na výučbu, vzdelávanie, liečenie; údržba a 
oprava priemyselného a bytového vybavenia.
39 - Maloobchodné služby týkajúce sa skladovania 
a predaja odevov a príbuzného tovaru cestou pošto
vej objednávky z katalógu.
40 - Šitie na zákazku a oprava odevov.
42 - Služby týkajúce sa úpravy interiérov a návrhár
ske služby v oblasti stravovacích prevádzok; služby 
týkajúce sa zabezpečovania stravovania, občerstve
nia a nápojov; reštauračné služby, služby v oblasti 
zdravotníckej starostlivosti; požičiavanie šiat a uni
foriem, bielizne a odevov na upratovanie; služby tý
kajúce sa ubytovania; služby týkajúce sa starostli
vosti o deti; navrhovanie kontraktačných progra
mov v oblasti medicínskych služieb, služby týkajú
ce sa zabezpečovania garantovanej úrovne poskyto
vané nemocniciam a poskytovateľom liečebnej sta
rostlivosti, poradenstvo v oblasti výživy a kondič
ných programov.

(730) Aramark Corporation, Alamark Tower, 1101 
Market Street, Philadelphia, Pennsylvania, 19107- 
-2988, US;

(210)2397-97
(220)25.08.1997
(511)9, 16, 24, 28, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42 
(540) TOM
(510) 9 - Videohry, videokazety, zvukové nahrávky - dis

ky, zvukové nahrávky - nosiče, zvukové nahrávky - 
pásky, zariadenia na prenášanie zvuku, zvukové na
hrávacie zariadenia, videokazety, nosiče údajov - 
magnetické, nosiče údajov - optické.
16 - Plagáty, noviny, knihy, publikácie.
24 - Textílie.
28 - Spoločenské hry.
35 - Organizovanie výstav na obchodné a reklamné 
účely, reklamné oznamy - rozširovanie, sprostred- 
kovateľne práce, predvádzanie tovaru, reklamné 
materiály - rozširovanie zákazníkom - (letáky, pro
spekty, tlačivá, vzorky), vydávanie a aktualizovanie 
reklamných materiálov, reklamné texty - uverejňo
vanie, vydávanie reklamných alebo náborových 
textov, reklama, prieskum - obchodný, reklamné a- 
gentúry, predvádzanie - služby modeliek na rekla
mné účely a podporu predaja, prieskum trhu, orga
nizovanie výstav komerčných alebo reklamných, 
organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné 
účely, prieskum verejnej mienky, reklamné plochy - 
prenájom, spracovanie textov.
36 - Realitné kancelárie, sprostredkovanie nehnu
teľnosti, organizovanie zbierok, sprostredkovanie 
záruk.
38 - Televízne vysielanie, vysielanie káblovej tele
vízie, sprostredkovanie televíznych relácií.
39 - Sprostredkovanie prenájmu, sprostredkovanie 
prepravy, sprostredkovanie predaja, distribúcia na 
dobierku.
40 - Knihárstvo.
41 - Organizovanie súťaží krásy, organizovanie sú



ťaží - vedomostných alebo zábavných, texiy - zve
rejňovanie okrem reklamných, vy dávanie textov s 
výnimkou reklamných alebo náborových, vydáva
nie kníh, predstavenia - výroba divadelných a iných, 
organizovanie živých vystúpení, videopásky - pro
nájmu.
42 - Spracovanie autorských práv, prieskum, pred 
povede počasia, meteorologické služby reportérske 
služby.

(730) Slovenská Ielevizna spoločnosť, S, r. o., 900 82
Blatné 18, SK,

(210) 2461-97 
(220)27.08.1997 
(591) biela, čierna, modrá 
(StJ) 36. 41 ,,42 
(540)

DIVÉ HUSI
(510)36- Finančné služby; zhromažďovanie peňazí pros

tredníctvom darov, dedičstva a iných príspevkov s 
cieľom poskytovať finančnú pomoc na miesto urče
nia, v prípade potreby osobám a inštitúciám; posky
tovanie (zabezpečovanie) subvencií a finančnej 
podpory z verejných prostriedkov.
41 - Výroba (produkcia), vedenie a spravovanie roz
hlasových a televíznych programov
42 - Zhromažďovanie materiálnych prostriedkov 
(tovarov) prostredníctvom darov, dedičstva a iných 
príspevkov s cieľom poskytovať nefinančnú pomoc 
na miesto určenia, v prípade potreby osobám a in
štitúciám; poskytovanie (zabezpečovanie) sociálnej 
pomoci, podpory a príspevkov, ako aj subvencii a 
finančnej podpory z verejných prostriedkov.

(730) Stiching Wilde Ganzen/IKON, Heuvellaan 3<V 
1217 JN Hilversum, Nt '

(210)2616-97 
(220) 12.09.1997 
(511)7, 9, 35 
(540)

UMAX
(510)7 - Obrábacie stroje, motory (okrem motorov pre 

pozemné vozidlá), súkolesia a hnacie remene (nie 
pre pozemné vozidlá), poľnohospodárske stroje,
9 - Prístroje a nástroje vedecké, navigačné, geode
tické, elektrické prístroje, najmä počítače všetkých 
druhov, hardvér, softvér; prístroje fotografické, ki
nematografické a optické, prístroje určené na mera
nie, váženie, signalizovanie, na účely kontrolné, prí
stroje záchranné a na výučbu, prístroje automatické, 
prístroje uvádzané do činnosti vhodením mince ale
bo známky, stroje na záznam, prenos a reprodukciu 
zvuku alebo obrazu, /apisovacie pokladnice a počí
tacie stroje, hasiace prístroje.
3.5 - inzertná a reklamná činnosť, poskytovanie po

moci pri prevádzkovaní obchodu, manažment, úč
tovníci'- o

(730) ConQuest, a. s„ Nuselská 46. 140 00 Praha 4, CZ:

12 I U) 2755-97 
(220) 2-2.09.1997 
(5 11)6,21,36 
(540)

(510)6 - Kovový spojovací materiál, zámočnícke výrob
ky, stavebný a železiarsky tovar a materiál z liatych 
alebo valcovaný ch 1 t/vov: drobný železiarsky mate
riál.

11 - Drobné náradie a prenosné nádoby pre domác
nosť t k uchy ne.
36 - Sprostredknv cnie nákupu a predaja hnuteľnos
tí nehnuteľnosti.

(730) VIS1MPEX, s. r. o., Filcové 85,1, 915 01 Nové 
Mesto nad Vúbom, SK;

(210)2764-97
(220)23.09.1907
(511)32
(540)

(510)32 - Nealkoholické nápoje, sirupy a iné príprav k v 
na výrobu nápojov

(730) OSOTSPA CO., LTD,, 2100 Ram Khamhaeng 
i-toad, Huamak, Bangkapt, 10240 Bangkok, TfL

(210)2765-97 
(220)23.09.1997 
(511) 32 
(540)

(510)32 - Nealkoholické nápoje, sirupy a iné prípravky 
na výrobu nápojov.

(730) OSOTSPA CO., LTD., 2100 Ram Khamhaeng, 
Road. Huamak, Bangkapt, 10240 Bangkok III:

(210) 2822-97
(220)26.09.1997
(591) červená, strieborná, čierna
roll) 37, 42
(540)

XlFN



(510) 37 - Montáž, opravy a údržba na elektrických zaria
deniach nad 1000 V vrátane bleskozvodov v ob
jektoch triedy "A".
42 - Vykonávanie odborných prehliadok a odbor
ných skúšok na elektrických zariadeniach nad 
1000 V vrátane bleskozvodov v objektoch triedy 
"B".

(730) Belan Štefan, Ing., Klačno 21, 034 01 Ružombe
rok, SK;

(210)2908-97 
(220)02.10.1997 
(310)585000 
(320) 09.07.1997 
(330) EM 
(511)33
(540) DURANGO
(510) 33 - Vína, liehoviny, likéry a kokteily s obsahom al

koholu, všetok tovar pochádzajúci z Mexika.
(730) United States Distilled Products Co., 1607 South 

I2th Street, Princeton, Minnesota 55371, US;

(210)2913-97
(220)03.10.1997
(511)39, 42
(540) JANTÁROVÁ CESTA

(510)39 - Organizovanie ciest, exkurzií, okružných výle
tov; sprevádzanie turistov; turistické kancelárie s 
výnimkou kancelárií poskytujúcich rezerváciu hote
lového ubytovania; turistické prehliadky; rezervácia 
zájazdov; poskytovanie informácií o cestovaní ale
bo preprave tovarov poskytovaných sprostredkova
teľom alebo cestovnou kanceláriou.
42 - Služby spojené so zaobstarávaním ubytovania 
a stravovania v hoteloch, penziónoch, turistických 
táboroch, turistických ubytovniach, na farmách, v 
sanatóriách, rekreačných zariadeniach a ozdravov
niach; služby agentov cestovných kancelárií alebo 
sprostredkovateľov zabezpečujúcich hotelové uby
tovanie pre turistov.

(730) NADÁCIA EKOPOLIS, Skuteckého 30, 974 01 
Banská Bystrica, SK;

(210)2929-97
(220)03.10.1997
(511)36

CUSHMAN & WAKEFIELD WORLDWIDE
(540)
(510) 36 - Realitné sprostredkovateľstvo v oblasti hypoté- 

kových pôžičiek, riadenie obchodov s nehnuteľnos
ťami, odhady nehnuteľností, konzultácie vzťahujú
ce sa na poistnú ochranu nehnuteľností, lízing a fi
nancovanie v oblasti obchodu s nehnuteľnosťami, 
konzultácie a rešerše v oblasti obchodu s nehnuteľ
nosťami.

(730) Cushman & Wakefield, lne., 51 West 52nd Street, 
New York, New York 10019, US;

(210)2938-97 
(220)03.10.1997 
(511)29, 32
(540) ZOBORSKÁ

(510)29 - Mäso, konzervované mäso, mäsové výťažky, 
slanina, výrobky z mäsa, klobásy, salámy, párky, 
hydina, zverina, šunka, údeniny.
32 - Nealkoholické nápoje, ovocné výťažky, ovocné 
šťavy, minerálne vody, sirupy na výrobu nápojov, 
sódová voda, zeleninové šťavy, prípravky na výro
bu nápojov, stolové vody.

(730) TAURIS NITRIA, spol. s r. o., 951 15 Mojmírov-
ce, SK;

(210) 2987-97 
(220) 10.10.1997 
(511)3 
(554)

(510) 3 - Bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie bie
lizne; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie, 
brúsenie, drhnutie; mydlá.

(730) Benckiser N. V., World Trade Center, Tower C, 
Schipholboulevard 229, NL-1118 BH Schiphol, 
NL;

(210) 2988-97 
(220) 10.10.1997 
(511)3 
(554)

(510) 3 - Bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie bie
lizne; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie, 
brúsenie, drhnutie; mydlá.

(730) Benckiser N. V., World Trade Center, Tower C, 
Schipholboulevard 229, NL-1118 BH Schiphol, 
NL;



(210)3112-97 
(220) 23 10 109: 
(511)5.89- ’0 
(540)

(5)0)5 - Čaje .dietetické a ptedictrtalne.
29 - Sušené ovocie, byliny a rastliny
30 - Čaje vrátane ovocných, rastlinných a bylin
ných. ovocné, rastlinne n bylinné arórm (okrem é- 
ťeriekve Iiielej oy j.

(730) .ÍEMČA, a. s„ Zuuieinská 687. 675 31 Jemnice. 
CZ;

(210)311 1-97
(220)2.110 1997
(5 U) ô 29, 3() 
(540)

(5)0)5 - Čaje dietetické a medicinálne.
29 - Sušené ovocie byliny a rastliny.
50 - Čaje vrátam- ovocných, rastlinných a bylin 
riých. ovocné, rastlinné a bylinné arómy t okrem é- 
terickycit olejov I.

(730) JEMČA, a. s.. Znojemskú 687, 675 31 Jc m nice, 
C 7:

(210)3114-97 
(220)23.10.1997 
(611) 5. 29, 30 
(540)

(510) 5 - Čaje dietetické a medicinálne.
29 - Sušené ovocie, byline a rastliny.
30 - Čaje viatane ovocných, rastlinných a bv Iin- 
Iiv eh, ovocné rastlinné a bylinné arómy (okrem é- 
terických olejov).

1.730) JEMČA. a, v.. Znojemská 687 675 31 Jemnice, 
CZ;

(210)1139-97 
(220) 24 10.1997 
iM' '32
(540) SMÄDNÝ MNÍCH
( "-10)32 - Pivá všetkých druhov, anglické nadkvasené 

vrchné pivo silné tmavé pivo.
(73(1) SARMARK IM t RW IIONAL INC., Cutlass 

Building, Wickham's Cay, Road Town, Tortola, VU:

(2)0)3154-97
{ ' 20) 27101997
(511 i 1
(<40)FLEXI-WINGS
(510:5 - Hygienické vy robky pre ženy, najmä dámske 

vložky a tampóny, ochranné vložky do nohavičiek a 
zdravotnícke nohavičky.

(750) The Procter & Gamble Company, spoločnosť 
zriadená podľa zákonov štátu Ohio, Onu Procter & 
f. iambic plaza, Cincinnati. Ohio, IJS;

(MO) 5 I 5 K-97 
(220) 27.10,1997 
(511) t 5, 26.29 30,31 
(540)

(510) 3 - Kozmetické prípravky: pracie prípravky; odrnas- 
ťovacie, čistiace, leštiace prípravky; mydlá; zubné 
pasty; vlasové vody : éterické oleje; esenciálne oleje 
(éterické i: voňavky; voňavkárske výrobky; kolín
ske vusly; partumovaná voda; avivážne prípravky, 
bieliace prípravky; depilačné prípravky; kozmetic
ké farby; narnáčacie prípravky; odfarbovače; odla- 
kovače: odhrdzovacíe prípravky; prípravky na čiste
nie zubov šampóny.
5 - Diétne výrobky najmä na liečebné účely, potra
tí.t' pre deti a dojčatá; potraviny pre chorých na le
kárske účely.
26 - i meltí k\et>.
29 - Mäso; ryby: hydina; zverina; mäsové výťažky; 
konzervované, sušené, zavárané ovocie a zelenina; 
želé. džemy; kompóty; vajcia; mlieko a mliečne vý
robky; v y robky na báze zemiakov a škrobu; jedlé 
tuky a oleju.
50 - Káva; čaj; kakao; cukor; ryža; kávové náhrad- 
k>: med; melasový sirup; droždie na kysnutie; soľ; 
horčica; ocot; omáčkv; korenie; ľad na osvieženie.
_■ I - Poľnohospodársku, záhradnícke a lesnícke vý
robky v nespracovanom stave; čerstvé ovocie a ze
lenina; osivá; rastliny; krmivo pre zvieratá; živé 
/vieratá.



(730) NUTRA-BONA, s. r. o., Ružová 1240, 252 28 Čer- 
nošice, CZ;

(210)3166-97 
(220)27,10.1997 
(511) 35, 37, 42 
(540)

iecHnos
QLFQ

(510)35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom.
37 - Sprostredkovanie inštalačných, montážnych a 
opravárenských služieb súvisiacich s technickými 
projektmi, technológiami, know-how a licenciami. 
42 - Poradenstvo v oblasti technických projektov, 
technológií, know-how, licencií vrátane sprostred
kovania ich predaja, resp. nákupu, zastupovanie 
subjektov.

(730) TECHNOS ALFA, spol. s r. o., Kutlikova 17, 
852 50 Bratislava, SK;

(210)3178-97 
(220) 19.08.1999 
(511)36 
(540)

(510)36 - Finančné analýzy, finančné riadenie, služby v 
oblasti finančníctva, kapitálové investície, financo
vanie, zhromažďovanie peňažných prostriedkov a 
investovanie peňažných prostriedkov do cenných 
papierov, správa podielových a investičných fon
dov, ukladanie peňažných prostriedkov na zvláštny 
účet v banke.

(730) J&T ASSET MANAGEMENT, investičná spo
ločnosť, a. s., Pribinova 25, 810 11 Bratislava, SK;

(210)3181-97
(220)29.10.1997
(591) červená, biela, čierna
(511)7, 9
(540)

(510) 7 - Kuchynské stroje elektrické.
9 - Žehličky elektrické.

(730) HP TRONIC, s. r. o., Hospodárska 2, 921 01 Pieš
ťany, SK;

(210)3188-97 
(220)30.10.1997 
(310)00125884 
(320)01.10.1997 
(330) CZ
(591) biela, žltá, zelená, fialová
(511) 18, 25, 28
(540)

iello
FÄ K K O B IJ Vll

(510) 18 - Tašky, pokiaľ nie sú obsiahnuté v iných trie
dach, vrecká, tašky na plece, peňaženky, listové taš
ky, kufre a cestovné tašky, všetky uvedené tovary 
najmä z kože a imitácie kože, vaky' a vrecká na to
pánky zahrnuté v tejto triede.
25 - Pánske a dámske odevy, topánky, čižmy, papu
če, sandále, nízke čižmy, obuv po členky, turistická 
obuv, domáca obuv, plátenná obuv, športová obuv, 
gumené čižmy, ponožky, pančuchy, pančuchové no
havičky, ohrievače nôh s výnimkou ohrievačov vy
užívajúcich na ohrev energiu, vložky do topánok, o- 
buvnicke podrážky, obuvnícke podpätky, vložky do 
topánok na spôsob ponožiek.
28 - Hry s výnimkou hier využívajúcich televízne 
prijímače, hračky, potreby na cvičenie a športové 
potreby, pokiaľ nie sú obsiahnuté v iných triedach, 
vianočné ozdoby s výnimkou osvetlenia a cukrovi
niek.

(730) LEDER UND SCHUH AKT1ENGESELL- 
SCHAFT, Lastenstr. 11, 8021 Graz, AT;

(210)3189-97 
(220)30.10.1997 
(310)00125885 
(320)01.10.1997 
(330) CZ
(591) biela, žltá, zelená, fialová
(511)18, 25, 28
(540)

lEíiiEamorann

(510) 18 - Tašky, pokiaľ nie sú obsiahnuté v iných trie
dach, vrecká, tašky na plece, peňaženky, listové taš
ky, kufre a cestovné tašky, všetky uvedené tovary 
najmä z kože a imitácie kože, vaky a vrecká na to
pánky zahrnuté v tejto triede.
25 - Pánske a dámske odevy, topánky, čižmy, papu
če, sandále, nízke čižmy, obuv po členky, turistická 
obuv, domáca obuv, plátenná obuv, športová obuv, 
gumené čižmy, ponožky, pančuchy, pančuchové no-



travičky, ohrievače nôh s výnimkou ohrievačov vy
užívajúcich na ohrev energiu, vložky do topánok, o- 
buvnícke podrážky, obuvníci v podpätky, vložky do 
topánok na spôsob ponožiek.
2S - Hry s výnimkou hier využívajúcich tclewne 
prijímače, hračky, potreby na cvičenie a športové 
potreby, pokiaľ nie sú obsiahnuté \ iných triedach, 
vianočné ozdoby s výnimkou osvetlenia u cukrovi
niek.

(730) LEDER UND SCllVH AKTIENtiESFFL- 
SCHaFT, l.aslenstr. 11, 8021 Gra/. AT;

(210)3190-97 
(220) 30.10.1997 
(.310) 0012588-2 
(320)01.10.1997 
(330) CZ 
(311) IX. 25, 28 
(540)

iello
CENTRU M O B U V I

/

(510) 18 - Tašky, pokiaľ nie sú obsiahnuté v iných trie
dach, vrecka, lásky na piece, peňaženky, listové 
tašky, kufre a cestovné tašky, všetky uvedené tova
ry najmä z kože a imitácie kože, vaky a vrecka na 
topánky zahrnuté v tejto triede.
25 - Pánske a dámske odev}', topánky, čižmy, papu
če, sandále, nízke čižmy, obuv po členky, turistická 
obuv, domáca obuv plátenná obuv, športová obuv 
gumené čižmy ponožky, pančuchy pančuchoué no
havičky, ohrievače nôh s výnimkou ohrievačov vy
užívajúcich na ohrev energiu, \ iožky do topánok, o- 
buvnícke podrážky, obuvnícke podpätky, vložky do 
topánok na spôsob ponožiek.
28 - Hry s výnimkou hier využívajúcich televízne 
prijímače, hračky, potreby na cvičenie a športové 
potreby, pokiaľ nit- sú obsiahnuté v iných triedach, 
vianočné ozdoby s výnimkou osvetlenia a cukrov í- 
niek.

(730) LEUER LiND SCHVH AKTIKNtiESELL- 
SCHAFir, Lastenstr. 11, 8021 Gra/., AT;

(210)3191-9?
(220)30.10.1997
(310)00125883
(320)01.10.1997
(330) CZ
(511) 18, 25, 28
(540)

(510) IX - Tašky, pokiaľ nie sú obsiahnuté v iných trie
dach. vrecká, tašky na plece, peňaženky, listové taš
ky, kutre n cestovné tašky, všetky uvedené tovary 
najmä z Soie a imitácie kože, vaky a vrecka na to
pánky zahrnuté v tejto triede.
25 - Pánske a dámske odevy, topánky, čižmy, papu
ču. sandále, nízke čižmy, obuv po členky, turistická 
obuv, domáca ol>u\. plátenná obuv, športová obuv, 
gumené čižmy, ponožky pančuchy, pančuchové no
havičky, ohrievače nôh s výnimkou ohrievačov vy
užívajúcich ha ohrev energiu, v iožky do topánok, c>- 
buvnicke podrážky, obuvnícke podpätky, vložky do 
topánok na spôsob ponožiek.
28 - 1 Iry í. výnimkou hici využívajúcich televízne 
prijímaču, hračky potreby na cvičenie a športové 
potreby, pokiaľ nie sú obsiahnuté \ iných triedach, 
\ tanečné ozdoby s výnimkou osvetlenia a cukrovi
niek.

(730) LEDER I ND SCIlLH AKTIENGESELL
SC HAFT, "(.a iienstr. 1 i, 8021 Vraz. AT;

(2IV') 3 192-97 
(420)-30. i OJ 997 
(511) 16. 35. 4! 
ŕ 540'

literárna súťaž

(5 10) 16 - Papier, kartón, lepenka a ' y robky z týchto ma
teriálov: tlačoviny, periodické a neperiodické publi
kácie: knihárske výrobky; fotografie; papiernický 
tovar a písacie potreby; obalové materiály z plastic
kých hmôt ako papiernický tovar; kacelárske potre
by s výnimkou nábytku; vzdelávacie a učebné po
tichy s výnimkou prístrojov.
35 - Propagačná a reklamná činnosť, sprostredkov lí
nie obchodu s tovarom, sprostredkovanie v oblasti 
reklamy, obchodu, poradenská a konzultačná čin
ím,ť v oblasti obchodu, marketingu a reklamy, vy
dávanie reklamných textov.
11 - Vydavateľská Činnosť s výnimkou vydávania 
reklamných textov, organizovanie súťaží na kultur
ně i vzdelávacie účely . organizovanie súťaží na re 
klamné a obchodné účely

(730) Maycr & Mayer, spot, s r. o., Dúbravská cesta 2, 
84 i 05 Bratislava, Sk:

(210)5193-97 
(22(1) 30.10 1997 
(511; 16, 35, 41 
(540)

ídWf<(K<V>
literárna s ií ťa ž



(510) 16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto ma
teriálov; tlačoviny, periodické a neperiodické publi
kácie; knihárske výrobky; fotografie; papiernický 
tovar a písacie potreby; obalové materiály z plastic
kých hmôt ako papiernický tovar; kacelárske potre
by s výnimkou nábytku; vzdelávacie a učebné po
treby s výnimkou prístrojov.
35 - Propagačná a reklamná činnosť, sprostredkova
nie obchodu s tovarom, sprostredkovanie v oblasti 
reklamy, obchodu, poradenská a konzultačná čin
nosť v oblasti obchodu, marketingu a reklamy, vy
dávanie reklamných textov.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania 
reklamných textov, organizovanie súťaži na kultúr
ne a vzdelávacie účely; organizovanie súťaží na re
klamné a obchodné účely.

(730) Mayer & Mayer, spol. s r, o., Dúbravská cesta 2, 
841 05 Bratislava, SK;

(210)3483-97
(220)26.11.1997
(511)30
(540)Toto je moja káva
(510)30 - Káva.
(730) Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16, 

058 01 Poprad, SK;

(210)3484-97 
(220) 26.1 i. 1997 
(511)30
(540)Toto je môj čaj
(510)30-Čaj.
(730) Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16, 

058 01 Poprad, SK;

(210)3502-97 
(220)27.1 1.1997 
(511) 29, 30, 32
(540) DALI
(510)29 - Mäso, hydina, ryby, zverina, mäsové výťažky, 

konzervy- s ovocím, s rybami, so zeleninou, mäsové 
konzervy, sušená a varená zelenina a ovocie, rôsoly, 
zaváraniny, vajcia, mlieko a iné mliečne výrobky 
vrátane mliečnych nápojov, jedlé oleje a tuky.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, čokoláda, kávo
vé náhradky, múka a obilné výrobky určené na ľud
skú výživu vrátane ovsených vločiek a podobne, ná
poje z kávy, kakaa alebo čokolády, chlieb, sucháre, 
sušienky, oblátky, koláče, pečivo a cukrovinky, via
nočné cukrovinky, čokoládové výrobky, zmrzlina - 
mliečna, smotanová, ovocná, zmrzlinové výrobky 
vrátane zmrzlinových drení, zmrzlinové zmesi a po
dobne, med, sirup, kvasnice, pásky do pečiva, soľ, 
horčica, čierne korenie, ocot, chuťové omáčky.
32 - Pivo, nealkoholické pivo, minerálne vody, šu
mivé a iné nealkoholické nápoje, sirupy a iné prí
pravky na prípravu nápojov, ovocné šťavy a nápoje 
z ovocných štiav.

(730)Čanda Václav - CANDA, Moyzesova II, 010 01 
Žilina, SK;

(210)3513-97
(220)28.11.1997
(591) sivá, čierna, červená
(511)17, 19, 20, 26,27,35,39
(540)

bebo
(5 10) 17 - Plastové výlisky ako polotovary.

19 - Nekovové stavebné materiály.
20 - Nábytok, zrkadlá.
26 - Umelé kvety.
27 - Koberce a iné podlahové krytiny.
35 - Reklamná činnosť.
39 - Balenie a skladovanie tovaru.

(730) beba, spol. s r. o., Trenčianska cesta 1279, Bánovce 
nad Bebravou, SK;

(210)3522-97 
(220)01.12.1997 
(511)6, 18, 25, 41
(540)MOTORSPORTS village
(510) 6 - Výrobky z obyčajných kovov obsiahnuté v tr. 6 

a ich zliatiny vrátane kruhových pier.
18 - Koža a imitácia kože a výrobky z týchto mate
riálov obsiahnuté v tr. 18 vrátane kľúčeníek, kufre a 
cestovné tašky, dáždniky, slnečníky.
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy.
41 - Vzdelávanie, školenie, zábava, športová a kul
túrna činnosť.

(730) Philip Morris Products Inc., spoločnosť zriadená 
podľa zákonov štátu Virginia, 3601 Commerce 
Road, Richmond, Virginia 23234, US;

(210)3525-97 
(220)01.12.1997 
(511)9, 16
(540) BAN-KA
(510)9 - Bankový katalóg distribuovaný na optických 

diskoch.
16 - Katalóg bankových informácií.

(730) eurOKontakt, s. r. o., Sládkovičova 9, 974 05 
Banská Bystrica, SK;

(210)3527-97 
(220) 01.12.1997 
(310) 126344 
(320) 16.10.1997 
(330) CZ 
(511)35, 41, 42



i MO)

(510) ."i5 - lnzvrtná, reklamná a propagační Cinmo i
dávanie reklamných materiálov poskytovanie po 
moci pri prevádzke obchodu vrátane sprostredkova
nia obchodných a súvisiacich ubchodno-personál- 
nyc 11 záležitostí; organizovanie vystav a vcľtrhoi na 
reklamné a obchodné účel); správa obchodných zá
ujmov tretích osôb; kontrola vedenia, ochrana vy
pracovanie štatistických prehľadov; poradenstvo \ 
oblasti organizácie a ekonomík-, podnikania; vyko
návanie aukcií a dražieb marketing, prieskum a a- 
naly/a trhu; aranžérstvo; prenájom kancelárskych 
strojov a zariadení: distribúcia tovaru na reklamne 
účely; rozmnožovanie dokumentov; obstarávateľ
ská a sprostredkovateľská činnosť v tejto oblasti, 
prenájom zariadení na Spracovanie dát.
41 - Činnost vyučovacia výchovná, vzdelávacia a 
zábavná vrátane usporadúvania špccializačnv ch do 
škoľovacích kurzov, sympózií a konferencii, výsta
vy na kultúrne alebo výchovné účely: prevádzkova
nie pracovno-diskusného a záujmového klubu: 
usporadúvanie súvisiacich módnych přelili,-idok u 
zábavných súťaží; nakladateľská a vydavateľská 
činnosť v oblasti tlačovín okrem reklamných; súvi
siaca požičiavacia činnosť v oblasti tlačovín; obsta
rávateľská a sprostrodkovateľsk i činnosť v tejto ob
lasti.
42 - Projektovú činnosť v investičnej výstavbe \ ob
lastí stavebníctva, strojárstva a elektrotechniky, naj
mä pre chemické, farmaceutické, biotechnologické 
a potravinárske výrobné jednotky a pre ekologické 
zariadenia a stavby; poradtinské služby v tejto ob
lastí; hostinské, reštauračné, hotelové a iné služby 
pre hostí vrátane rezervácie ubytovania, prevádzko
vanie kempingov; prevádzkovanie bazénov, kúpe
ľov a sáun; osobná ochrana osôb; stráženie staveb
ných alebo cenných objektov; služby opatrovateľ
ské: domovy pre starých ľudí; služby archítcklske, 
služby ozdravovní a sanatórií, služby kadernícke, 
holičské, salónov obuvi a salónov krásy; inžinier 
sko-technicka činnosť v oblasti tvorby a poskytova
nia softvéru, prekladateľské služby: pátranie po O- 

sobách, pátranie v právnych záležitostiach: inžinícr- 
sko-technickc a právne prieskumy \ uta/kach 
ochranných práv; technické poradenstvo a vypraco
vávanie posudkov, prenájom predajných automa
tov , obchodovanie s priemyselnými právami; obsta
rávateľská a sprostredkmateľská činnosť v tejto ob
lasti.

(730) BRNĚNSKÉ VELETRHY A VÝSTAVY, akciová 
společnost. Výstaviště I, M7 00 Brno CZ;

(210) 3543-0/ 
(220)02.! í.i997 
& 11)5 
(540)

(SiO) 5 - Zdravotnické výrobky, najmä hygienické uterá
ky, podložky tampóny a nohavičky, nohavičky a 
vložky používané pri inkontinencii močového me
chúra, náplasti a obväzový materiál.

1730) The Procter & Gamble Company, spoločnosť 
zriadená podľa zákonov siatu Ohio. One Procter & 
Gamble Plaza Cincinnati. Ohio, US;

(2 10) 3544-97 
(23(7) 02.12.1997 
( i 10) 75/321478 
¢320)09.0 M 997 
í 730) US 
(511)f;
(340) INTEL CREATE & SHARE
1510) 9 ■ Vizuálny audio- a komunikačný hardvér a sof

tvér na použitie pri osobných počítačoch, najmä !'(' 
digitálnych a videokamier, PC hardvér pre kamery, 
softvér a hardvér pre videofón, spúšťací softvér a 
hardvér, ktorý organizuje a manipuluje obraz, vi
deo, zvuk, text a zachytáva, vyvoláva, ukladá, pre
hráva a odosiela obraz, video, zvuk a text.

(7 10> Intel Corporation, 2200 Mission College Boule
vard, Santa Clara, California 95052-8119, US;

(210) 3595-97
1220)08.12.1907 
(310) i 199703490 
0)0) i 0.09.1997 
(330) F!
(591) zelená, modrá 
(511) 1, 7 5 10, 17, 35, 39 
(540)

<
Tamro

(510) 1 - Chemikálie pre priemysel a vedu.
3 - Éterické oleje, kozmetické prípravky, prípravky 
na čistenie zubov.
5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícku 
prípravky; dietetické látky na lekárske účely, ná
plasti-, obväzový materiál, prípravky na ničenie 
škodcov.



10 - Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, ume
lé končatiny, umelé oči a zubné protézy, ortopedic
ké pomôcky, materiály na zošívanie rán.
17 - Guma ako surovina alebo polotovar, ohybné rú
ry a hadice nekovové.
35 - Reklamná a inzertná činnosť, administratívne 
práce.
39 - Doprava, balenie a skladovanie tovaru.

(730) TAMRO OYJ, Rajatorpantie 41 B, Vantaa, Fl;

(210)3596-97 
(220)08.12.1997 
(310) T 199703489 
(320) 10.09.1997 
(330) FI
(511) 1, 3, 5, 10, 17, 35, 39 
(540)

Tamro
(510) I - Chemikálie pre priemysel a vedu.

3 - Éterické oleje, kozmetické prípravky, prípravky 
na čistenie zubov.
5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke 
prípravky; dietetické látky na lekárske účely, ná
plasti, obväzový materiál, prípravky na ničenie 
škodcov.
10 - Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, ume
lé končatiny, umelé oči a zubné protézy, ortopedic
ké pomôcky, materiály na zošívanie rán.
17 - Guma ako surovina alebo polotovar, ohybné rú
ry a hadice nekovové.
35 - Reklamná a inzertná činnosť, administratívne 
práce.
39 - Doprava, balenie a skladovanie tovaru.

(730) TAMRO OYJ, Rajatorpantie 41 B, Vantaa, Fl;

(210) 3600-97 
(220) 08.12.1997 
(591) žltá, zelená, hnedá 
(511) 19, 20, 27, 37, 40 
(540)

'^Rosnička & CO

(510) 19 - Baraky búdy, debnenie s výnimkou kovového, 
dlážka parketová, dlážky s výnimkou kovových, 
dosky, dosky - stavebné drevo, latky, drevené dláž
ky, drevené dyhy, drevené obloženie, drevo opraco
vané, drevo opracované - stolárske, drevo pílené, 
drevo spracované, drevo stavebné, drevo na výrobu

sudov, drevo ako polotovar, dvere s výnimkou ko
vových, dverové prahy s výnimkou kovových, dve
rové rámy s výnimkou kovových, dýhované drevo, 
dyhy, konštrukcie stavebné s výnimkou kovových, 
krokvy strešné, lišty s výnimkou kovových, mriež
ky s výnimkou kovových, obloženie drevené, pali
sády s výnimkou kovových, parketová dlážka, par
ketové výlisky, parkety, podlahové dosky, preglej
ka, schodiská s výnimkou kovových, schodnice ako 
častí schodísk, stavebné drevo, tvárne drevo.
20 - Dosky' na krájanie, dosky, poličky na písacie 
stroje, drevené hranoly a kostry na nábytok, dreve
né trámy, drezy, dvierka na nábytok, kancelársky 
nábytok, lavice, pulty, lavičky - nábytok, lišty plas
tové na nábytok, mobiliár - nábytok, drevené kostry 
a hrany na nábytok, nábytok kancelársky, nádoby z 
dreva alebo plastu, pánty, závesy, paravány, zásteny, 
písacie stoly, police nábytkové, príslušenstvo k ná
bytku s výnimkou kovového, schodiskové zábrad
lie, tyče, stolárske výrobky, stolové dosky, stoly.
27 - Povrchy dlážok, krytiny podlahové.
37 - Nábytok - údržba, reštaurovanie nábytku.
40 - Drevo - spracovanie, hobľovanie, montáž ma
teriálu na objednávku, pílenie.

(730) Závodský Marek, Ing., Karpatské námestie 17, 
831 06 Bratislava, SK;

(210)3601-97
(220)08.12.1997
(511)6, 9, 11, 16, 20, 35, 37, 40, 41, 42
(540) Modrý vrch
(510)6 - Kovové poštové schránky; kovové domové čís

la nesvietiace; kovové signalizačné panely s výnim
kou svetelných a mechanických; sochy z obyčaj
ných kovov; umelecké diela z obyčajných kovov; 
kovové škatule, skrinky; škatule; busty z obyčaj
ných kovov; rímsy kovové, ozdobné lišty kovové; 
sošky z obyčajných kovov; kovové pamätné tabule; 
kovové identifikačné štítky; kovové registračné ta
bule - poznávacie značky; inzertné stĺpy kovové; re
klamné stĺpy kovové; písmená a číslice z obyčaj
ných kovov s výnimkou písmen a číslic ako tlačo
vých znakov.
9 - Elektronické informačné tabule; kreslené filmy; 
diapozitívy; mechanické značky; návestné lampáše; 
reklamné svetelné tabule; neónové reklamy; svetel
né alebo mechanické signalizačné panely; návěsti 
svetelné alebo mechanické; exponované filmy a ki
nofilmy; svetelné vývesné skrine a skrinky.
11 - Elektrické lampy; lampy na svietenie; osvetľo
vacie prístroje a zariadenia; stropné svetlá; svetelné 
gule, banky; reflektory - svetlá; lampáše, svietidlá; 
reťaze farebných žiaroviek; svetelné rúry; svietiace 
domové čísla; tienidlá na lampy; pouličné lampy.
16 - Maľovanky; obežníky; poštové hracie pohľad
nice; puzdrá na pasy; puzdrá na šekové knižky; pe
čiatky s adresami; plagáty; reklamné tabule z papie
ra, kartónu alebo lepenky; albumy; obrazy; tlačené 
rytiny; knižné zarážky; akvarely; architektonické 
modely; spisové obaly - zaraďovače; umelecké lito
grafie; obrazy a maľby zarámované aj nezarámova- 
né; noviny; periodiká; lístky; skicáre; útržkové blo
ky; brožúry; pečiatky; trhacie kalendáre; vzory na 
kopírovanie; mapy; hracie karty; predmety z kartó-



nu, lepenky; katalógy; papierové obaly na doklady 
a spisy; knihy; písmená; obaly ako papiernický to
var; obtlačky; divadelné dekorácie; grafiky; obálky; 
štítky - papierové nálepky; fotografie: zoznamy; tla
čivá; geografické mapy: grafické reprodukcie, zo
brazenia; tlačené časové plány a harmonogramy • 
pohľadnice; tlačoviny: publikácie; príručky; listový 
papier; litografie; litografické dosky; brožované 
knihy, brožúry'; olejollače: záložky do kníh; zariade
nia na fotomontáže; portréty; prospekty; tlačové 
reglety; časopisy ■ periodiká, knižné záložky; 
blahoprajné pohľadnice: písacie podložky , nálepky 
na kancelárske použitie alebo pre domácnosť: ad
resné štítky do adresovacích strojov; ročenky, ka 
lendárc; samolepky pre domácnost a na kancelárske 
účely, lepenkové alebo papierové škatule; oznáme
nia - papiernický tovar; papierové vlajky; grafické 
znaky; lepenkové alebo papierové obaly nu fľaše: 
pútače / papiera alebo lepenky: nálepky, lepiace 
štítky.
20 - Dekoratívne predmety vydávajúce zvuk; re
klamné nafukovacie predmet1.: skrinka na hračky; 
stolíky pod počítače; zobrazovacie tabule: dekora
tívne nástenné ozdoby s výnimkou textilných: kruž
nicové police; písacie stoly: kancelársky nábytok, 
nábytok; kartotékové skrine; registračné skriňu: sto
ličky; pánty, závesy s výnimkou kovových; vysta- 
vovacie stojany; voskové figúrky; police do regis
tračných skríň; komody, zásuvkové kontajnery bie
lizníky; školský nábytok; stoly pod písacie stroje e - 
lektrické aj neelektrické; pútače z dreva alebo plas
tických hmôt; obalové nádoby z plastických m nót: 
držiaky na záclony a závesy z textilných materiálov 
police, stojany; regály; obloženie alebo ozdoby na 
nábytok s výnimkou kovových, stojany na kvety; fl- 
baly na šatstvo; kovový nábytok; novinové stojany; 
držadlá na časopisy; mobiliár - nábytok; lavice, pul ■ 
ty; štítky s výnimkou kovových; stojany na dážd
niky; para vány, zásteny ako nábytok; stolové dosky; 
sochy z dreva, vosku, sadry alebo plastov: toaletné 
stolíky; police; zrkadlá; rám;, trojnožky; prútený 
tovar, košikársky tovai; vitríne" umelecké diela z 
dreva, vosku, sadry alebo plastov; busty z drevu, 
vosku, sadry alebo plastických hmôt: rámy na obra
zy; lávky s výnimkou kovových: kazety na šperky s 
výnimkou kaziet z drahých kov ov; figuríny z dreva, 
vosku, sadry' alebo plastu, sošky z dreva, vosku, 
sadry alebo plastov; tyče s výnimkou kovových; u- 
melecké stolárske predmety a nábytok.
35 - Obchodný manažment v oblasti umenia; orga
nizovanie výstav na obchodné a reklamne účely, zá
sielkové reklamné služby; pomoc pri riadení ob
chodnej činnosti; lepenie plagátov; rozširovanie re
klamných alebo inzertných oznamov; sprnstredkn- 
vateľne práce; príprava inzertných stĺpcov, predvá
dzanie tovaru; rozširovanie a zasielanie reklamných 
materiálov zákazníkom - letáky prospekty-' tlačivá, 
vzorky; reprografia dokumentov; vydávanie a aktu
alizovanie reklamných materiálov; rozširovanie 
vzoriek; marketingové štúdie: obchodný alebo pod
nikateľsky1 prieskum; prenájom reklamných mate
riálov; poradenstvo v obchodnej činnosti' vvdávLí
nie reklamných alebo náborových textov; reklama; 
rozhlasová reklama, vzťahy s verejnosťou - prie
skum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spo

ločenským prostredím; televízna reklama; aranžo
vanie výkladov; reklamné agentúry; služby mode
liek - predvádzanie na reklamné účely a podporu 
predaja; prieskum trhu, organizovanie vystav na ko
merčné alebo reklamné účely: obchodne alebo pod
nikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; 
prenájom reklamných priestorov: podpora predaja 
pre tretie osoby: spracovanie textov.
17 - Maľovanie a opravy- reklamných tabúľ; reštau
rovanie nábytku; opravy uměleckých stolárskych 
výrobkov' montáž, inštalácia, opravy údržba a mr
víš tovarov uvedených v triedach b, 9, 11, 16, 20 
tohto zoznamu
40 - Spracovanie kinematografických filmov; 
striťbreme, plátovanic striebrom, vypaľovanie kera
miky. tlačenie vzorov vyvolávanie filmov; rytie, 
gravírovanie: laminovanie: knihárstvo, rámo vanie 
umeleckých diel; kreslenie, rysovanie laserom; in
formácie o spracovaní a úprave materiálov; fototlač.
41 - Organizovanie plesov; organizovanie predsta
vení manažérske služby; organizovanie súťaží krá
sy; redigovanie scenárov; rezervácia vstupeniek; zá
bava pobavenie; filmové štúdiá; organizovanie ve
domostných alebo zábavnvch súťaži; prenájom de
korácií; rozhlasová zábava; vydávanie textov s vý
nimkou reklamných alebo náborových; školenie: 
výcvik: prenájom audionahrávok: požičiavanie fil
mov; filmová tvorba; agentúry sprostredkovávajúce 
d už by divadelných, koncertných a varietných u- 
melcov; vydávanie kníh: výroba rozhlasových a te
levíznych programov; výroba divadelných alebo i 
nych predstavení; televízna zábava; prenájom diva
delných dekorácií; umelecké módne agentúry; orga
nizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a 
vedenie kongresov, organizovanie kultúrnych alebo 
vzdelávacích výstav; organizovanie živých vystúpe
ní; prevádzkovanie kinosál; organizovanie športo
vých súťaží; organizovanie a plánovanie večierkov; 
praktické cvičenie: prevádzkovanie múzeí; služby 
nahrávacích štúdii: požičiavanie videopások; orga
nizovanie a vedenie seminárov: organizovanie a v e- 
denie sympózií; výroba videofilmov; strihanie vi
deopások,
42 - f otografovanie na mikrofilm; architektúra; fo
tografická reportáž; architektonické poradenstvo; 
profesionálne poradenstvo s výnimkou obchodného 
alebo podnikateľského; výzdoba interiérov; priemy
selný dizajn; darčekové balenie; navrhovanie oba
lov. obalový dizajn: fotografovanie; usporadúvanie 
a prevádzkovanie výstav; litografická tlač; tlač, tla
čeniu; informácie o móde; módny dizajn; aranžova
nie kvetov; graficky dizajn; umelecký dizajn; služ 
by fotoateliérov; nahrávanie videopások; návrhy na 
zariaďovanie interiérov, najmä kancelárií a predaj
ní.

(Vfi)IModry- vrch, s. r. o., Dukelských hrdinov 58. 
960 01 / volen, .SK;

<210)3617-97
(220) 10.12.1997
(511) 1, 3, 5, 29, 30, 32, 35
(540) BIODAR



(510) 1 - Soľ, umelé sladidlá.
3 - Prísady, esencie do nápojov; aromatické látky (e- 
sencie); aromatické látky do nápojov (esenciálne o- 
leje); aromatické látky do zákuskov.
5 - Jedlé rastlinné vlákniny s výnimkou požívatín; 
cukrovinky s liečivými prísadami; vitamínové prí
pravky.
29 - Pektín na ľudskú spotrebu.
30 - Koreniny; soľ kuchynská; soľ na konzervova
nie potravín; cukríky; cukrovinky; zahusťovacie 
prípravky na kuchynské použitie; korenie; puding; 
príchuti (arómy).
32 - Sirupy na výrobu nápojov; sirupy na výrobu 
malinoviek; nealkoholické nápoje; prášky na výro
bu šumivých nápojov; prášky na prípravu šumivých 
nápojov; pastilky na výrobu šumivých nápojov; prí
pravky na výrobu šumivých nápojov.
35 - Sprostredkovanie obchodu s potravinárskym 
tovarom a sladidlami.

(730) JOARR, s. r. o., Šafárikov 8, 917 08 Trnava, SK;

(210)3626-97 
(220) 10.12.1997
(511) 29
(540) TATRAMA JKA
(510)29 - Paštéty všetkých druhov, mäsové krémy, kon

zervované nátierky, konzervované mäsové nátierky, 
mäsové konzervy, konzervy s rybami, konzervy s o- 
vocim, konzervy so zeleninou.

(730) TATRAKON, spol. s r. o., Alžbetina 23, 058 01 
Poprad, SK;

(210)3628-97
(220) 10.12.1997
(511)3
(540) GIGI
(510)3 - Kozmetické prípravky, voňavkárske výrobky, 

čistiace, leštiace, odmasťovacie, pracie a bieliace 
prípravky, mydlá, šampóny, zubné pasty a prášky, 
vodičky a farby na vlasy; autokozmetika - príprav
ky na ošetrovanie a údržbu exteriérov a interiérov 
automobilov patriace do tejto triedy, napr. autošam- 
póny, vosky, leštidlá, prípravky na čistenie kovov, 
kože, dreva a skla, odhrdzovacie prípravky, čistiace 
prípravky s konzervačnými účinkami, brúsne pros
triedky a materiály.

(730) KEPA COSMETICS, s. r. o., Jankovcova 18, 
170 00 Praha 7, CZ;

(210)3629-97 
(220) 10.12.1997 
(511)25 
(540)

(5)0) 25 - Spodná bielizeň, trikotážny odevný tovar, špor
tové tričká.

(730) euDEAL ZIFČÁK, s. r. o., DUCHONKA - Pio
niersky tábor Mier, a. s., 956 22 Prašice, SK;

(210)3634-97 
(220) 10.12.1997 
(511)30
(540) BACKERBSEN - Vyprážaný hrášok
(5 10) 30 - Extrudovaná príloha do polievok.
(730) LAND - LEBEN Nahrungsmittel Gesellschaft m. 

b. H., Obeďeldstr. 7-11, A-5082 Groed i n g, AT;

(210)3641-97
(220) 11.12.1997
(511)3, 9, J 8, 24, 25, 42
(540) MÓLO

(510) 3 - Lak na vlasy, lesky na pery, mydlá, laky na nech
ty, vlasové vody, kolínske vody, kozmetické taštič
ky, kozmetické prípravky, prípravky na čistenie zu
bov, líčidlá, oleje na kozmetické účely, oleje na toa
letné účely, toaletné prípravky, šampóny, voňavky, 
voňavkárske výrobky, holiace prípravky, obočenky, 
dezodoranty na osobnú spotrebu, bieliace prípravky 
na kozmetické účely.
9 - Optické lampy; optické výrobky; optické prí
stroje a nástroje.
18 - Koža zvierat; kožené súčasti vojenského vý
stroja; vychádzkové palice; popruhy, opraty; kožu
šinové pokrývky; kožené nite, šnúrky; imitácie ko
že, dáždniky, postroje pre zvieratá, kožušiny; peňa
ženky; diplomatické kufríky; kabelky; vrecká z ko
že na balenie; kožené alebo kožou potiahnuté škatu
le; kufre kožené a potiahnuté kožou; kufríky.
24 - Tkaniny, látky na textilné využitie; čalúnnické 
látky; vlajky; textílie; konopné plátno; behúne na 
stôl; handry; bavlnené textílie; obrusy s výnimkou 
papierových; prikrývky; poťahy na nábytok; zá
clonky, netkané textílie, lôžkoviny, spacie vaky, na
hradzujúce prikrývky, pleteniny ako látky.
25 - Pančuchy; baretky; pracovné plášte; čiapky; 
korzety; goliere; pánske spodky; bielizeň; opasky; 
župany; pulóvre; ponožky; podväzky; košele; klo
búky; pančuškové nohavice, kostýmy, obleky; kon
fekcia; detské nohavičky; kravaty; gamaše; nohavi
ce; cyklistické oblečenie; rukavice; šatky, šály; fut
balová obuv; galoše; vesty; závoje; gymnastické 
cvičky; plášte; sukne; detská výbavička; tielka, trič
ká; papuče; plážová obuv; pyžamá; šaty; dreváky; 
sandále; podprsenky; kabáty; uniformy; saká, bun
dy; plavky; športová obuv; čelenky; spodničky; ly
žiarske topánky.
42 - Kaviarne; jedálne a závodné jedálne; reštaurá
cie; bufety.

(730) NEHERA TRADING, s. r. o., Havlíčkova 34, 
Bratislava 817 02, SK;

(210)42-98 
(220)08.01.1998 
(511)9, 16,41
(540) ČLOVEK ZA VOLANTOM



(510) 9 - Počítačové programy, filmy výučbové.
16 - Vyučovacie pomôckv, vyučovacie pomôcky vo 
forme hier a testov, vyučovacie materiály, učebnict 
41 - Vydávanie kníh, vydávanie časopisov, vydáva
nie počítačových programov, vydávanie výučho- 
vých filmov, vydávanie vyučovacích pomôcok, vy
dávanie vyučovacích pomôcok vo forme hier a tes
tov. vydávanie vyučovacích materiálov, vydávanie 
učebníc.

(730) BERTELSMANN MEDIA s. r. i»„ Vogel Media,
Č ermákova 6, 120 00 Praha 2. CZ;

(210)94-98 
1220) 15.01.1998
(511) 25 
1540)

(510)25 - Čiapky, čelenky, šály. svetre.
(730) SPORTEX, združenie podnikateľov. Továrenská 

štvrť 1467/3, 059 51 Poprad - Matejovce, SK;
(094) Zoznam členov majileteľa kolektívnej ochrannej 

známky:
Kostolník Pavel, Záhorského 2913/27, 058 01 
Poprad, SK: Schmidt Eduard, Allendeho 276948. 

059 51 Matejovce, SK; Seltmidtová Eva, Allendeho 
2769/38, 059 5) Matejovce, SK; Kostolniko í 
Alena, Záhorského 2913/27, 058 01 Poprad, SK:

(210) 167-98 
(220)23.01 1998 
(511)30 
(540)

(510) JO - Zmrzliny.
(730) NITRAFROST TRADE, s. r. o., Novozámocká 

226, 949 01 Nitra, SK

(210)212-98
(220)29.01.1998
(511) 12. 35 36, .37, 39, 42
(540)

(510) 12 - Autá. automobily, autobusy, autokary, automo
bilové obývacie prívesy, bicykle, motocykle, pri 
vesne vozíky, zdvižné vozíky, drezinv, vozíky, dvoj
kolesové vozíky, elektromobily, golfové vozíky, ka
mióny, nákladné vozidlá, kesóny, detské kočíky, 
trojkolesové vozíky, vlečné vozidlá, ťahače, vodné

dopravné prostriedky, snehové vozidlá, zabezpečo
vacie zariadenia proti odcudzeniu vozidiel, hnacie 
motory pre vozidlá, časti uvedených zariadení na 
pohyb, súčiastky a náhradné diely uvedených zaria
dení na pohyb, doplnky uvedených zariadení na po
hyb.
35 - Sprostredkovanie nákupu a predaja uvedených 
tovarov
37 - Servis a opravy uvedených tovarov; umývanie 
vozidiel; autodiagnostika.
36 - Li/.ing.
39 - Prenájom vozidiel; odťahová služba.
42 - Znalecká a poradenská služba motoristom; vý
voj hračiek na vlastný pohon: zásobovacia činnosť 
predaja automobilov, posudzovanie a kontrola tech
nického stavu motorových vozidiel.

(730) Novák Štefan - CAR-SHOP AUTO MO I O 
SLUŽBY, Revúcka 9, 04.0 11 Košice, SK;

(210)237-98
(220)29.04.1998
(591 j bicia, čierna, sivá, červená, oranžová, žltá, modrá, 

zelená, béžová 
(511)30 
(540)

(510)36 - Poisťovníctvo, služby v oblasti financovania. 
(730) D. A. S. poisťovňa právnej ochrany, a. s., Jašíko

va 2. 821 03 Bratislava, SK;

(210)329-98 
(220) 11.02.1998 
(511)9. 35,41.42 
(540)

NOSTALGIA
EXPO

(510)9 - Diapozitívy, nahrane počítačové programy, vi
deokazety. zv ukové nahrávky na diskoch, zvukové 
nahrávky na nosičoch, zvukové nahrávky na pás
kach.
35 ■ Organizovanie komerčných alebo reklamných 
výstav, organizovanie výstav na komerčné alebo re
klamné účely, rozširovanie reklamných materiálov 
(letákov, prospektov, tlačív, vzoriek) zákazníkom, 
rozširovanie reklamných alebo inzertných ozna
mov, vydávanie a aktualizovanie reklamných mate-



(210)2811-99
(220) 04.11.1999
(591) červená, hnedá, biela
(511) 5, 30
(540)

(5 10) 5 - Cukrovinkárske a pečivárske výrobky s posilňu
júcim a podporným liečivým účinkom.
30 - Trvanlivé, polotrvanlivé a jemné pečivo, čoko
ládové a nečokoládové cukrovinky, bonbóny a cuk
ríky, čololáda, fondán, karamelky, keksy, koláče, 
krekery, lízanky, oplátky, perníky, medovníky, bis
kvity, sucháre, sušienky, piškóty, vianočné kolekcie 
a iné cukrovinky na ozdobovanie vianočných 
stromčekov, vafle, trubičky, dezerty, komprimáty, 
želé, napolitánky, pastilky, tyčinky, kakao, žuvačky, 
diavýrobky uvedených tovarov.

(730)1. D. C. Holding, a. s., Drieňová 3, 821 01 Brati
slava, SK;

(210)2932-99 
(220) 18.11.1999 
(511)5, 30 
(540)

(510) 5 - Cukrovinkárske a pečivárske výrobky s posilňu
júcim a podporným liečivým účinkom, cukrovin
kárske a pečivárske výrobky pre diabetikov.
30 - Trvanlivé, polotrvanlivé a jemné pečivo, čoko
ládové a nečokoládové cukrovinky, bonbóny a cuk
ríky, čokoláda, fondán, karamelky, keksy, koláče, 
krekery, lízanky, oplátky, perníky, medovníky, bis
kvity, sucháre, sušienky, piškóty, vianočné kolekcie 
a iné cukrovinky na ozdobovanie vianočných 
stromčekov, vafle, trubičky, dezerty, komprimáty, 
želé, napolitánky, pastilky, tyčinky, kakao, žuvačky.

(730)1. D. C. Holding, a. s., Drieňová 3, 821 01 Brati
slava, SK;

(510) 29 - Olivy konzervované, olivový olej, oriešky spra
cované, sušené ovocie.
30 - Cukrovinky.
31 - Olivy čerstvé, orechy.
39 - Turistické kancelárie s výnimkou kancelárií 
poskytujúcich rezerváciu hotelového ubytovania. 

(730) OLÍV, spol. s r. o., Pestovateľská 4, 821 04 Brati
slava, SK;

(210)3189-99 
(220) 10.12.1999
(591) zlatá, hnedá, čierna, červená, biela, sivá, béžová
(511)30
(540)

PARTY

(510) 30 - Káva, kávovinové výrobky.
(730) KLEMBER, spol. s r. o., Nová Osada 757, 929 01 

Dunajská Streda, SK;

(210)3188-99 
(220) 10.12.1999 
(511)29, 30, 31, 39 
(540)



(510) 30 - Čaje, bylinkové čaje a ich zmesi.
(730) KLEMBER, spol. s r. o., Nová Osada 757, 929 01 

Dunajská Streda, SK;

(210)3193-99 
(220) 10.12.1999 
(591) farebná 
(511) 30 
(540)

(510) 30 - Čaje, bylinkové čaje a ich zmesi.
(730) KLEMBER, spol. s r. o., Nová Osada 757, 929 0) 

Dunajská Streda, SK;

(540)
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(5 10)30- Čaje, bylinkové čaje a ich zmesi.
(730) KLEMBER, spol. s r. o., Nová Osada 757, 929 01 

Dunajská Streda, SK;

(210) 3275-99 
(220)20.12.1999 
(511) 12
(540)WINTERRA
(510) 17 - Pneumatiky.
(730) MATADOR, a. s., Ter. Vansovej 1054/45, 020 32 

Puchov, SK:

(210)3194-99 
(220) 10.12.1999 
(591) farebná 
(511)30 
(540)

AgrwtWti rtářtitorío

Repík
lekársky

(510)30 - Čaje, bylinkové čaje a ich zmesi.
(730) KLEMBER, spol. s r. o., Nová Osada 757, 929 01 

Dunajská Streda, SK;

(210)3195-99 
(220) 10.12.1999 
(591) farebná 
(511)30

(210)3804-97 
(220)29.12.1997 
(511) 9, 16, 42
(540) AMON
(510) 9 - Počítačový softvér, najmä počítačový softvér na 

ochranu dát.
16 - Tlačoviny reklamného a informačného charak
teru, sprievodca pre používateľa softvéru.
42 - Tvorba a výroba počítačového softvéru, najmä 
počítačového softvéru na ochranu dát; poradenské, 
konzultačné a expertízne služby k počítačovému 
softvéru.

(730) ESET, spol. s r. o., Pionierska 9/a, 831 01 Bratisla
va, SK,

(210)321-98
(220) 11.02.1998
(511)35
(540) MCC INTERNATIONAL
(510) 35 - Prevádzkovanie klubu odberateľov výrobkov a 

služieb, sprostredkovanie v oblasti obchodu a slu
žieb, sprostredkovanie v oblasti obchodu s nehnu
teľnosťami, služby a poradenstvo v obchodnej čin
nosti, marketingové štúdie, prieskum trhu, obchod
né a podnikateľské informácie, informácie o poiste
ní, reklama, rozosielanie prospektov, katalógov a 
vzoriek.

(730) MCC ČR, spol. s r. o., Karlovo námestí 56, 674 01 
Třebíč, CZ:



tredníctvom telefónu, telekomunikačné spojenie cez 
svetovú počítačovú sieť.

(730) Tatra banka, a. s., Vajanského nábrežie 5, 810 06 
Bratislava, SK;

(210)2963-99 
(220)22.11.1999 
(591) modrá 
(511)35, 36, 38 
(540)

DIALOG

(510)35 - Vyhľadávanie informácií v počítačových ban
kových súboroch pre zákazníkov.
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankov
níctva, home banking, bankové služby prostredníc
tvom elektronických komunikačných médií a tele
fónu, podávanie informácií prostredníctvom telefó
nu.
38 - Elektronická pošta, komunikácia a posielanie 
správ prostredníctvom telefónu, telekomunikačné 
spojenie cez svetovú počítačovú sieť.

(730) Tatra banka, a. s., Vajanského nábrežie 5, 810 06 
Bratislava, SK;

(210) 2983-99 
(220)23.11.1999 
(511) 16, 35, 36 
(540)

UBG
UNITED BANKERS GROUP

(510) 16 - Časopisy, noviny, príručky, prospekty, publiká
cie.
35 - Reklama, reklamná činnosť, obchodné alebo 
podnikateľské informácie, pomoc pri riadení ob
chodnej činnosti, odborné obchodné poradenstvo, 
poradenstvo - služby v obchodnej činnosti.
36 - Poisťovníctvo, služby v oblasti financovania, 
peňažníctva a nehnuteľností, faktoring, forfajting, 
bankovníctvo, finančné poradenstvo, služby v ob
lasti finančníctva, hypotéky /poskytovanie pôži
čiek/, finančný lízing, investovanie kapitálu, kona- 
teľstvo, zastupiteľstvo.

(730) UNITED BG, a. s., Rozkvet 2045/93-63, 017 01 
Považská Bystrica, SK;

(210)3190-99 
(220) 10.12.1999 
(591) farebná 
(511)30

(540)

(5 10) 30 - Čaje, bylinkové čaje a ich zmesi.
(730) KLEMBER, spol. s r. o., Nová Osada 757, 929 01 

Dunajská Streda, SK;

(210)3191-99 
(220) 10.12.1999 
(591) farebná 
(511)30 
(540)

fifSJV2fpJ
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Nechtík
lekársky

(510) 30 - Čaje, bylinkové čaje a ich zmesi.
(730) KLEMBER, s pol. s r. o., Nová Osada 757, 929 01 

Dunajská Streda, SK;

(210)3192-99 
(220) 10.12.1999 
(591) farebná 
(511)30 
(540)



(210) 3089-99 
(220) 03.12.1999 
(511) 29 
(540)

(510) 29 - Jedlé oleje a tuky.
(730) PALMA - TUMYS, a. s., Račianska 76, 836 04 

Bratislava, SK;

(510) 12 - Pneumatiky.
(730) MATADOR, a. s., Ter. Vansovej 1054/45, 020 32 

Puchov, SK;

(210)3212-99 
(220) 13.12.1999 
(511) 12
(540) VIALLA
(510) 12 - Pneumatiky.
(730) MATADOR, a. s., Ter. Vansovej 1054/45, 020 32 

Puchov, SK;

(210)3213-99 
(220) 13.12.1999 
(511) 12
(540) AQUILLA
(510) 12 - Pneumatiky'.
(730) MATADOR, a. s., Ter. Vansovej 1054/45, 020 32 

Puchov, SK;

(210)3207-99 
(220) 13.12.1999 
(511) 12
(540) MATADOR-OMSKSHINA
(510) 12 - Pneumatiky,
(730) MATADOR, a. s., Ter. Vansovej 1054/45, 020 32 

Puchov, SK;

(210)3214-99 
(220) 13.12.1999 
(511) 12
(540) RIVALLA
(510) 12 - Pneumatiky.
(730) MATADOR, a. s., Ter. Vansovej 1054/45, 020 32 

Puchov, SK;

(210)3208-99 
(220) 13.12.1999 
(511) 7, 12, 17
(540) ARlANE
(510)7 - Hnacie remene dopravníkov, pásy na dopravní

ky, rúrové dopravníky, stroje a zariadenia pre gu
márenský priemysel.
12 - Pneumatiky, duše pneumatík, ventily na auto
mobilové pneumatiky, obruče na kolesá vozidiel.
17 - Guma, surová alebo ako polotovar, gumový 
materiál na protektorovanie pneumatík, technická 
guma.

(730) MATADOR, a. s., Ter. Vansovej 1054/45, 020 32 
Puchov, SK,

(210)3210-99 
(220) 13.12.1999 
(511) 12
540) COBRRA

(510) 12 - Pneumatiky.
(730) MATADOR, a. s., Ter. Vansovej 1054/45, 020 32 

Puchov, SK;

(210)3211-99 
(220) 13.12.1999 
(511) 12
(540) CAPELLA

(210)3282-98 
(220) 18.12.1998 
(511)6, 14, 16
(540)FOTOMETAL
(510) 6 - Umelecké diela z obyčajných a iných zliatin.

14 - Prívesky ako šperky, brošne ako šperky, náhr
delníky ako šperky, zlatý a strieborný tovar s vý
nimkou nožov a príborov, ozdoby a šperky.
16 - Fotografie.

(730)Nevizánsky Karol, Červenej armády 243/114, 
935 02 Žemberovce, SK;

(210)2962-99 
(220)22.11.1999 
(591) tmavomodrá 
(511)36, 38 
(540)

-MAIL

(510)36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankov
níctva, home banking, bankové služby prostredníc
tvom elektronických komunikačných médií.
38 - Elektronická pošta, elektronické zobrazovanie, 
komunikácia a posielanie správ prostredníctvom 
mobilných telefónov a e-mailu, komunikácia pros-



(210) 2449-99 
(220)27.09.1999 
(511) 16, 41, 42
(540) SLOVENSKÝ CHOV
(510)16 - Tlačoviny, predovšetkým brožované knihy, 

brožúry, časopisy (periodiká), kalendáre, katalógy, 
noviny, publikácie, ročenky, tlačivá, vyučovacie po
môcky s výnimkou prístrojov a zariadení, zoznamy, 
ostatné tlačoviny triedy 16.
41 - Vzdelávanie v oblasti poľnohospodárstva; za
bezpečovanie výcvikov, kurzov a školení, predo
všetkým v oblasti poľnohospodárstva.
42 - Zverolekárske služby a poľnohospodárske 
služby.

(730) HUBA JÁN, Ing., CSc. - Slovenský chov, Hlohov- 
ská 2, 949 58 Nitra, SK;

(210) 2499-99 
(220)05.10.1999
(59l)zelená, biela, červená, žltá, bordová, modrá, fialová, 

čierna
(511) 5, 29, 39 
(540)

(510) 5 - Bylinkové čaje, liečivé čaje, liečivé byliny, lieči
vé byliny do kúpeľov.
29 - Sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina, 
sušené huby.
39 - Balenie tovaru.

(730) KLEMBER, spol. s r. o., Nová Osada 757, 929 01 
Dunajská Streda, SK;

(210)2858-99 
(220) 10.11.1999 
(511)6, 10, 19, 20, 37, 42
(540) ONSA
(510)6 - Kovové kazety, spojky a lišty na stavbu tesných 

stropov, obkladov a stien; kovové stavebné dielce 
sendvičovej konštrukcie s vyššou požiarnou odol
nosťou; kovové obklady stien a dverí, najmä z po
vrchovo upraveného a antikorózneho materiálu; ko
vové okná a dvere špeciálnej konštrukcie, najmä do 
priestorov s vyššími nárokmi na sterilné a bezpraš
né prostredie; kovové posuvné dvere a integrované 
(predsadené) okná; kovové držiaky, kovové pod
stavce, podložky, podpery, závesy a zábradlia; kon
tajnery operačných jednotiek a ich zázemia.
10 - Nábytok do prostredia s vyššími nárokmi na 
hygienu prostredia pre farmaceutický priemysel; 
vitrínové panely do lekární; skrinky a skrine na lie
ky a zdravotnícky materiál; výstroj kontajnerových 
operačných jednotiek a ich zázemia.
19 - Obklady termoizolačné, obklady podláh epoxi
dovými alebo lepenými materiálmi vrátane antista
tického vyhotovenia, tepelne a zvukovo izolačné;

nekovové panely na obklady stien, dverí, stropov z 
plastických hmôt.
20 - Plechový nábytok, najmä plechové skrinky, 
drezy, prevozné stolíky a vozíky; nábytok do pros
tredia s vyššími nárokmi na hygienu prostredia pre 
potravinársky priemysel.
37 - Montáž stavebných konštrukčných systémov 
pre bezprašné, hygienické a sterilné pracoviská; 
montáž kontajnerových operačných jednotiek a ich 
zázemia; montáž tepelných, ventilačných a klimati
začných zariadení; klampiarske, elektroinštalačné, 
vodoinštalačné a plynoinštalačné práce.
42 - Projekčné a konštruktérske práce v oblasti sta
vebníctva a strojárstva a poradenstvo v tejto oblasti. 

(730) ONSA Plus, s. r. o., Sladová 156, 922 21 Moravany 
nad Váhom, SK;

(210)2859-99 
(220) 10.11.1999 
(511)6, 10, 19, 20, 37, 42 
(540)

(510)6 - Kovové kazety, spojky a lišty na stavbu tesných 
stropov, obkladov a stien; kovové stavebné dielce 
sendvičovej konštrukcie s vyššou požiarnou odol
nosťou; kovové obklady stien a dverí, najmä z po
vrchovo upraveného a antikorózneho materiálu; ko
vové okná a dvere špeciálnej konštrukcie, najmä do 
priestorov s vyššími nárokmi na sterilné a bezpraš
né prostredie; kovové posuvné dvere a integrované 
(predsadené) okná; kovové držiaky, kovové pod
stavce, podložky, podpery, závesy a zábradlia; kon
tajnery operačných jednotiek a ich-zázemia.
10 - Nábytok do prostredia s vyššími nárokmi na 
hygienu prostredia pre farmaceutický priemysel; 
vitrínové panely do lekární; skrinky a skrine na lie
ky a zdravotmcky materiál; výstroj kontajnerových 
operačných jednotiek a ich zázemia.
19 - Obklady termoizolačné, obklady podláh epoxi
dovými alebo lepenými materiálmi vrátane antista
tického vyhotovenia, tepelne a zvukovo izolačné; 
nekovové panely na obklady stien, dverí, stropov z 
plastických hmôt.
20 - Plechový nábytok, najmä plechové skrinky, 
drezy, prevozné stolíky a vozíky; nábytok do pros
tredia s vyššími nárokmi na hygienu prostredia pre 
potravinársky priemysel.
37 - Montáž stavebných konštrukčných systémov 
pre bezprašné, hygienické a sterilné pracoviská; 
montáž kontajnerových operačných jednotiek a ich 
zázemia; montáž tepelných, ventilačných a klimati
začných zariadení; klampiarske, elektroinštalačné, 
vodoinštalačné a plynoinštalačné práce.
42 - Projekčné a konštruktérske práce v oblasti sta
vebníctva a strojárstva a poradenstvo v tejto oblasti.

(730) ONSA Plus, s. r. o., Sladová 156, 922 21 Moravany 
nad Váhom, SK;



(510)9 - Telefónne prístroje a príslušenstvá, telefónne 
automaty, telefónne ústredne, mobilné telefóny, 
všetky telekomunikačné prístroje a zariadenia za
triedené v triede 9, softvér, hardvér, najmä na počí
tače, monitory, klávesnice, terminály a všetky ďal
šie jednotlivé časti, súčasti a náhradné diely zatrie
dené v triede 9, všetky siete z oblasti výpočtovej 
techniky a ich jednotlivé časti i náhradné diely za
triedené v triede 9, stroje na záznam, prenos a rep
rodukciu zvuku alebo obrazu, nosiče magnetických 
záznamov (náhrané i nenahrané), zvukov, disky, vy
bavenie na spracovanie informácií a pre počítače, 
prístroje a nástroje elektrické, optické, prístroje a 
nástroje na meranie, signalizovanie.
16 - Fotografie, učebné pomôcky.
37 - Montáž a opravy telekomunikačných zariadení.
38 - Poskytovanie neverejnej telekomunikačnej 
služby prenosu dát a ďalších informácií, prevádzk 
varne verejnej mobilnej radiotelefónnej siete, 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti telekomuni
kačnej techniky, poradenská služba v oblasti teleko
munikácií.
41 - Konzultačná a školiaca činnosť v oblasti tele
komunikačnej a výpočtovej techniky.
42 - Poradenská služba v oblasti výpočtovej techni
ky, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výpočto
vej techniky.

("' 10) Globtel GSM, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Brati
slava, SK;

(210) 1137-99 
(220)03.05.1999 
(511)6, II, 19
(540)zalakeramia
(510) 6 - Stavebný materiál z kovu.

11 - Sanitárne prístroje a zariadenia.
19 - Dlažba, najmä glazovaná, obklady, nekovové 
stavebné materiály.

(730) HUNG-EXPO-TRANS, spol. s r. o., Drevená 
766/1, 924 00 Galanta, SK;

(210)2374-99 
(220) 16.09.1999 
(511)35,41,42 
(540)

tiTb
MflOSTESSE INT-

(510)35 - Agentúra propagačná pre hostesky, sprostred
kovanie práce, personálny manažment.
41 - Organizovanie školenia pre hostesky, organizo
vanie školenia pre palubné sprievodkyne, organizo
vanie seminárov, konferencií, plánovanie a organi
zovanie večierkov a spoločenských podujatí.
42 - Prekladateľské a tlmočnícke služby; sprevádza
nie, poradenstvo v oblasti módy, kozmetiky a v j zo
ru.

(730)Volková Božena, HOSTESSE INT., Mlynarovi- 
čova 24, 851 03 Bratislava, SK;

(210)2423-99
(220)23.09.1999
(511) 35, 36, 38. 39, 41,42
540) VIA DANUBIANA

(510) 35 - Reklamná, inzertná a propagačná agentúra, or
ganizovanie komerčných výstav, organizovanie re
klamných výstav, predplácaoie novín a časopisov 
(zabezpečovanie), reklama, vydávanie a aktualizo
vanie reklamných materiálov, rozhlasová reklama, 
rozširovanie a zasielanie reklamných materiálov zá
kazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzory), tele
vízna reklama, vzťahy s verejnosťou (prieskum), 
obchodný manažment v oblasti umenia.
36 - Oceňovanie starožitností, minci, šperkov, ume
leckých diel, známok, organizovanie dobročinných 
zbierok, úschova cenností.
38 - Informačné kancelárie.
39 - Organizovanie exkurzií, organizovanie okruž
ných výletov, preprava, sprevádzanie turistov, turis
tické prehliadky, organizácia výletov, rezervácia zá
jazdov.
41 - Prevádzkovanie múzea, organizácia kultúrnych 
a vzdelávacích výstav.
42 - Kaviarne, overovanie pravosti umeleckých 
diel. penzióny, prevádzkovanie hotelového ubyto
vania, profesionálne poradenstvo s výnimkou ob
chodného alebo podnikateľského.

(730) VIA DANUBIA, s. r. o., Mnoheľova 831/19, 
058 00 Poprad, SK;

(210)2424-99
(220)23.09.1999
(51 1) 16, 35, 36, 38, 39,41,42
(S40)ART REVUE DANUBIANA
(510) 16 - Časopisy (periodiká).

35 - Reklamná, inzertná a propagačná agentúra, or
ganizovanie komerčných výstav, organizovanie re
klamných výstav, predplácanie novín a časopisov 
(zabezpečovanie), reklama, vydávanie a aktualizo
vanie reklamných materiálov, vydávanie reklam
ných alebo náborových textov, rozhlasová reklama, 
rozširovanie a zasielanie reklamných materiálov zá
kazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzory), tele
vízna reklama, vzťahy s verejnosťou (prieskum), 
obchodný manažment v oblastí umenia.
36 - Oceňovanie starožitností, mincí, šperkov, ume
leckých diel, známok, organizovanie dobročinných 
zbierok, úschova cenností.
38 - Informačné kancelárie.
39 - Organizovanie exkurzií, organizovanie okruž
ných výletov, sprevádzanie turistov, preprava, spre
vádzanie turistov, turistické prehliadky, organizácia 
výletov, rezervácia zájazdov.
41 - Prevádzkovanie múzea, organizácia kultúrnych 
a vzdelávacích výstav.
42 - Kaviarne, overovanie pravosti umeleckých 
diel, penzióny, prevádzkovanie hotelového ubyto
vania, profesionálne poradenstvo s výnimkou ob
chodného alebo podnikateľského.

(730) VIA DANUBIA, s. r, o„ Mnoheľova 831/19, 
058 00 Poprad, SK;



(540)

(510)25 - Dámske odevy, dámska bielizeň.
(730) Vopálka Vladimír, Jána Stanislava 45, 841 05 

Bratislava, SK;

(210)2680-98
(220)27.10.1998
(310)04306/1998
(320)28.05.1998
(330) CH
(511)3
(540)COLORIFIQUE
(510)3 - Prípravky na čistenie, starostlivosť, ošetrenie a 

skrášľovanie pokožky hlavy a vlasov.
(730) The Procter & Gamble Company, spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Ohio, One Procter & 
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US;

(210) 2681-98
(220)27.10.1998
(511)5
(540) ADENTRI
(510)5 - Farmaceutické prípravky na použitie pri liečbe 

chorôb charakterizovaných edémami; farmaceutic
ké prípravky na použitie pri liečbe prekrvenia a zly
hania srdca; farmaceutické prípravky na použitie pri 
liečbe chorôb pečene; farmaceutické prípravky na 
použitie pri liečbe pri zlyhaní ľadvín; farmaceutické 
prípravky na použitie pri liečbe iných kardiovasku
lárnych porúch, porúch ľadvín, metabolických a 
pľúcnych porúch.

(730) Biogen, Inc., 14 Cambridge Center, Cambridge, 
Massachusetts 02142, US;

(210)2686-98
(220)27.10.1998
(310)39823743.3
(320)29.04.1998
(330) DE
(511)5
(540) GANATON
(510) 5 - Farmaceutické výrobky.
(730) Knoll AG, Knollstrasse, 67061 Ludwigshafen, DE;

(210)2689-98 
(220)28.10.1998 
(511)39, 42
(540) CHRYZANTÉMA
(510)39 - Preprava zosnulých.

42 - Pohrebné služby.
(730) Konopka Mikuláš, K. Marxa 4, 935 63 Čata, SK;

(210)5003-99 
(220)07.10.1996 
(511) 35, 37, 42
(540) SECAR
(510)35 - Sprostredkovateľská činnosť obchodná s tova

rom.
37 - Servisné služby súvisiace s ochranou objektov 
a zabezpečovaním priestorov, ako sú montáž, pre
vádzkovanie, údržba, opravy zabezpečovacích a 
ochranných zariadení.
42 - Inžinierske služby a projektové práce v oblasti 
elektroniky a zabezpečovacích systémov.

(730) SECAR BRATISLAVA, a. s„ Hattalova 12/A, 
831 03 Bratislava, SK; SECAR BANSKÁ BYS
TRICA, a. s., Partizánska cesta 116, 974 01 Banská 
Bystrica, SK; SECAR POPRAD, s. r. o., Teplická 
4, 058 01 Poprad, SK; SECAR KOŠICE, s. r. o., 
Alejová 5, 040 04 Košice, SK;

(210)1963-97
(220) 20.10.1998
(511)9, 16,37, 38,41,42
(540) prima
(510)9 - Telefónne prístroje a príslušenstvá, telefónne 

automaty, telefónne ústredne, mobilné telefóny, 
všetky telekomunikačné prístroje a zariadenia za
triedené v triede 9, softvér, hardvér, najmä na počí
tače, monitory, klávesnice, terminály a všetky ďal
šie jednotlivé časti, súčasti a náhradné diely zatrie
dené v triede 9, všetky siete z oblasti výpočtovej 
techniky a ich jednotlivé časti i náhradné diely za
triedené v triede 9, stroje na záznam, prenos a rep
rodukciu zvuku alebo obrazu, nosiče magnetických 
záznamov (náhrané i nenahrané), zvukov, disky, vy
bavenie na spracovanie informácií a pre počítače, 
prístroje a nástroje elektrické, optické, prístroje a 
nástroje na meranie, signalizovanie.
16 - Fotografie, učebné pomôcky.
37 - Montáž a opravy telekomunikačných zariadení.
38 - Poskytovanie neverejnej telekomunikačnej 
služby prenosu dát a ďalších informácií, prevádzko
vanie verejnej mobilnej radiotelefónnej siete, 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti telekomuni
kačnej techniky, poradenská služba v oblasti teleko
munikácií.
41 - Konzultačná a školiaca činnosť v oblasti tele
komunikačnej a výpočtovej techniky.
42 - Poradenská služba v oblasti výpočtovej techni
ky, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výpočto
vej techniky.

(730) Globtel GSM, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Brati
slava, SK;

(210) 1964-97 
(220) 02.10.1998 
(511)9, 16, 37, 38, 41, 42
(540) PRIMÁ



(540 í

VW

IS10)11 Kompaktné dtskv zvukove nosiče, magnetofó
nové pásky.
•t I Organizos anie živých s s stúpení, zábava (poba- 

redstavenit.......rhlasová zábava, tele
vízna zábava.

(730) Rlgó Martin, Rastice (63,930 ;

(210) 2285-98 
(220)04 <J<) 1UOK 
(511)5
.540) MUSDO
(510)5 - Prípravky na ničenie hmyzu; fungicidy herbici

dy.
(7.4()) Dow XgroSciences 11.(, spoločnosť /.riadená pod

lá zákonov štátu Delaware, 94.40 Zionsville Road, 
Indianapolis, Indiana 46268 1 S;

(210)2286-98
220) ' 09,1905

(511)5
,54(,)ROUNDUP READY
(510) 1 Herbicídy pěstit idy, insekticidy .«fungicidy 
(730)MONSANTO COMPANY, spoločnosť zriadená 

podľa zákonov štátu Delaware, 800 North 1 ittd- 
bergh Boulevard, St Louis, Missouri, US;

(210) 2(.58-95 
(220)26.10.1998 
1511) 5
(540) T YS A LRIX
(510) 5 - Farmaceutické a liečivé prípravky a látky na hu 

matnie použitie; vakcíny
(730) SmithKIine Beeeham Biologicals S. A., Rue dc

titul 89, B-1330 Rixensart, BE;

(210)2659-98
(220)26.10.1998
(511)4.4
1540,HRADNÉ BRANDY
(510) '4 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
(7.401 LIEHOVAR LEOPOLDOV, a v. Dunajská č 29 

81! 08 Bratislava, SK.

(21012661-98 
(22())1¾. iO.W9ŕ
(5111.33
,540,HABANERA RUM
(510)33 Alkoholické nápoje s výnimkou piva 
(730) LIEHOVAR LEOPOLDOV, a. s.. Dunajská č 29, 

811 OR Bratislava, SK.

. M0i2ŕ ::-95 
■ 20)29.10.1998 
(511)33
t 10)OLD HEROLD FERNET MATÚŠ ČÁK
(510) 3 3 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
(7 40, LIEHOVAR LEOPOLDOV, a. s.. Dunajská č. 29,

811 08 Bratislava, SK;

(210) 2663-98 
(220)26.10 |9‘)8 
(511)33

OI D HEROLD ANGELIKA
(510) 43 . Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
(730) LIEHOVAR LEOPOLDOV, a. s., Dunajská č. 29. 

811 08 Bratislava, SK.

(210)2664-98 
(220)26.10.1998 
I "i 11)34

OLD HEROLD HERBONA
(510) 33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
710)1 IEHOVAR LEOPOLDOV, m. s., Dunajská č. 29. 

SJ1 08 Bratislava, SK;

(210)2665-98 
i 120)26 10 1998

VODKA KAKTUSOVÁ OPUNCIA
510)33 Mkoholické nápoje s výnimkou piva.

IEHOVAR LEOPOLDOV, a. s., Dunajská č. 29, 
811 08 Bratislava, SK;

(210)2666-98 
(220)26 10.1998 
(511)33
(540) VODKA KARAMBOLA
(510)33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
(730) LIEHOVAR LEOPOLDOV, a. s.. Dunajská č. 29* 

811 08 Bratislava, SK:

(210)2667-98 
(220)26 10.1998 

111 33
(540, BRANDY RAMlE
(510)3 S Alkoholické nápoje s výnimkou piva.

730) LIEHOVAR LEOPOLDOV, a. s„ Dunajská č. 29, 
811 08 Bratislava, SK;

(210)2670-98 
(220)26.10 ll>‘'S 
(511)25



(730) SLOV-KAUFRING, spol. s r. o., Bradáčova č. 7, 
851 02 Bratislava, SK;

(210)2258-98 
(220)31.08.1998 
(591) biela, červená 
(511)7

(540)
(510) 7 - Čerpadlá a obežné kolesá čerpadiel.
(730) ITT Flygt AB, Box 1309, SE-171 25 Solná, SE;

(210)2259-98
(220)31.08.1998
(511)5, 16
(540) REBETRON
(510)5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke 

prípravky; dietetické látky prispôsobené na lekárske 
účely, potrava pre dojčatá; náplasti, obväzový mate
riál; hmoty na plombovanie zubov a zubné vosky; 
dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie hmy
zu; fungicidy, herbicídy; antivirusové prípravky.
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto ma
teriálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tla
čoviny; knihárske výrobky, fotografie, papiernický 
tovar a písacie potreby; lepidlá na papier a na pou
žitie v domácnosti; potreby pre umelcov; maliarske 
štetce; písacie stroje a kancelárske potreby okrem 
nábytku; vzdelávacie a učebné potreby okrem prí
strojov; obalové materiály z plastických hmôt, kto
ré nie sú zahrnuté v iných triedach; hracie karty; tla
čové znaky; tlačiarenské štočky; obaly na balenie, 
papierové alebo plastikové obaly.

(730) SCHERING-PLOUGH LTD., Toepferstrasse 5, 
CH-6004 Lucerne, CH;

(210)2260-98
(220)31.08.1998
(511)31
(540) Vnáša život do života Vášho psa
(510)31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné pro

dukty, obilniny, zrná a semená (všetko zahrnuté v 
triede 31); živé zvieratá, vtáctvo a ryby; potrava pre 
zvieratá, vtáctvo a ryby; slad; sépiové kosti, kosti 
pre psov; stelivo pre zvieratá; čerstvé ovocie a zele
nina a produkty zahrnuté v triede 31 upravené ako 
prísady do krmív.

(730) Mars, Incorporated, McLean, Virginia 22101, US;

(210)2261-98
(220)31.08.1998
(511)5
(540)BOOSTACEL
(510) 5 - Farmaceutické a liečivé prípravky a látky na hu

mánne použitie, vakcíny.
(730) SmithKline Beecham Biologicals S. A., Rue de 

LTnstitut 89, B-1330 Rixensart, BE;

(210)2262-98
(220)31.08.1998
(511)41
(540) LITE
(510)41 - Vyučovanie anglického jazyka.
(730) Šturák Pavol, Ing., Rybárska 14, 962 3 1 Sliač, SK;

(210)2264-98
(220)31.08.1998
(511)3
(540) MIROL
(510)3 - Prípravok na čistenie okien, sklených častí ná

bytku, zrkadiel a TV-obrazoviek.
(730) TATRACHEMA, výrobné družstvo, Bulharská 

ul. 40, 917 02 Trnava, SK;

(210)2266-98
(220)31.08.1998
(511)3
(540)

(510)3 - Prípravky na čistenie, odmasťovanie a umýva
nie, dezodoračné prostriedky, kozmetika, toaletné 
potreby.

(730) VD STYL, družstvo pro chemickou výrobu a 
služby, Obradní 28, 145 09 Praha 4, CZ;

(210)2268-98
(220)31.08.1998
(511)25
(540)

(510)25 - Odevy, kusový textil.
(730) K. D., spol. s r. o., Jesenského 232, 068 01 Partizán

ske, SK;

(210) 2275-98 
(220) 04.09.1998 
(511)9, 41



(540)

EDEN

(510)35 - Inzertná, reklamná a propagačná činnosť, po
skytovanie pomoci pri prevádzke obchodu vrátane 
sprostredkovania obchodných a súvisiacich ob- 
chodno-personálnvch záležitosti, organizovanie vý
stav a veľtrhov na reklamné a obchodné účely, -prá
va obchodných záujmov tretích osôb, vypracovanie 
štatistických prehľadov, poradenstvo v oblasti orga
nizácie a ekonomiky podnikania, vykonávanie auk- 
i n a dražieb, marketing, prieskum a analýza trhu. a- 
ranžérstvo, prenájom kancelárskych strojov a zaria
dení, distribúcia tovaru na reklamné účely, rozmno
žovanie dokumentov, obstarávateľská a sprostred
kovateľská činnosť v tejto oblasti, prenájom zaria
dení na spracovanie dát.
41 - Činnosť vyučovacia, výchovná, vzdelávacia a 
Zábavná vrátane usporadúvania špecialízačných do
škoľovacích kurzov, sympózií a konferencií, sprie
vodné výstavy, prevádzkovanie pracovno-diskusné- 
ho a záujmového klubu, usporadúvanie zábavných 
súťaží, nakladateľská a vydavateľská činnost, dis
tribučná a požičiavacia činnosť patriaca do tejto 
triedy, usporadúvanie výstav a veľtrhov na kultúrne 
a vy chovné účely, obstarávate! ská a sprostredkova
teľská činnosť v tejto oblasti, usporadúvanie mód 
tiych prehliadok.
42 - Projektová činnosť v investičnej výstavbe v ob
lasti stavebníctva, strojárstva a elektrotechniky, naj
mä pre chemické, farmaceutické, biotechnologicko 
a potravinárske výrobné jednotky a pre ekologické 
zariadenia a stavby, poradenské služby v tejto ob
lasti. hostinské, reštauračné, hotelové a iné služby 
pre hostí vrátane rezervácie ubytovania, prevádzko
vanie kempingov, prevádzkovanie bazénov, kúpe
ľov a sáun, osobná ochrana osôb, stráženie staveb
ných alebo cenných objektov, služby opatrovateľ
ské. domovy pre starých ľudí, služby architektské, 
služby ozdravovní a sanatórií, služby kadernícke, 
holičské, salónov obuvi a salónov krásy, inžinici- 
sko-technícká činnosť v oblasti tvorby a poskytova
nia softvéru, prekladateľské služby, pátranie po oso
bách, pátranie v právnych záležitostiach, inžinier- 
sko-technické a právne prieskumy v otázkach 
ochranných práv, technické poradenstvo a vypraco
vávanie posudkov, prenájom predajných automatov, 
správa a zhodnocovanie nehmotného vlastníctva a 
pôvodcovských práv, obchodovanie s priemyselný
mi právami, obstarávateľská a sprostredkovateľská 
činnosť v tejto oblasti.

(730) BRNĚNSKÉ VELETRHY A VÝSTAVY, akciová 
společnost, Výstaviště 1, 647 00 Brno, CZ;

(210)2248-98
(220)28.08.1998
(511)5
(540) ADENOSC A N
(510) 5 - Vnútrožiiový adenozín pre farmakologické stre

sové predstavy.

(730) Medco Research, Inc,, (a corporation of Delawa
re), 85 TAV Alexander Drive, Research Triangle 
Hcirk, North Carolina, I 'S.

(21.0) 2249-98
(220)28.08.1998
<511)34
(540) PRINCE ALBERT'S SOPT & SWEET VANILLA
(510)34 - labak, ako fajkový tabak, šnupavý tabak, žu

vací tabak, jemne nasekaný vlhký tabak vo voľnej 
forme alebo upravený do vrecúšok (snuff), cigarety, 
cigary, krátke cigary (cigarillos); potreby pre fajčia
rov zápalky.

(730) -IMTM, Inc.. (a Delaware Corporation), 1105 
North Market Street, Suite 1028, Wilmington, 
Dtlavare 19899-8985, 1 S;

(210)2250-98 
(220) 28.08.199S 
(511) 12
(540) WILDERNESS AT
(510) 12 - Pneumatiky na vozidlá.
(730) BRIDGESTONE/FIRF.STONE, INC., spoloč

nosť zriadená podľa zákonov štátu Ohio, 1200 
Firestone Parkway, Akron, Ohio 44317, US;

(210)2252-98
(220)28.08.1998
(511)9
(540) STORAGE WORKS
(510)9 - Počítačový hardvér, najmä modulárně subsysté

my úložného priestoru a ich jednotlivé súčasti; po
čítačové programy na pripojovanie zariadení počíta
čových periferií do sietí.

(730) COMPAQ COMPUTER CORPORATION, spo
ločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 
20555 S.H. 249, Houston, Texas 77070, US;

(210)2253-98 
(220)28.08.1998 
(511) 10
(540)DRAINAHESIVE
(510) 10 - Lekárske a chirurgické nástroje a prístroje. 
(730) E. R. Squibb & Sons, Inc., spoločnosť zriadená 

podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville- 
-Princeton Road, Princeton, New Jersey 08540, US;

(210) 2254-98 
(220)28.08.1998 
(511) 9, 41
(540) SLOV-KAUFRING MUSIC SHOP
(510)9 - CD-nosiče; MC-nosiče; videokazety; videohry; 

počítačové hry; doplnky k počítačovým hrám; peri
férne zariadenia počítačov; stojany na hudobné no
siče a videokazety; gramofónové platne.
41 - Organizovanie živých vystúpení, rezervácia a 
predaj vstupeniek.



(510)5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke 
prípravky; dietetické látky prispôsobené na lekárske 
účely, potrava pre dojčatá; náplasti, obväzový mate
riál; hmoty na plombovanie zubov a zubné vosky; 
dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie hmy
zu; fungicidy, herbicídy, všetko tovary patriace do 
triedy 5.

(730) SmithKIine Beecham Corporation, One Franklin 
Plaza, Philadelphia, Pennsylvania 19101, US;

(210) 2082-98 
(220)05.08.1998 
(310)75/463.694 
(320) 07.04.1998 
(330) US 
(511)1
(540) NUTRINE WAL
(510) 1 - Zmes botanicky derivovaných hydroxykyselín, 

vitamínov, výživných látok a iných prísad na použi
tie na výrobu kozmetických prípravkov, prípravkov 
na starostlivosť o pleť a vôní.

(730) MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, Dallas, 
Texas 75248, US;

(210) 2086-98 
(220)05.08.1998 
(310)130912 
(320) 17.03.1998 
(330) CZ 
(511) 10
(540) VIVA 
(510) 10 - Kondom.
(730) J. P. Leroy s. r. o., Alšova 25, 737 01 Český Těšín, 

CZ;

(210) 2089-98
(220) 06.08.1998
(511)3
(540) AVEDA
(510)3 - Bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie bie

lizne; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie 
a brúsenie; mydlá; voňavkárske výrobky, éterické 
oleje, kozmetické prípravky, vlasové prípravky; prí
pravky na čistenie zubov.

(730) AVEDA Corporation, spoločnosť zriadená podľa 
zákonov štátu Delaware, 4000 Pheasant Ridge 
Drive, Minneapolis, Minnesota 55449, US;

(210)2094-98 
(220) 07.08.1998 
(511)5
(540) LEFAX
(510) 5 - Farmaceutické prípravky.
(730) ASCHE AKTIENGESELLSCHAFT, Fischers 

Allee 49-59, Hamburg, DE;

(210) 2095-98 
(220) 07.08.1998 
(511)5
(540)OTOBACID
(5)0) 5 - Farmaceutické prípravky.
(730) ASCHE AKTIENGESELLSCHAFT, Fischers 

Allee 49-59, Hamburg, DE;

(210)2096-98 
(220)07.08.1998 
(511)9, 37, 42 
(540)

pfi£Afjru/r

(510)9 - Tlakomery, teplomery, priemyselné regulátory 
tlaku.
37 - Opravy a údržba tlakomerov, priemyselných 
teplomerov a regulátorov tlaku.
42 - Inžinierska činnosť.

(730) PREMATLAK, a. s., Nám. Dr. A. Schvveitzera 
194, 916 01 Stará Turá, SK;

(210) 2098-98
(220)07.08.1998
(511)21
(540) BORCAM
(510)21 - Náčinie a nádoby pre domácnosť alebo kuchy

ňu, sklo surové alebo polospracované, sklenený to
var, porcelán, keramika a hrnčiarsky tovar, napr. 
džbánky, hrnčeky, fľaše, poháre, misy, vázy, tácky, 
taniere, výrobky určené na varenie a pečenie, por
celánový a kameninový riad, krištáľové sklo, šálky, 
misky, čaše, čajníky, plechovky a škatule, napr. na 
čaj, kávu, múku, džbány, kanvy, kanvice, panvičky, 
rajnice, kastróly, plechy a formy na varenie a peče
nie, hrnce a panvy, karafy, formy, pekáče, kotly, kot
líky, stolové potreby, sitá, cedidlá, koreničky, cu- 
komičky, soľničky, nádobky na sypanie korenia a 
soli, držiaky obrúskov a krúžky na obrúsky, podno
sy, šejkre, lieviky, drevené paličky a tíčiky, kera
mické mažiare, jedálenské misy a stojany, rošty, lo
patky, napr. cukrárske, podložky a troj nožky pod 
riad, valce a valčeky na cesto, ražne, grilovacie ih
ly, prenosné chladiace boxy, zaváracie poháre, 
ochranné nádoby na sklo, nápojové fľaše, cestovné 
fľaše, termosky a izolačné fľaše, obaly a kontajnery 
na sklo a keramiku, kropiace kanvy, vázy, kvetináče 
a nádoby na kvetiny, všetko zahrnuté v triede 21.

(730) Pasabahce Cam Sanayi ve Ticaret A. S., Ankara 
Asfalti, Icmeler Mevkii, 81700 Tužia, Istanbul, TR;

(210) 2099-98 
(220) 07.08.1998 
(310) 134096 
(320)02.07.1998 
(330) CZ 
(511)35,41,42



(730))SmlthKHne Beccham Corporation, One Franklin 
Plaza, Philadelphia, Pennsylvania 19101, I S;

(210) 2075-98 
(220)07.08.1998 
(591) farebná 
(5U)5 
(540)

NiQuitmCQl
STOP SMOKING AID
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(510) 5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke 
prípravky; dietetické látky prispôsobené na lekárske 
účely, potrava pre dojčatá: náplasti, obväzový mate
riál; hmoty na plombovanie zubov n zubné vosky: 
dezinfekčné prostriedky: prípravky na ničenie in m. 
/u; fungicidy herbicídy, všetko tovary patriace du 
triedy 5.

(730) SmithKlinc Bcceham Corpora tie n, Une Frankliu 
Plaza. Philadelphia, Pennsylvania 19101, US;

(210)2076-98
(220) 05.08.1998
(591) biela, modrá, červená, žltá, fialová, čierna, oranžo

vá
(511) 5
(540)

(510) 5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke 
prípravky; dietetické látky prispôsobené na lekárske 
účely, potrava pre dojčatá; náplasti, obväzový mate
riál: hmoty na plombovanie zubov a zubné vosky; 
dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie hmy
zu: fungicidy, herbicídy, všetko tovary' patriace do 
triedy 5.

(730) SniitIiKline Beecham Corporation, One Franklin 
Plaza, Philadelphia, Pennsylvania 19101, US;

(210)2077-98
(220)05.08.1998
(511)5
(540)

(510) 5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke 
prípravky; dietetické látky prispôsobené na lekárske 
účely, potrava pre dojčatá; náplasti, obväzový mate
riál; hmoty na plombovanie zubov a zubné vosky; 
dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie hmy
zu; fungicidy, herbicídy, všetko tovary patriace do 
triedy 5.

(730) SmithKline Beecham Corporation, Une Franklin 
Plaza, Philadelphia, Pennsylvania 19101, US;

(210)2078-98 
(220)05.08.1998 
(591) modrá 
(511) s 
(540)

NiQuitm CQ

(510)5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke 
prípravky; dietetické látky prispôsobené na lekárske 
účely, potrava pre dojčatá; náplasti, obväzový mate
riál; hmoty na plombovanie zubov a zubné vosky; 
dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie hmy
zu: fungicidy, herbicídy, všetko tovary patriace do 
triedy 5.

(730) SmithKlint1 Beetiham Corporation, One Franklin 
Plaza, Philadelphia, Pennsylvania 19101, US;

t:10)2079-98 
(220)05.08.1998 
(511)5 
(540)

(510)5 Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke 
prípravky; dietetické látky prispôsobené na lekárske 
účely, potrava pre dojčatá; náplasti, obväzový mate
riál; hrnuty na plombovanie zubov a zubné vosky; 
dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie hmy
zu; fungicidy, herbicídy, všetko tovary patriace do 
triedy 5.

(730) SmithKline Beecham Corporation, One Franklin 
Plaza, Philadelphia, Pennsylvania 19101, US;

(210)2080-98
(220)05.08.1998
(591) biela, modrá, červená, žltá, fialová, čierna, oranžo

vá
(511)5
(540)

NiQuitinCQ



vé); tesniace alebo vypchávkové materiály z gumy 
alebo plastov.
35 - Sprostredkovanie obchodných záležitostí v ob
lasti poľnohospodárskych strojov, vozidiel a ná
hradných dielov na poľnohospodárske stroje a vo
zidlá.
37 - Opravy a údržba poľnohospodárskych strojov a 
vozidiel.

(730) HRIADEĽ, spol. s r. o., Platanova alej 19, 945 01 
Komárno, SK;

(210)2068-98 
(220)03.08.1998 
(310) 134481 
(320) 16.07.1998 
(330) CZ 
(511) 30, 32
(540) FLIPZ
(510)30 - Čokoláda, čokoládové cukrovinky, kakao, cu

kor, kakaové a čokoládové polevy a krémy, nečoko- 
ládové cukrovinky, trvanlivé pečivo, sušienky, ob
látky.
32 - Nápojové zmesi a prášky.

(730) Société des Produits Nestlé S. A., 1800 Vevey, 
Canton of Vaud, CH;

(210)2069-98 
(220)03.08.1998 
(310) 134768 
(320)28.07.1998 
(330) CZ
(591) hnedá, zelená, oranžová, biela, žltá
(511)30, 32
(540)

(510)30 - Čokoláda, čokoládové cukrovinky, kakao, cu
kor, kakaové a čokoládové polevy a krémy, nečoko- 
ládové cukrovinky, trvanlivé pečivo, sušienky, ob
látky.
32 - Nápojové zmesi a prášky.

(730) Société des Produits Nestlé S. A., 1800 Vevey, 
Canton of Vaud, CH;

(210)2070-98
(220)03.08.1998
(511)25
(540) WALLIS
(510)25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy.
(730) SEARS CLOTHING LIMITED, 1 Garric Road, 

London NW 9 6AU, GB;

(210)2072-98 
(220) 04.08.1998 
(511) 30
(S40)LIFE IN EVERY GRAIN
(510)30 - Káva, čaj, kakao, kávovinové náhradky, ne- 

mliečne krémy.
(730) Kraft Foods, Inc., a Delaware corporation, Three 

Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, US;

(210)2073-98
(220)05.08.1998
(511) 16, 41, 42
(540) NIQUITIN
(510) 16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto ma

teriálov patriace do triedy 16; publikácie; tlačoviny; 
knihárske výrobky; fotografie; papiernický tovar a 
písacie potreby; lepidlá na papiera na použitie v do
mácnosti; potreby pre umelcov obsiahnuté v tejto 
triede; maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske 
potreby okrem nábytku; vzdelávacie a učebné pot
reby okrem prístrojov; obalové materiály z plastic
kých hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; 
hracie karty; typografické písmo; tlačiarenské štoč
ky a stereotypy.
41 - Vzdelávanie; zebezpečovanie výcvikov, kurzov 
a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť.
42 - Poskytovanie stravy a nápojov, poskytovanie 
stravovacích a občerstvovacích služieb; prechodné 
ubytovanie; lekárska, hygienická a kozmetická sta
rostlivosť; zverolekárske služby a služby v poľno
hospodárstve; právne služby; služby v oblasti vedy 
a priemyslu; služby v oblasti počítačového progra
movania; poradenské služby patriace do tr. 42.

(730) SmithKline Beecham Corporation, One Franklin 
Plaza, Philadelphia, Pennsylvania 19101, US;

(210)2074-98 
(220)05.08.1998 
(511) 16, 4), 42
(540) NIQUITIN CQ
(510) 16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto ma

teriálov patriace do triedy 16; publikácie; tlačoviny; 
knihárske výrobky; fotografie; papiernický tovar a 
písacie potreby; lepidlá na papier a na použitie v do
mácnosti; potreby pre umelcov obsiahnuté v tejto 
triede; maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske 
potreby okrem nábytku; vzdelávacie a učebné pot
reby okrem prístrojov; obalové materiály z plastic
kých hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; 
hracie karty; typografické písmo; tlačiarenské štoč
ky a stereotypy.
41 - Vzdelávanie; zebezpečovanie výcvikov, kurzov 
a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť.
42 - Poskytovanie stravy a nápojov, poskytovanie 
stravovacích a občerstvovacích služieb; prechodné 
ubytovanie; lekárska, hygienická a kozmetická sta
rostlivosť; zverolekárske služby a služby v poľno
hospodárstve; právne služby; služby v oblasti vedy 
a priemyslu; služby v oblasti počítačového progra
movania; poradenské služby patriace do tr. 42.



(540)

(5 10) 35 - Sprostredkovanie zamestnania za úhradu, služ
ko v oblasti personalistiky.

(730) Dubničková Danica - SELMCTyk, Ružová Dolina 
6, 821 09 Bratislava, SK:

(210)2028-98 
(220)29.07.1998 
(511) 32

(540) HARMONIA
(510) 32 - Minerálne vody stolové, prírodné stolové vody, 

sódové vody, limonády ovocné a neovocné.
(730) Goeeliak Peter, Drobného 17, 841 01 Bratislav a 

SK;

(210)2045-98
(220)31.07.1998
(511)16

(540) SHOP TALK
(510) 16 - Tlačiarenské výrobky, tlačoviny, papiernický 

tovar, knihy, časopisv. periodiká, zborníky, telefón
ne knihy a zoznamy, inštrukčné materiály a mate
riály na výuku (nie prístroje), inštrukčné knihy, te
lefónne karty (nie magnetické).

(730)Ericsson Mobile Communications AH, Ole 
Rômers Väg 16, 221 83 Lund, SE;

(210)2046-98 
(220) 11.07.1998 
(511)9
(540) HyperionReady
(510)9- Počítačový softvér, najmä štandardný interface a 

užívateľský interface, vývojové a testovacie pros
triedky.

(730)Hyperion Software Operations Inc., 900 long
Ridge Road, Stamford, Connecticut 06902, L S;

(210) 2047-98 
(220)31.07.1998 
(511)9, 41, 42

540) HYPERION SOLUTIONS
(510) 9 - Počítačový softvér na použitie v účtovníctve, fi

nančnej konsolidácii, v obchodnom a finančnom 
spravodajstve, v obchodnom a finančnom zhromaž
ďovaní dát, v obchodnom a finančnom riadení, v 
obchodnom a finančnom riadení informácií, na pre
vádzkové hlásenia, rozpočtovanie, plánovanie, 
prognózovanie, sledovanie majetku, nákup, riadenie 
výnosov a pohľadávok, integráciu zvláštnych apli
kačných programov a vývoj softvéru predmetne o- 
nentovaného.
41 - Vzdelávacie semináre na poli finančných a úč
tovných informačných systémov.
42 - Konzultačné služby v oblasti počítačového 
hardvéru a softvéru, a to projekčné, plánovacie a

konzultačné služby na poli finančných a účtovných 
informačných systémov.

(730) Hyperion Software Operations Inc., 900 Long 
Ridge Road, Stamford, Connecticut 06902, US;

(210)205.3-98
(220)03.08.1998
(511)17

(40) FORN APACK
(510) 17 - Upchávkové tesnenia.
(7.80) FOR.NAXA - SLOVAKIA, s. r, o„ Biskupická 33, 

821 06 Bratislava, SK;

(210)2054-98 
(220)03.08.1998 
(511) 17
(540)FORNASEAL
(5 10) 17 - Tesnenia.
(730) EORN VXA - SLOVAKIA, s. r. o., Biskupická 73 

821 06 Bratislava, SK;

(210)2055-98 
(220)03 08.1998 
(511) 17

(540) FORNAXA
(5 10)17- fcsnenia.
(730) FORNAXA - SLOVAKIA, s. r. o., Biskupická 33, 

82 1 06 Bratislava, SK;

(210)2056-98 
(220) 03.08.1998 
(511) 17
(540)FORNAGRAF
(510) 17 - Tesnenia na báze grafitu.
(730) FORNAXA - SLOVAKIA, s. r. o., Biskupická 33, 

821 06 Bratislava, SK;

(210)2057-98 
(220) 03.08.1998 
(511) 7, 12, 17, 35, 37 
(540)

(HRIADEĽ
kK yp spol. s r.o

(510)7 - Poľnohospodárske stroje; poľnohospodárske ná
radie; náhradné diely na poľnohospodárske stroje; 
kosačky; nože do kosačiek; ložiská; hnacie reťaze; 
klinové remene; kardanové súčiastky.
12 - Nákladné automobily; traktory; kombajny; 
vlečné vozidlá; náhradné diely na nákladné automo
bily, traktory, kombajny a vlečné vozidlá; protišmy
kové reťaze; sklo - náhradné diely na automobily a 
poľnohospodárske stroje.
17 - Hadice s výnimkou kovových; izolačné mate
riály; tesniace krúžky (gumové alebo vulkanfíbro-



(730) Junas Daniel, Sklenářová 44, 821 09 Bratislava, 
SK;

(210)2008-98 
(220)28.07.1998 
(511)25 
(540)

Sproncli
/Some)

(510)25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy.
(730) SPRANDI (Overseas) LIMITED, Bank Lane, 

Nassau, BS;

(210)2010-98 
(220)28.07.1998 
(511) 16
(540) UROB SI SÁM
(510) 16 - Knihy, knižné edície, knižné výrobky, tlačovi

ny-
(730) Šimna Ľubomír, Peknikova 5, 841 02 Bratislava, 

SK;

(210)2011-98
(220)28.07.1998
(511)5
(540) REGALEN
(510) 5 - Regeneračný prípravok.
(730) ENERGY, spol. s r. o., Rozmarínová 26, 945 01 

Komárno, SK;

(210)2020-98 
(220) 29.07.1998 
(511)36 
(540)

NORWICH
UNION

(510) 36 - Poisťovníctvo a služby v oblasti poisťovníctva, 
financovania a finančného poradenstva, manažment 
investičných fondov, zabezpečovanie finančného 
vybavenia, lízing nehnuteľností, služby v oblasti 
poručníctva a exekútorstva, zabezpečovanie zaiste
ných a nezaistených úverov, služby v oblasti finanč
ného prenájmu, podielových fondov a plánov s o- 
sobným vlastníctvom, zabezpečovanie finančných 
záruk, služby v oblasti investovania do majetku a 
rozvoja, všetko zahrnuté v triede 36.

(730) Norwich Union plc, 8 Surrey Street, Norwich 
NRl 3NG, GB;

(210)2022-98
(220)29.07.1998
(511)3
(540) AVON YOUNG AMERICANS
(510) 3 - Bieliace prípravky a iné pracie prostriedky; prí

pravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúse
nie; mydlo; voňavkárske výrobky, éterické oleje, 
vodičky na vlasy, zubné pasty.

(730) Avon Products, Inc., 1345 Avenue of the Americas, 
New York, New York 10105-0196, US;

(210) 2024-98 
(220)29.07.1998 
(310) 133946 
(320)29.06.1998 
(330) CZ 
(511)9,37, 42 
(540)

<3ZELEKTRONIK
(510) 9 - Elektrické stroje a prístroje patriace do tejto trie

dy, monitory, modemy, faxy, kopírovacie zariade
nia, notebooky, počítače, počítačové tlačiarne, prí
stroje na nahrávanie a reprodukciu zvuku a obrazu, 
výpočtová technika, pamäťové jednotky, počítačové 
periférie, dátové siete, zariadenia na prenos dát, ob
razu aj zvuku, elektronické pokladnice, predajné a 
výdajné automaty, elektronické signálne a zabezpe
čovacie zariadenia, zvukové a obrazové nosiče, 
softvér, digitálne fotoaparáty a projektory, zariade
nia na registráciu pohybu osôb a tovaru.
37 - Inštalácia, opravy a údržba elektrických a elek
tronických zariadení zatriedených v triede 9.
42 - Projektovanie elektronických strojov a prístro
jov, inžinierske služby a poradenské služby v odbo
re spracovania dát a informácií, poskytovanie soft
véru.

(730) EC- Elektroník, spol. s r. o., Čelakovského 1001, 
332 02 Starý Plzenec, CZ;

(210)2026-98 
(220) 29.07.1998 
(511)25 
(540)

/M/
Zmarer

(510)25 - Odevy, športové odevy.
(730) Lunter Marko, Ďumbierska 20, 080 01 Prešov, 

SK;

(210)2027-98
(220)29.07.1998
(511)35



(710) Medeva Pharma Limited, Medeva House, Regent 
Park, Kingston Road, Leatherhead, Surrey 
KT22 7PO, GB;

(210) 1935-98 
(220)20 07.199,8 
(511)35. 41,42

(540 OSHO
(510)1' - húônnačná a inzertná činnosť, rozširovanie 

propagačních materiálov a vzoriek, propagačné 
publikácie
41 - Organizácia vzdelávacích kurzov a výučby, di
vadelné, hudobné a Obnove predstavenia, predškol
ské vzdelávanie, požičiavanie kníh, časopisov, hu 
dobitých a obrazových nosičov, športový výcvik, 
vydávanie kníh, časpisov, hudobných nosičov a vi- 
dennosičov.
42 - l Ityiovacio služby, sprvsiredkvs á vanie zozná
menia, prevádzkovanie bazénov, sáun, posilňovní a 
masáži, usporadúvanie výš tav, tvorba a poskytova
nie softvéru a počítačových hier.

(730) OSHO SCOAMzX MEDITATION CENTER. 
1,účinky 111 664 76 Brno, CZ;

(210) 1416-“:' 
(220)20.07.1998 
(511; ti. 9, I: l< 37 
(540)

(510)6 ■ Kovové brány kovové domové čísla, anténový 
drňi kovové pletivo, držadlá, rukoväii. kľučky, zá
rubne, dverové zástrčky; klince, kovové kolená na 
potrubie kovové komínové nadstavce, komínové 
telesá trojzložkové; kovové stavebné konštrukcie, 
kovania, kovové komíny, dymovody, konzoly; pod
pery pre stavebníci vo, kovové okná, okenice, žalú
zie, ,chodiská, maltovnice; medený drôt, kovové 
mriežky, stavebné obklady; plech, spájkovací drôt, 
kovové spojky na elektrické káble, kovové strešné 
krytiny.
9 - Hcktrickv drôty, káble, spojky a svorky; mate
riály na elektrické sedenie, elektrické objímky, po- 
i itky, polovodiče, rozvodné panely zástrčky.
11 Kozuby, kozubovĚ liatinové a oceľové telesá. 
19 - Cement, keramičke držadlá, obkladačky : dre
vené dlážky a obloženie; kamenárske výrobky, ko
mínové nadstavce s výnimkou kovových, komínové 
plášte a rúry nekovové; komíny, dymovody s vý
nimkou kovových- lepenka na stavebné účely mal
ta, mramor, stavebné drevo, okenice, panely, sklo, 
kameň; náterové hmoty pre stavebníctvo, sadra, ko
míny s výnimkou kovových, šindle, tehly, murárske 
vane a nádrže, vápno 
'■7 - Stavba kozubov ;■ komínov.

(730; CAMINUS - Ing. Peter Poluch, Beniakova 10, 
841 05 Bratislava, SK;

(2(0)1938-98 
(220) 20 07.1998 
(511) 16, 35, 41
(540)DO TOHO
(510) 16 - Papier, tlačoviny, časopisy.

35 - Reklamná činnosť.
41 - Vydavateľská činnosť

(730) Mýtny .Iozef- Riki Slovakia, s. r, o„ Kopanice 25,
821 04 Bratislava, SK;

1210)1940-98
(220) 20.07.1998
(311)3, 5

(540) TRI MUŽI
(510)3 - Avivážne prípravky; bieliace prípravky; glazo

vat: ie prípravky na bielizeň; leštiace prípravky na 
bielizeň; modrídlá (farbivá na pranie); farbivá na 
Uiodrenie bielizne a šatstva; namáčacie prípravky; 
prcdpicracie prípravky : bieliace prípravky (na čiste
nie bielizne a šatstva)- pracie prípravky; chemické 
avivážne prípravky na použitie v domácnosti; zjas- 
ŕfanacie prípravky (chemické prípravky na osvieže
nie- farieb) pre domácnosť: zmäkčovadlá na textílie; 
znúikčovadlá na bielizeň; čistiace prípravky; od
masťovanie prípravky s výnimkou prípravkov na 
použitie vo výrobnom procese; mydlá; kozmetické 
potreby; kozmetické prípravky; krémy na ošetrenie 
rúk; pasty- na umývanie n ošetrovanie rúk.
•5 - Chemické dezinfekčné prostriedky na WC; de
zinfekčné prípravky; čistiace prípravky; dezinfekč
né prípravky na hygienické účely.

1730) ZENIT, spol, s r. o„ Pražska 162, 286 01 Čáslav, 
CZ;

(210)2003-98 
(220)27.07.1998 
(511) 18
1540) THE COMPUTER C ASE COMPANY
(510) IS - Kulic, cestovné tašky, aktovky, tašky na note

booky z. usne, kože, koženky, nylonu, polyesteru. 
(730) PRO-ČEK, s. r. o., Železničná 3086/60, 926 00 

Sereď, SK;

(210)2005-98 
(220)27.07.1998 
(511)9.3$. 41
(540) BAKALÁŘI

(510)9 - Nosiče záznamov zvuku a obrazu, ako sú video
kazety. audiokazety, kompaktné disky, videodisky, 
magnetoiunové pásky, gramofonové platne.
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie.
41 - Nahrát acie štúdiá, organizovanie živých vystú
pení, výroba divadelných, hudobných alebo iných 
predstavení, divadelné predstavenia, rozhlasové a 
televízne programy, televízna a rozhlasová zábava, 
filmová tvorba, filmové štúdiá, prenájom a požičia
vanie filmov.



(510)36 - Poistenie a finančné služby, najmä zabezpečo
vanie životného, zdravotného, majetkového a úra
zového poistenia, správa a sprostredkovateľské 
služby; dôchodky, renty; penzijný fond a služby sú
visiace s plánovaným riadením dôchodkových pen
zijných fondov; korporačné finančné služby; inves
tičné bankové služby; kapitálové investičné služby; 
súkromné a verejné dražby pôžičiek a dlžobných ú- 
pisov; bankové služby; služby poskytované pros
tredníctvom kreditných kariet a debetných kariet; 
práca s cennými papiermi a s ostatnými komodita
mi za provízie a poisťovacie služby; vzájomné ka
pitálové služby, domáce finančné zúčtovacie (klí- 
ringové) služby; služby v oblasti spravovania po- 
rtfóliových aktív; investičné poradenstvo a služby 
spojené s riadením v tejto oblasti; aktivity v oblasti 
nehnuteľností poskytované za províziu; lízing v ob
lasti nehnuteľností a služby spojené s riadením 
tejto oblasti; finančné služby súvisiace s hypotéka
mi.

(730) THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY 
OF AMERICA, 751 Broad Street, Newark, New 
Jersey 07102, US;

(210) 1924-98 
(220) 17.07.1998 
(591) modrá, čierna 
(511) 1,5 
(540)

BIOSTAT
(510) 1 - Bakteriostatické prípravky na zamedzovanie ras

tu mikroorganizmov (s výnimkou lekárskeho a zve
rolekárskeho použitia).
5 - Bakteriostatické prípravky na zamedzovanie ras
tu mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske 
použitie.

(730) VUlTCH - CHEMITEX, spol. s r. o., Jána Milca 8, 
Oll 68 Žilina, SK;

(210) 1925-98 
(220) 17.07.1998 
(511)36 
(540)

AIG LIFE
(5)0) 36 - Poistky (uzatváranie), uzatváranie poistiek pro

ti požiaru, uzatváranie poistiek životných, poistno- 
technické služby, poradenstvo v oblastí poistenia, 
sprostredkovanie poistenia, konzultačné služby, 
sprostredkovanie záruk, dôchodkové fondy, elektro
nický prevod kapitálu, finančné informácie, finanč
né odhady a oceňovania (poisťovníctvo, bankovníc
tvo, nehnuteľnosti), finančné poradenstvo, finančné 
riadenie, finančné analýzy, finančníctvo, klíring 
(zúčtovanie vzájomných pohľadávok a záväzkov -

- bezhotovostné platenie), informácie o poistení, ka
pitálové investície, nákup na splátky, prenájom ne
hnuteľností, správa nehnuteľností, sprostredkovate
lia nehnuteľnosti, nehody (poistenie), platenie na 
splátky, burzové maklérstvo, kaucie, záruky, garan
cie, ručenie, pripoistenie.

(730) AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY, 
600 King Street, Wilmington, Delaware 19899, US;

(210) 1931-98 
(220)20.07.1998 
(511)9, 16, 25, 36, 42 
(540)

(510) 9 - Videokazety a pásky; audiokazety a pásky; počí
tačové programy; elektronické publikácie; všetky 
určené na podporu povedomia a informovanosti o 
HlV a AIDS.
16 - Tlačoviny; publikácie; všetky určené na pod
poru povedomia a informovanosti o HJV a AIDS. 
25 - Výrobky vrchného ošatenia; tričká.
36 - Obstarávanie peňažných prostriedkov (fondov) 
na podporu povedomia a informovanosti o HlV a 
AIDS.
42 - Poradenstvo v oblasti podpory povedomia a in
formovanosti o HlV a AIDS; služby v oblasti obsta
rávania informácií na podporu povedomia a infor
movanosti o HlV a AIDS.

(730) The Wellcome Foundation Limited, Glaxo 
Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, 
Middlesex UB6 ON N, GB;

(210) 1932-98 
(220)20.07.1998 
(5)1) 16
(540) ON & OFF
(510) 16 - Lepidlá na použitie v domácnosti, na kancelár

ske použitie a pre domácich majstrov.
(730) Henkel KGaA, Dússeldorf, DE;

(210) 1934-98 
(220)20.07.1998 
(511)5, 10 
(540)

^ Medeva
(510) 5 - Farmaceutické prípravky a látky; vakcíny.

10 - Chirurgické, lekárske a stomatologické prístro
je a nástroje; časti a fitingy uvedených tovarov; s 
výnimkou odsávačiek alebo častí a fitingov odsáva
čiek.



(210) 1792-98
(220)02.07.1998
(511)3

540) PHYSIQUE
(510) 3 - Mydlá, parfumériové výrobky, vonné oleje, koz

metické výrobky, vody na vlasy, prostriedky na čis
tenie a skrášľovanie pleti, pokožky hlavy a vlasov a 
starostlivosti o ne.

(730) Tlie Procter & Gamble Company, spoločnosť 
zriadená podľa zákonov štátu Ohio, One Procter & 
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio. I 'S;

(210) 1797-98
(220)02.07.1998
(511) 9, 37. 42
(540) PRVÁ ELEKTROMONTÁŽNA
(5 10) 9 - Elektrické akumulátory'; bleskozvody; električke 

zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných o- 
perácií; diaľkové ovládače; elektrické káble; elek
trické spojky, elektrické svorky; materiály na elek
trické vedenie; elektrické zariadenia na diaľko' s 
ovládanie priemyselných procesov; elektrodyua- 
mické zariadenia na diaľkové riadenie signalizácie; 
elektrické hlásiče; elektrické kondenzátory; meniče 
elektrické; meracie prístroje; elektrické meracie za
riadenia; elektrické monitorovacie prístroje; elek
trické objímky; odbočnice, odbočné skrinky (elek
trotechnika); prípojky elektrotechnické; prúdové 
usmerňovače; elektrické regulátory; rozvodné skri
ne, spínacie skrine; svetelné alebo mechanické sig
nalizačné panely; skriňové rozvádzače; transformá
tory.
37 - Montáž, údržba a opravy elektrických zariade
ní.
42 - Odborné prehliadky a odborné skúšky elektric
kých zariadení, projektová činnosť, štúdie technic
kých projektov.

(730) PRVÁ ELEKTROMONTÁŽNA, s. r. o., Košická 
6, 821 09 Bratislava, SK;

(210) 1798-98
(220)03.07.1998
(310)75/479.258
(320)04.05.1998
(330) US
(511)9
(540)

(510)9 - Kryptografické hardvérové zariadenia a zodpo
vedajúce programové vybavenie.

(730) HEWLETT-PACKARD COMPANY, 3000 
Hannover Street, Palo Alto, California 94304, US;

(210) 1913-98 
(220) 16.07.1998 
(511) 18
(540) PROTECT THE THINGS YOU LOVE !
(510) 18 - Kufre, cestovné tašky, aktovky, tašky na note

booky z usne, kože, koženky, nylonu, polyesteru. 
(730) PRO-ČEK, s. r. o., Železničná 3086/60, 926 00 

Sereď, SK;

(210) 1915-98 
(220) 16.07.1998 
(511) 18

(540) COMBAG
(510) 18 - Kufre, cestovné tašky, aktovky, tašky na note

booky z usne, kože, koženky, nylonu, polyesteru. 
(730) PRO-ČEK, s. r, o., Železničná 3086/60, 926 00 

Sereď, SK;

(210) 1916-98 
(220) 16.07.1998 
(511) 17, 20 
(540)

(510) 17 - Mobilná kancelária do auta, držiak na note
book, na fascikle, perá.
20 - Dokumenty (bez počítača).

(730) PRO-ČEK, s. r. o., Železničná 3086/60, 926 00 
Sereď, SK,

(210) 1919-98 
(220) 17.07.1998 
(511)25 
(540)

MAKYTA
akciová spoločnosť

(510) 25 - Dámske a dievčenské odevy, pánske odevy. 
(730) Makyta, a. s., UL 1. mája 882/46, 020 25 Púchov, 

SK;

(210)1921-98 
(220) 17.07.1998 
(511)36 
(540)

Prumerica



(210) 1744-98 
(220)29.06.1998 
(511)35, 37,42 
(540)

(510)35 - Sprostredkovateľstvo v oblasti elektrických a 
elektronických zariadení.
37 - Inštalácia, montáž a opravy telekomunikačných 
zariadení, elektrických a elektronických zariadení, 
poplašných zariadení, rozhlasových a televíznych 
vysielacích zariadení a radioreléových trás.
42 - Meranie (kontrola) radioreléových trás, rozhla
sových a televíznych vysielacích zariadení; inži
nierska, konzultačná a projektová činnosť, spro- 
stredkovateľstvo v oblasti projektových činností.

(730) MOVYS-Ba, spol. s r. o., Piesočná 7, 821 04 
Bratislava, SK;

(210)1745-98
(220)29.06.1998
(511) 10
(540) GENOTROPIN MIXER
(510) 10 - Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, zu

bárske a zverolekárske; umelé končatiny, umelé oči 
a zubné protézy; ortopedické pomôcky; šijacie ma
teriály.

(730)Pharmacia & Upjohn AB, S-112 87 Stockholm, 
SE;

(210) 1747-98
(220)29.06.1998
(511)30
(540) TASTE THE RAINBOW
(5 10) 30 - Ryža, cestoviny, obilniny a obilninové príprav

ky; čaj, káva, kakao; varená čokoláda a čokoládové 
nápoje, kávové výťažky a náhradky, zmesi kávy a 
čakanky; čakanka, čakankové zmesi, všetko ako ká
vové náhradky; neliečivé cukrovinky; jemné pečivo 
a zákusky, sušienky, keksy a sucháre; vodové zmrz
liny, smotanové zmrzliny, zmrzlinové výrobky, 
mrazené cukrovinky; chladené dezerty a zákusky; 
peny, šerbety; chlieb; cukrárske výrobky, jemné 
cestá; nápoje patriace do triedy 30; plnky zložené 
prevažne z tovarov patriacich do triedy 30; malé 
občerstvenia medzi hlavnými jedlami z tovarov pa
triacich do triedy 30; hotové jedlá a ich zložky ob
sahujúce prevažne tovary patriace do triedy 30; čo
koláda; pizza, pizzové základy; omáčky, posýpky a 
polevy na pizzu; omáčky na cestoviny a ryžu; šalá
tové dressingy; majonéza; omáčky a chuťové omáč
ky, všetko patriace do triedy 30, sladké nátierky pa
triace do tr. 30, slané nátierky patriace do tr. 30.

(730) Mars, Incorporated, McLean, Virginia 22101, US;

(210) 1748-98
(220)29.06.1998
(310)914969
(320)27.04.1998
(330) BX
(511)21
(540) FLEXTOP
(510)21 - Zubné kefky, špáradlá, dentálne nite, obaly z 

plastov na zubné kefky.
(730) Beecham Group p. I. c., Four New Horizons Court, 

Harlequin Avenue, Brentford, Middlesex TW8 9EP, 
GB;

(210) 1749-98 
(220) 29.06.1998 
(511)35 
(540)

(510) 35 - Reklamná činnosť.
(730) CREATIV LINE - ATELIÉR REKLAMY, s. r.

o., Sládkovičova 1962, 093 02 Hencovce, SK;

(210) 1750-98 
(220)29.06.1998 
(511)35 
(540)

4£>

ATELIÉR REKLAMY

(510) 35 - Reklamná činnosť.
(730) CREATIV LINE - ATELIÉR REKLAMY, s. r.

o., Sládkovičova 1962, 093 02 Hencovce, SK;

(210) 1790-98 
(220) 01.07.1998 
(511)3, 5
1540) WALDE THUJA
(510)3 - Kozmetické výrobky, esenciálne oleje, dezodo

ranty.
5 - Prostriedky na osviežovanie a zlepšovanie vzdu
chu, dezodoranty s výnimkou dezodorantov na o- 
sobnú potrebu, dezinfekčné prostriedky.

(730) INVEST COMPANY, s. r. o., Nám. M. Tompu 24, 
979 01 Rimavská Sobota, SK;



22 - Stany.
25 - Odevy, obuv. klobučnícky tovar, najmä športo
vé oblečenie, lyžiarske rukavice, kožené bundy, 
športové topánky.
28 - Hračky, hry, športové náradie, lopty, športová 
potreby.

(730) Bruna Petr, HS trading. Huťská 2985, 141 00
Praha 4, CZ;

(210) 1736-98 
[210) 29.06.1998 
(511)5
(540) ZIAGEN
1510) 5 - Antivírusové farmaceutické prípravky a látky. 
(730) GLAXO GROUP LIMITED, Glaxo Wellcome 

House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex 
U86 0NN, GB;

(210) 1738-98 
1220) 29.0$; 1998 
(511)3, I ] 11,41,42 
(540)

SASS00N
(510)3 - Mydlá, parfumériové výrobky, vontrc oleje, koz

metiku voda na vlasy, prípravky na čistenie a skráš
ľovanie pleti, pokožky hlavy a vlasov a na starostli
vost' o ne vrátane šampónov, kondicionérov, pien, 
gélov a vlasový'ch sprejov; prípravky na odfarbova- 
níe u farbenie vlasov.
11 - Sušiče na vlasy, ich časti a príslušenstvá.
21 - Kufy (okrem štetcov) a hrebene (vrátane elek
trických alebo na baterky), ich časti a príslušenstvá.
41 - Kadernícke školy.
42 - Kadernícke služby.

(730) The Procter & Gamble Company, spoločnosť 
zriadenú podľa zákonov štátu Ohio One Proctei & 
Gamble Plaza. Cincinnati, Ohio, US;

(210) 1759-98 
(220)29.06.1998 
(511)3 11,21.41.42
(540) SASSOON
(5 i 0) 3 - Mydlá, parfumériové výrobky, vonné oleje, koz

metika, voda na vlasy, prípravky na čistenie a skráš
ľovanie pleti, pokožky hlavy' a vlasov a na starostli
vosť o ne vrátane šampónov, kondicionérov, pien, 
gélov a vlasových sprejov; prípravky na odfarbova- 
nie a farbenie vlasov;
11 - Sušiče na vlasy, ich časti a príslušenstvá;
21 - Kefy (okrem štetcov) a hrebene (vrátane elek
trických alebo na baterky), ich časti a príslušenstvá.
41 - Kadernícke školy.
42 - Kadernícku služby.

(730) The Procter & Gamble Company, spoločnosť 
zriadená podľa zákonov štátu < )hío, One Procter & 
Gamble Plaza. Cincinnati, Ohio, US;

(210)1740-98 
(220) 29.06.1998 
(511) 5
540) FNEUMO C

(510)5 - farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke 
prípravky: dietetické látky prispôsobené na lekárske 
účely, potrava pre dojčatá; náplasti, obväzový mate
riál; hmoty na plombovanie zubov a zubné vosky; 
dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie hmy
zu: fungicidy, herbicídy.

(730) AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORA
TION, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 
07940-0874 US;

(210) 1741-98
(220)29.06.1998
(511)5
(540) PNEUMOSHIELD
(510)5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke 

prípravky; dietetické látky prispôsobené na lekárske 
účely, potrava pre dojčatá; náplasti, obväzový mate
riál; hmoty na plombovanie zubov a zubné vosky; 
dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie hmy
zu; fungicidy, herbicídy.

(730) AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORA
TION, Five Oiralda Farms, Madison, New Jersey 
07940-0874, 1 S;

(210)1742-98
(220)29.06.1998
(511)5
(540) E-NOX
(510)5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke 

prípravky; dietetické látky prispôsobené na lekárske 
účely, potrava pre dojčatá; náplasti, obväzový mate
riál; hmoty na plombovanie zubov a zubné vosky; 
dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie hmy
zu: fungicidy, herbicidy.

(730) AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORA
TION, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 
07940-0874. US;

(210) 1743-98
(220)29.06.1998
(511)5
(540) RELINOX
(510)5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke 

prípravky ; dietetické látky prispôsobené na lekárske 
účely, potrava pre dojčatá; náplasti, obväzový mate
riál; hmoty na plombovanie zubov a zubné vosky; 
dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie hmy
zu; fungicidy, herbicídy.

(730) AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORA
TION, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 
07940-0874, US;



(510) 16 - Časopisy. (730) Výstavisko TMM, a. s., Pod Sokolice 43, 911 01
(730) Strategie na Slovensku, s. r. o., Kutuzovova 5, Trenčín, SK;

831 03 Bratislava, SK; _ _ __ ____________

(210) 1648-98 
(220) 19.06.1998 
(591) biela, zelená 
(511)9, 16, 38,42 
(540)

(510)9 - Počítače, nahrané počítačové programy, perifér
ne zariadenia k počítačom, počítačový softvér.
16 - Počítačové programy (papierové pásky a štítky 
na zaznamenanie počítačových programov).
38 - Komunikácia (telefónna telekomunikácia), mo
bilné telefóny (komunikácia), počítačová komuni
kácia, počítačové terminály, prenos správ a obrazo
vých informácií pomocou počítača.
42 - Spracovanie autorských práv, projekty (štúdie 
technických projektov), projektová činnosť, exper
tízy, inžinierska činnosť, počítačové programova
nie, poradenstvo v oblasti bezpečnosti, tvorba, vý
roba softvéru, inštalácia, spúšťanie a aktualizovanie 
počítačových programov, počítačový hardvér (pora
denské služby), počítačové bázy dát (prenájom prí
stupového času), priemyselné vlastníctvo (licencie), 
softvér (prenájom počítačového softvéru).

(730) SWH, spol. s r, o., Stromová 9, 830 07 Bratislava, 
SK;

(210)1703-98 
(220)25.06.1998 
(511) 1, 17, 19
(540) Považské chemické závody
(510) 1 - Chemikálie (priemyselné - kaprolaktám, metyl- 

metakrylát, polyméry - polyamid 6, polymetylme- 
takrylát, priemyselné hnojivá - síran amónny, žiera
vé látky na priemyselné účely).
17 - Plastické hmoty, polotovar)'.
19 - Okná s výnimkou kovových.

(730) Považské chemické závody, a. s., M. R. Štefánika 
71,010 39 Žilina, SK;

(210)1712-98 
(220)25.06.1998 
(511)35, 42 
(540)

(510)35 - Organizovanie výstav (komerčných alebo re
klamných), organizovanie medzinárodných výstav 
a veľtrhov.
42 - Prevádzkovanie výstav a veľtrhov.

(210) 1721-98 
(220)25.06.1998 
(310) 129344 
(320) 19.01.1998 
(330) CZ 
(511)35
(540) THE MEDIA EDGE
(510)35 - Mediálne nákupné služby, najmä zadávanie in

zercie pre iné osoby, služby týkajúce sa prieskumu 
trhu, marketingové plánovacie služby, služby týka
júce sa nákupu a sledovania priamych odpovedí na 
inzertnú činnosť, prevádzkované pre iné osoby, 
správa programov týkajúcich sa obchodnej inzercie, 
plánovacie služby týkajúce sa stimulácie predaja. 

(730) Young & Rubicam Inc., 285 Madison Avenue, 
New York, New York 10017-6486, US;

(210) 1726-98
(220)25.06.1998
(591) biela, modrá, červená
(511) 19, 37
(540)

(510) 19 - Nekovové stavebné materiály.
37 - Služby v stavebníctve, uskutočňovanie opráv, 
údržba.

(730) Kalkgewerkschaft in Ernstbrunn Geseiischaft
m. b. H., Mistelbacberstrasse 70, A-2115 Ernst- 
brunn, AT;

(210)1728-98
(220)26.06.1998
(511)7
(540) CHAMELEON
(510) 7 - Rezacie a žliabkovacie nástroje, nástroje pre sú- 

stružníctvo, oddeľovaeie, mlecie a vŕtacie nástroje a 
ich súčasti na použitie pri motorových obrábacích 
strojoch.

(730) ISCAR LTD., Migdal Tefen 24959, IL;

(210)1733-98
(220)26.06.1998
(511)9, II, 18, 20, 22, 25, 28
(540)

(510) 9 - Fotoaparáty.
11 - Záhradné grily.
18 - Batohy, tašky, najmä športové tašky. 
20 - Spacie vaky.



nožky, spodná bielizeň, slipy, spodničky, nohavičky, 
body, tielka, podprsenky, korzety, živôtiky, podväz
ky, oblečenie na spanie, pyžamá, nočné košele, noč
né kabátiky, domáce oblečenie, župany, obuv všet
kých druhov, topánky, čižmy, vysoké topánky, pa
puče a iná domáca obuv, športová obuv patriaca do 
ir. 25, športové čižmy a ich časti, podošvy, podpät
ky, sáry, zvršky.
26 - Spony, pracky, cvoky, klipsy, zipsy a iné funk
čné a ozdobné častí obuvi a odevov, odevné dopln
ky, pásky na rukávy, zápästky, mašle, stuhy.

(730) GtlLOM TEKSTiL VE KLYUMCULUK SA- 
NAYi TiCARET LiMiTED $iRKFTi, Mithatpasa 
Caddesj, Buyuk Haydar Irfendi Sokak, Mo:7, 
Beyazil - Istanbul J R;

(210) 1307-98 
(220) 19.05.1998 
(5 ID T 8
540) HEGER

(510) 7 - Poľnohospodárske stroje, poľnohospodárske ná
radie (s výnimkou ručného), hydraulické zdviháky. 
8 - Ručné poľnohospodárske náradie, ručné zdvihá
ky.

(730) HEGER MASCH1NEN, s. i, o„ DvorČianska 50, 
949 05 Nitra SK;

(210) 1308-98 
(220) 19.05.1998 
(5 11)7, 8 
(540)

(5 10) 7 - Poľnohospodárske stroje, poľnohospodárske ná
radie (s výnimkou ručného), hydraulické zdviháky. 
8 - Ručné poľnohospodárske náradie, ručné zdvihá
ky'.

(730) HEGER MASCHINEN, s. r. o., DvorČianska 59, 
949 05 Nitra, SK;

(210) 1309-98 
(220) 19.05.1998 
(511) T 8, 9, 16, 18, 20
(540) CURTIS
(510) 3 - Čistiace, leštiace a brúsne prípravky, najmä na 

použitie na počítačoch, počítačových perifériách, 
tlačiarňach a ďalších kancelárskych strojoch.
8 - Ručné náradie a nástroje, najmä súpravy nástro
jov na opravy a údržbu počítačov, počítačových pe
riférií, tlačiarní a ďalších kancelárskych strojov.
9 - Elektrické a elektronické prístroje, elektrické vo
diče, zariadenia predpäťovej ochrany, spínače, káb
le, elektrické konektory, elektrické spínacie skrinky, 
kalkulačky, počítače, periférie počítačov, tlačiarne.

filtre počítačových monitorov, bezpečnostné uza
mykanie systémy na počítače, súčiastky a náhradné 
diely uvedených tovarov, diskety, kompaktné disky 
a ďalšie nosiče dát.
16 - Kancelársky papierový tovar, tonerové zásob
níky, pásky a páskové kazety do písacích strojov a 
tlačiarní, lepiace pásky na kancelárske účely a pre 
domácnost. materiály pre umelcov, maliarske štet
ce, písacie stroje a kancelárske zariadenia (s výnim
kou nábytku), lepenkové alebo plastikové škatule, 
stolové regály, police a stojany, obaly a držiaky pre 
notebooky a počítačové príslušenstvo, opierky zá
pästia a ruky k počítačovým klávesniciam, držiaky 
kópií, podložky pod myší, inštruktážny a vyučovací 
materiál (s výnimkou prístrojov), plastické obalové 
materiály (nezahrnuté v iných triedach), plastické 
ochranné kryty klávesníc a monitorov počítačov.
18 - koža a imitácia kože a tovar vyrobený z tých
to materiálov nezahrnutý v iných triedach, najmä 
peňaženky, náprsné tašky, cestovné tašky, kabely, 
cestovná batožina, vaky, puzdrá.
20 - Kancelársky nábytok na použitie k počítačom, 
perifériami počítačov, tlačiarňami a ďalšími kance
lárskymi strojmi, stojanmi, policami a zásobníkmi 
na kompaktné disky ;i diskety.

(730) (Curtis Gomputer Products. Inc., 2210 Second 
Avenue, Muscatine, Iowa 52761 -0599, US;

(210) 1311-98 
(220) 19.05.1.998 
(511) 32, 33 
(540)

(510)32 - Nealkoholické nápoje, limonády, sirupy.
33 - Alkoholické a nízkoalkoholické nápoje. 

(730) FRU JO, u. s., 691 53 Tvrdonice, f/■

(210) 1567-98 
(220) 15.06.1998 
(511) 29, 30, 31
(540) ture k
(510)29 - Sušené plody, najmä marhule, ovocie v sirupe, 

ovocie zavarené, kompóty', mandle upravené, lies
kové jadrá upravené, strúhaný kokos, podzemnica 
olejná upravená.
30 - Káva, instantná káva, čaj, korenie, kávové ná
hradky, sušienky, cukrovinky, jemné pečivo, man
dle (cukrovinky).
31 - Ovocie čerstvé, mandle, oriešky, lieskové jad
rá, podzemnica olejná.

(730) Balírny obchodu Praha, a. s,, Drahobejlova 
2215/6, 190 00 Praha 9, CZ;

(210)1591-98 
(220) 15.06.1998 
(51.1) 16
(540) PROFI PREDAJ



(540) PRENATAL
(510)5 - Vitamínové, multivitamínové, multiminerálové 

prípravky, minerály, stopové prvky vo forme tobo
liek, tabliet, dražé a piluliek.
30 - Potravinové doplnky obsahujúce vitamíny, mi
nerály a stopové prvky.

(730) WALMARK, spol. s r. o., Rosinská cesta 12, 
010 28 Žilina, SK;

(210) 1246-98
(220) 12.05.1998
(511) 5, 30
(540) CELULIT
(5)0)5 - Vitamínové, multivitamínové, multiminerálové 

prípravky, minerály, stopové prvky vo forme tobo
liek, tabliet, dražé a piluliek.
30 - Potravinové doplnky obsahujúce vitamíny, mi
nerály a stopové prvky.

(730) WALMARK, spol. s r. o., Rosinská cesta 12, 
010 28 Žilina, SK;

(210) 1247-98
(220) 12.05.1998
(511)5, 30
(540)OSTEO-STOP
(510)5 - Vitamínové, multivitamínové, multiminerálové 

prípravky, minerály, stopové prvky vo forme tobo
liek, tabliet, dražé a piluliek.
30 - Potravinové doplnky obsahujúce vitamíny, mi
nerály a stopové prvky.

(730) WALMARK, spol. s r. o., Rosinská cesta 12, 
010 28 Žilina, SK;

(210) 1301-98
(220) 18.05.1998
(591) oranžová, zelená, biela
(511)31, 32
(540)

r pil Tl KA
' ttS’

(510) 31 - Ovocie čerstvé, zelenina čerstvá.
32 - Minerálne vody, nealkoholické nápoje.

(730) PRÚTIKA SLOVAKIA, spol. s r. o., Odeská 75, 
821 06 Bratislava, SK;

(210) 1303-98 
(220) 14.05.1998 
(511)34
(540) LIQUID
(510) 34 - Cigarety, tabak a tabakové výrobky, zapaľova

če, zápalky a fajčiarske potreby.
(730) The House of Edgeworth Incorporated, Grien- 

bachstrasse 11, 6300 Zug, CH;

(210) 1304-98
(220) 19.05.1998
(591) tmavozelená, zlatá
(511)32
(540)

(510)32 - Pivo.
(730) Eduard RADA, s. r. o„ Pivovar STEIGER č. 24, 

966 02 Vyhne, SK;

(210)1305-98
(220) 19.05.1998
(591) tmavozelená, zlatá
(511)32
(540)

(510)32 - Pivo.
(730) Eduard RADA, s. r. o., Pivovar STEIGER č. 24, 

966 02 Vyhne, SK;

(210) 1306-98 
(220) 19.05.1998 
(511) 18, 24, 25, 26 
(540)

(510) 18 - Usne, koženky a výrobky z týchto materiálov 
nezahrnuté v iných triedach, koža; surové kože; 
kufre a cestovné tašky; dáždniky, slnečníky a vy
chádzkové palice; biče, postroje a sedlárske výrob
ky.
24 - Kusový textil; textílie a textilné výrobky, ktoré 
nie sú zahrnuté v iných triedach, posteľné prikrýv
ky a pokrývky na stôl.
25 - Pánske, dámske, dievčenské, chlapčenské a 
detské oblečenie, odevy všetkých druhov vrátane o- 
sobnej bielizne, košele, svetre, vesty, bundy, saká, 
nohavice, zvrchníky, plášte, kabáty, oblečenie do 
dažďa a nepremokavé oblečenie, vetrovky, peleríny, 
dámske kabáty, bundy s kapucňou, trenčkoty, tenké 
bundy, pulóvre, blúzky, sukne, parky, kostýmy, šaty, 
tričká, krátke nohavice, džínsy, modré džínsy, ve
černé oblečenie, večerné šaty, obleky, kombinézy, 
uniformy, oblečenie na voľný čas, športové obleče
nie, plavky a iné kúpacie a plážové oblečenie, mo
týliky, kravaty, klobúky, čiapky, barety, šatky, šály, 
rukavice, opasky, doplnky, teplákové súpravy, po-



(540)

Relax
pohoda, ktorá Nekokci'

(510)32 - Nealkoholické nápoje sýtené a nesýtené, neal
koholické nápoje obohatené vitamínmi, iónové ná
poje, nealkoholické nápoje ionizované chinínom, o- 
vocrié a zeleninové nápoje, ovocné a zeleninové 
šťavy, džúsy, sirupy, prípravky na výrobu nápojov, 
bylinkové výťažky na výrobu nealkoholických ná
pojov, minerálne a stolové vody.

(730) WALMARK, spot, s r o., Rosinská cesta 12, 
010 28 Žilina, SK;

(210)1724-93 
(220) 12.05.1998 
(51!) 5, 70
(540) CONFlT
(5 IOj 5 - Vitamínové, multivitamínové, multimineriilové 

prípravky, minerály, stopové prvky vo forme cukrí
kov.
JO - Potravinové doplnky obsahujúce vitamíny mi
nerály a stopové prvky vo forme cukríkov.

(730) WALMARK, spol. s r. o., Rosinska cesta 17. 
010 28 Žilina, SK:

(210)1226-98
(220) 12.05:1998
(511)3
(540) sa ntoi n
(510) 3 - Prípravky ústnej hygieny vrátane prípravkov na 

ošetrenie, čistenie a dezinfekciu zubov a ústnej du
tiny, zubné pasty, gély, ústne vody (medicinálne aj 
nemcdicinálne).

(730)WALMARK, spol. s r. o., Rosinská cestu 12, 
01.0 28 Žilina, SK;

(210) 1227-98 
(220) 12.05.1998 
(511) 5, 30
(540) FOLIPYL
(510)5 - Vyživovacie doplnky obsahujúce vitamíny, mi

nerály, stopové prvky; medicinálne sirupy.
30 - Potravinové doplnky obsahujúce vitamíny, mi
nerály a stopové prvky.

(750) WALMARK, spol. s r. o., Rosinská cesta 12, 
010 28 Žilina, SK;

(210) 1228-98 
(220) 12.05.1998 
(511)5, 30
(540) HARMONYL

(510)5 - Vyživovacie doplnky obsahujúce vitamíny, mi
nerály, stopové prvky; medicinálne sirupy.
30 - Potravinové doplnky obsahujúce vitamíny, mi
nerály a stopové prvky.

(730) WALMARK, spol. s r. o., Rosinská cesta 12, 
010 28 Žilina, SK;

(210)1229-98 
(220) 12.05.1998 
(511)5 30
(540) ECHINYL
(5)0)5 - Vyživovacie doplnky obsahujúce vitamíny, mi

nerály, stopové prvky; medicinálne sirupy.
30 - Potravinové doplnky obsahujúce vitamíny, mi
nerály a stopové prvky.

(730) WALMARK. spol. s r. o.. Rosinská cesta 12, 
010 28 Žilina, SK;

(210) 1230-98 
(220) 12.05.1998 
(51!) 5,30
(540) Marťánkovia
(510)5 - Vitamínové, multivitamínové, multiminerálové 

prípravky, minerály, stopové prvky vo forme tobo
liek. tabliet, dražé a piluliek.
30 - Potravinové doplnky obsahujúce vitamíny, mi
nerály a stopové prvky.

(730) WALMARK, spol. s r. o., Rosinská cesta 12, 
010 28 Žilina, Sk;

(210) 1241-98 
(220) 12.05.1998 
(511) 5, ’'O
(540) PUMPKIN
(510)5 - Vitamínové, multivitamínové, multiminerálové 

prípravky, minerály, stopové prvky vo forme tobo
liek, tabliet, dražé a piluliek.
30 - Potravinové doplnky obsahujúce vitamíny, mi
nerály a stopové prvky.

(730) WALMARK, spol. s r. o., Rosinská cesta 12, 
010 28 Žilina, SK;

(210)1243-98
(220) 12.05.1998
(511) 5, 30
(540) HAIR BOOSTER
(510)5 - Vitamínové, multivitamínové, multiminerálové 

prípravky, minerály, stopové prvky vo forme tobo
liek. tabliet dražé a piluliek.
30 - Potravinové doplnky obsahujúce vitamíny, mi
nerály a stopové prvky.

(730) WALMARK, spol. s r. o., Rosinská cesta 12, 
010 28 Žilina, SK;

(210) 1245-98 
(220) 12.05.1998 
(511)5, 30



(510)11 - Plynové, kombinované a elektrické sporák)', 
variče.

(730) GAS MARTIN, s. r. o., Medňanského 16, 036 01 
Martin, SK;

(210) 1217-98 
(220) 11.05.1998 
(511) 11
(540) Evka
(510) 11 - Plynové, kombinované a elektrické sporáky, 

variče.
(730) GAS MARTIN, s. r. o., Medňanského 16, 036 01 

Martin, SK;

(210) 1220-98 
(220) 12.05.1998 
(511)5, 30, 32 
(540)

$FBAPE#
(510) 5 - Astmatický čaj, bylinkové čaje, cukrovinky s lie

čivými prísadami, liečivé čaje.
30 - Cukrovinky, čaj, čokoláda, čokoládové nápoje, 
chuťové prísady, káva, kávové náhrady na báze 
rastlín, kávové nápoje, kávové príchuti, kávovinové 
náhradky, mliečne čokoládové nápoje, mliečne ka
kaové nápoje, mliečne kávové nápoje, príchuti do 
nápojov s výnimkou éterických olejov.
32 - Nealkoholické nápoje, príchuti na výrobu ná
pojov.

(730) FRAPE Slovensko, s. r. o., Mládežnícka 25, 974 01 
Banská Bystrica, SK;

(210) 1221-98 
(220) 12.05.1998 
(511) 5, 30, 32 
(540)

(510) 5 - Astmatický čaj, bylinkové čaje, cukrovinky s lie
čivými prísadami, liečivé čaje.
30 - Cukrovinky, čaj, čokoláda, čokoládové nápoje, 
chuťové prísady, káva, kávové náhrady na báze 
rastlín, kávové nápoje, kávové príchuti, kávovinové 
náhradky, mliečne čokoládové nápoje, mliečne ka
kaové nápoje, mliečne kávové nápoje, príchuti do 
nápojov s výnimkou éterických olejov.
32 - Nealkoholické nápoje, príchuti na výrobu ná
pojov.

(730) FRAPE Slovensko, s. r. o., Mládežnícka 25, 974 01 
Banská Bystrica, SK;

(210)1222-98
(220) 12.05.1998
(511) 3, 5, 10,21,29, 30, 31, 32, 35
(540)

MMMARK
(510)3 - Kozmetické prípravky; prípravky ústnej hygieny 

vrátane prípravkov na ošetrovanie, čistenie a dezin
fekciu zubov a ústnej dutiny, zubné pasty, gély, úst
ne vody, tablety a prášky; ústne dezodoranty a 
osviežovače; čistiace a leštiace prípravky na umelý 
chrup a zubné protézy; pleťová a telová kozmetika, 
telové šampóny, pleťové vody a mlieka, krémy, 
mydlá; vlasová kozmetika, vlasové aktivátory, šam
póny na vlasy, vlasové balzamy, vlasové vody, vla
sové gély (všetko s výnimkou medicinálnych), me
dicinálne kozmetické prípravky; medicinálne prí
pravky ústnej hygieny vrátane prípravkov na ošet
rovanie, čistenie a dezinfekciu zubov a ústnej duti
ny, najmä zubné pasty, gély, ústne vody, tablet)' a 
prášky; medicinálna pleťová a telová kozmetika, 
najmä telové šampóny, pleťové vody a mlieka, kré
my, mydlá; medicinálna vlasová kozmetika, najmä 
vlasové aktivátory, vitamínové preparáty pre vlaso
vú kozmetiku, šampóny na vlasy, vlasové balzamy, 
vlasové vody, vlasové gély.
5 - Farmaceutické prípravky a parafarmaceutiká, 
najmä vitamíny, multivitamínové komplexy, mine
rály, multiminerálové prípravky a stopové prvky; 
vyživovacie doplnky obsahujúce vitamíny a/alebo 
minerály, stopové prvky; medicinálne sirupy.
21 - Zubné kefky; držiak)' na zubné kefky, dentálne 
nite a pásky.
29 - Spracované arašidy, slnečnicové semienka, 
mandle, jadrá lieskových orechov, oriešky, sezam a 
mak; sušené ovocie a zelenina, hrozienka, kandizo
vané ovocie, mandľové plátky, sušený kokos.
30 - Koreniny, korenie, potravinové doplnky obsa
hujúce vitamíny, minerály a stopové prvky.
31 - Poľnohospodárske produkty, ovocie, zelenina, 
semená a suché plody, najmä arašidy, mak, mandle, 
orechy, lieskové orechy, kokosové orechy, slnečni
cové semená.
32 - Nealkoholické nápoje sýtené a nesýtené, neal
koholické nápoje obohatené vitamínmi, iónové ná
poje, nealkoholické nápoje ionizované chinínom, o- 
vocné a zeleninové nápoje, ovocné a zeleninové 
šťavy, džúsy, sirupy, prípravky na výrobu nápojov, 
bylinkové výťažky na výrobu nealkoholických ná
pojov, minerálne a stolové vody.
35 - Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti ob
chodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti ob
chodu, marketing.

(730) WALMARK, spol. s r. o., Rosinská cesta 12, 
010 28 Žilina, SK;

(210) 1223-98 
(220) 12.05.1998 
(511)32



(510) ) 1 - Plynové, kombinované a elektrické sporáky a 
zariadenia, variče.

(730) VAS MARTIN, s. r. o„ Medňanského 16, 036 01 
Martin, SK;

(210)1204-98 
(220) 11.05.1998 
(511) 11
(540) Milinka
(510) 11 - Plynové, kombinované a elektrické sporáky a 

zariadenia, variče.
(730)GAS MARTIN, s. r. o., Medňanského 16, 036 01 

Martin, SK;

(210) 1205-98 
(220) 11.05.1998 
(511) Il
(540)Adriana
(510) I 1 - Plynové, kombinované a elektrické sporáky a 

zariadenia, variče.
(730) GAS MARTIN, s. r. o., Medňanského 16, 036 01 

Martin, SK;

(210) 1206-98 
(220) 11.05.1998 
(511) 11
(540) Lenka
(510) 1.1 - Plynové, kombinované a elektrické sporáky a 

zariadenia, variče.
(730) GAS MARTIN, s. r. o., Medňanského 16, 036 01 

Martin, SK;

(210) 1207-98 
(220) 11.05.1998 
(511) U
(540) Majka
(510) 11 - Plynové, kombinované a elektrické sporáky a 

zariadenia, variče.
(730) GAS MARTIN, s. r. o., Medňanského 16, 036 01 

Martin, SK;

(210)1208-98 
(220) 1 1.05.1998 
(511) 11
(540) Petra
(510) Il - Plynové, kombinované a elektrické sporáky a 

zariadenia, variče.
(730) GAS MARTIN, s. r. o., Medňanského 16, 036 01 

Martin, SK;

(210)1209-98 
(220) 11.05.1998 
(511) U 
(540) Julka

(510) 11 - Plynové, kombinované a elektrické sporáky a 
zariadenia, variče.

(730) GAS MARTIN, s. r. o., Medňanského 16, 036 01 
Martin, SK;

(210) 1210-98 
(220) 11.05.1998 
(511) II
(.540) Alenka
(510) Il - Plynové, kombinované a elektrické sporáky a 

zariadenia, variče.
(730) GAS MARTIN, s. r. o., Medňanského 16, 036 01 

Martin. SK;

(210)1211-98 
(220) 11.05.1998 
(5U) H

(540) Zuzka
(510) 11 - Plynové, kombinované a elektrické sporáky, 

variče.
(730) GAS MARTIN, s. r. o., Medňanského 16, 036 01 

Martin, SK;

(210)1212-98 
(220) 11.05.1998 
(511) H
(540) Miška
(510)11 - Plynové, kombinované a elektrické sporáky, 

variče.
(730) GAS MARTIN, s. r. o., Medňanského 16, 036 01 

Martin, SK;

(210) 1213-98 
(220) 11.05.1998 
(511) 11
(540) Danka
(510)11 - Plynové, kombinované a elektrické sporáky, 

variče.
(730) GAS MARTIN, s. r. o., Medňanského 16, 036 01 

Martin, SK;

(210) 1214-98 
(220) 11.05.1998 
(511) 11
(540) Janka
(510) 11 - Plynové, kombinované a elektrické sporáky', 

variče.
(730) GAS MARTIN, s. r. o., Medňanského 16, 036 01 

Martin, SK:

(210) 1215-98 
(220) 11.05.1998
(51 D H 
(540) Anka



(511) 16 
(540)

(510) 16 - Papiera výrobky z papiera, papiernický tovar, 
potreby pre umelcov, písacie stroje a kancelárske 
potreby, učebné a školské potreby a pomôcky, písa
cie a kresliace potreby a pomôcky.

(730) CENTROPEN, a. s., 9. května 161,380 12 Dačíce, 
CZ;

(210)1188-98
(220)07.05.1998
(511)9, 14, 16, 25,41
(540) DARIA
(510)9 - Prístroje na záznam, prenos alebo reprodukciu 

zvuku a/alebo obrazu; filmy a videopásky, videodis- 
ky a nahrané magnetické pásky zvukové a/alebo ob
razové; zariadenia na nahrávanie zvuku; fonografic- 
ké zariadenia na nahrávanie; fonografické nahrávky 
a disky; slnečné okuliare.
14 - Šperky, hlavne hodinky, náhrdelníky, náramky, 
prívesky pre psov, náušnice; hodinky, hodiny.
16 - Tlačoviny, periodické publikácie, knihy a novi
ny; tovar z papiera a kartónu; plagáty, kalendáre, 
materiál pre umelcov; nástroje na písanie, ceruzky, 
perá, maliarske štetce, papiernický tovar, podložky 
na písanie, pozdravné pohľadnice, fotografie; pa
pierové figuríny; obtlačky; bežné hracie karty; in
štrukčný a vyučovací materiál, kancelárske stroje a 
písacie stroje.
25 - Odevy, pokrývky hlavy a obuv.
41 - Služby v oblasti výchovy, vzdelávania a zába
vy, hlavne príprava rozhlasových a televíznych 
programov; produkcia filmov a zábavných podujatí 
vysielaných naživo; produkcia filmov a celovečer
ných televíznych programov; služby v oblasti filmu, 
televízie, zábavných predstavení a šou vysielaných 
naživo; služby v oblasti produkcie kníh, časopisov a 
periodík.

(730) Viacom International Inc., 15 15 Broadway, New 
York, New York, US;

(210) 1190-98 
(220) 11.05.1998 
(5U)5
(540) ARTAMAP
(510) 5 - Farmaceutické prípravky a látky.

(730) GLAXO GROUP LIMITED, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex 
UB6 0NN, GB;

(210) 1192-98 
(220) 1 1.05.1998 
(511)5
(540)FLU-SHIELD
(5 10) 5 - Vakcíny na humánne použitie.
(730) AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORA

TION, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 
07940-0874, US;

(210) 1199-98 
(220) 11.05.1998 
(511) H 
(540)

f 1 a m m e n M A RJ
(510) 11 - Plynové, kombinované a elektrické sporáky a 

zariadenia, variče.
(730) GAS MARTIN, s. r. o., Medňanského 16, 036 01 

Martin. SK;

(210) 1200-98 
(220) 11.05.1998 
(511) H
(540) Martin
(5 10) 11 - Plynové, kombinované a elektrické sporáky a 

zariadenia, variče.
(730) GAS MARTIN, s. r. o„ Medňanského 16, 036 01 

Martin, SK;

(210) 1201-98 
(220) 11.05.1998 
(511) 11
(540) Janko
(510) 11 - Plynové, kombinované a elektrické sporáky a 

zariadenia, variče.
(730) GAS MARTIN, s. r. o., Medňanského 16, 036 01 

Martin, SK;

(210) 1202-98 
(220) 11.05.1998 
(511) 11
(540) Zdenka
(510) 11 - Plynové, kombinované a elektrické sporáky a 

zariadenia, variče.
(730) GAS MARTIN, s. r. o., Medňanského 16, 036 01 

Martin, SK;

(210)1203-98 
(220) 11.05. J 998 
(511) 11
(540) Božka



(210) 1164-98 
(220)0b.05,l 998 
: ■ -11 zelená, biela 
(511) 16. 25. 41 
(540)

Vydavateľstvo zdravotníckej literatúry

(510) Io- ľlaeovmy knihárske výrobky, (biografie, vzde
lávacie a učebné potreby okrem prístrojov.
55 - Reklamná činnost obchodná činnosť, admini
stratívne práce.
41 - Vzdelávanie, zabezpečenie výcvikov, kurzov a 
školení.

(730) HKRBA, s. r. Švabinského -1 a. 851 01 Bratisla
va, Sk;

(210) 1172 98 
(220) 07.05.1998 
(511)9, 16,35,41 
(540,

(510) 9 - Videokazety DVD. CD, MG kazety.
16 - Knihy, časopisy, noviny.
35 - Reklamná činnosť.
11 Relaxačné, ozdravované, rekondičně, rekre

ačné, vzdelávacie, redukčné pobyty, informácie ó 
možnostiach rekreácie, pobytov a služieb.

(730) MONADA, s. r, o„ Nikola Teslu 28. 921 01 
Piešťan v. SK:

<216)1179-98 
(220)07.05.1998 
(591) biela, modra, červená 
(511) 35, 4 7. 42 
1540)

(510)35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti: marke
ting. poradenstvo v otázkách podnikania organizá
cie v prevádzkevo-ek(momických otázkach.
37 - stavby a opravy: čistenie kanálov, šachiet a po
trubných systémov inštalácia a montáž sanitárnych 
zariadení a vybavení, izolačné práce, kladenie po
trubia. stavby inžinierske opravy a údržba moluro- 
vych vozidiel oprava potrubia a šachiet vložková- 
nim.

42 - Konštmktéľske práce v oblasti stavebníctva a 
strojárstva, poradenstvo v tejto oblasti, ubytovanie 
, isob v súkromí bez podávania stravy', zhotovovanie 
videozáznamov potrubných systémov, technicko- 
-nt-r,aténska činnosť v oblasti výstavby úložísk po- 
honných hmôt a čerpacích staníc.

(750) AQUA CONTROL, s. r. o., Budatínska i, 85 i 01 
Bratislava. RK.:

(210) 1180-98 
t.220) 07.05.1998 
(591) modrá zlatá 
(511) 12 
1540)

(510) 12 - Náhradné diely na nákladné vozidlá zn. Tatra. 
(730) Jókútyová Daniela, Ing., Partizánska 43, 949 01 

Nitra. SK;

(210) 1181-98 
(220)07.05,1998 
(511)3,5.21 
(54 0)

Perl(S)Med
(510)3 - Prípravky vrátane kozmetických na ošetrovanie, 

čistenie a dezinfekciu zubov a ústnej dutiny, najmä 
zubné pasty , gély, ústne vody, tablety a prášky (s vý
nimkou medicinálnych)" prípravky ústnej hygieny 
(s výnimkou medicinálnych), ústne dezodoranty a 
osv iežovače vo všetkých formách (s výnimkou me
dicinálnych)" čistiace a leštiace prípravky na umelý 
chrup a zubné protézy.
5 - Medicinálne prípravky na ošetrovanie, čistenie 
a. dezinfekciu zubov a ústnej dutiny, najmä zdravot
né zubné pastyy gély, ústne vody, tablety a prášky; 
lekárenské prípravky na údržbu zubov; liečivé prí
pravke na zuby; liečebné žuvačky; stomatologické 
materiály, najmä materiály na plombovanie zubov a 
odtlačky: lepidlá, tmely, laky, cementy, brúsivá, mo- 
delovacie hmoty pre dentistov.
21 - Dentálne nite a pásky: zubné kefky vrátane e- 
Icktrických; držiaky na zubné kefky; zubné špárad
lu a držiaky na zubné špáradlá.

(730) Feminia Bratislava, s. r. Rajská 15, 811 08 
Bratislava. "SK;

(210)1183-98 
(220) 07105.1998 
(310)129073 
(720)09.01.1998 
(330) CZ



3 - Toaletné prípravky; prípravky na čistenie zubov, 
ústne vody; osviežovače dychu; prípravky určené 
na starostlivosť o pokožku nie na lekárske účely.
5 - Farmaceutické a lekárske prípravky a látky; vak
cíny; potrava pre dojčatá a chorých; dietetické po
traviny a nápoje; dietetické látky prispôsobené na 
liečebné účely, bylinné liečivá, vitamíny a dietetic
ké doplnky; žuvačky a zdravotné cukríky na ústnu 
hygienu.
9 - Vedecké a elektrické prístroje a nástroje, foto
grafické a optické prístroje a nástroje, prístroje a ná
stroje na váženie a meranie, učebné prístroje a ná
stroje.
16 - Papier, lepenka, kartón a tovary vyrobené z 
týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach; tla
čoviny; periodiká, knihy, papiernický tovar, lepidlá 
na kancelárske účely, učebné materiály s výnimkou 
prístrojov.
21 - Zubné kefky; nite na dentálne účely; špáradlá; 
držiaky a kontajnery na zubné kefky z plastu.
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové extrakty; 
konzervované, sušené a tepelne upravené ovocie a 
zelenina; rýchle občerstvenia na báze ovocia; ovoc
né omáčky; rôsoly, džemy; vajcia, mlieko a mliečne 
výrobky; mliečne nápoje a prípravky na ich výrobu; 
jedlé oleje a tuky, zavárané a nakladané mäso.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, ságová múčka, 
škrob z koreňovej hľuzy manioka, kávové náhrad
ky; slad do jedál; múka a prípravky vyrobené z o- 
bilnín, chlieb, pekárske a cukrárske výrobky, cukro
vé polevy; med, melasový sirup; kvasnice, prášok 
do pečiva; horčica; ocot, pikantné omáčky; korenie; 
zmrzliny, soľ patriaca do tr. 30.
32 - Minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické 
nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné 
prípravky na výrobu nápojov.
4 1 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcviku; zábava; 
športová a kultúrna činnosť.
42 - Výskum v oblasti vedy a priemyslu, lekárska a 
hygienická starostlivosť, prenájom predajných 
automatov a poradenské služby v súvislosti s uve
denými službami.

(730) SmithKline Beecham p. 1. c., New Horizons Court, 
Brentford, Middlesex TW8 9EP, GB;

(210) 1153-98 
(220) 06.05.1998
(511) 1,3, 5, 9, 16,21,29,30, 32,41,42 
(540)

(510) I - Chemikálie na použitie v priemysle, vo vede a na 
fotografovanie.
3 - Toaletné prípravky; prípravky na čistenie zubov, 
ústne vody; osviežovače dychu; prípravky určené 
na starostlivosť o pokožku nie na lekárske účely.
5 - Farmaceutické a lekárske prípravky a látky; vak
cíny; potrava pre dojčatá a chorých; dietetické po
traviny a nápoje; dietetické látky prispôsobené na 
liečebné účely, bylinné liečivá, vitamíny a dietetic
ké doplnky; žuvačky a zdravotné cukríky na ústnu

hygienu.
9 - Vedecké a elektrické prístroje a nástroje, foto
grafické a optické prístroje a nástroje, prístroje a ná
stroje na váženie a meranie, učebné prístroje a ná
stroje.
16 - Papier, lepenka, kartón a tovary vyrobené z 
týchto materiálov patriace do tejto triedy; tlačoviny; 
periodiká, knihy, papiernický tovar, lepidlá na kan
celárske účely, učebné materiály s výnimkou prí
strojov.
21 - Zubné kefky; nite na dentálne účely; špáradlá; 
držiaky a kontajnery na zubné kefky z plastu.
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové extrakty; 
konzervované, sušené a tepelne upravené ovocie a 
zelenina; rýchle občerstvenia na báze ovocia; ovoc
né omáčky; rôsoly, džemy; vajcia, mlieko a mliečne 
výrobky; mliečne nápoje a prípravky na ich výrobu; 
jedlé oleje a tuky, zavárané a nakladané mäso.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, ságová múčka, 
škrob z koreňovej hľuzy manioka, kávové náhrad
ky; slad do jedál; múka a prípravky vyrobené z o- 
bilnín, chlieb, pekárske a cukrárske výrobky, cukro
vé polevy; med, melasový sirup; kvasnice, prášok 
do pečiva; horčica; ocot, pikantné omáčky; korenie; 
zmrzliny, soľ patriaca do tr. 30.
32 - Minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické 
nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné 
prípravky na výrobu nápojov.
4 1 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcviku; zábava; 
športová a kultúrna činnosť.
42 - Výskum v oblasti vedy a priemyslu, lekárska a 
hygienická starostlivosť, prenájom predajných 
automatov a poradenské služby v súvislosti s uve
denými službami.

(730) SmithKline Beecham p. 1. c., New Horizons Court, 
Brentford, Middlesex TW8 9EP, GB;

(210)1154-98 
(220)06.05.1998 
(511) 18, 25 
(540)

CRON-X JEANS
(510) 18 - Koža, imitácie kože a výrobky z týchto mate

riálov nezahrnuté v iných triedach, najmä opasky, 
pásky, remene, tašky, príručné kufríky, kufre.
25 - Oblečenie z kože, oblečenie z prírodných a syn
tetických vlákien, najmä nohavice, saká, sukne, ša
ty, svetre, opasky (nie kožené); obuv; pokrývky hla
vy.

(730) Dallas Company Ltd., Trasa Polnočná 3, 65-119 
Zielona Góra, PL;



chuti na výrobu nápojov, stolové vody, sýtená voda, 
pastilky na výrobu šumivých nápojov, prášky na vý
robu šumivých nápojov, tablety na prípravu šumi
vých nápojov, zeleninové šťavy.

(7.10) TATRANSKÁ MUEKAREN1 a. s„ Nad traťou 
2<i 060 01 Kežmarok, SK;

1210)'138-98 
(220) >0.04.1W8
(511) 29. 30. 32
(540) TA lVH
(510)29 - Arašídové maslo, jedlé oleje, jedlé tuky. jogurt, 

kakaové maslo, kazeín ako potrava, kefír, kokosové 
maslo, maslo, mliečne nápoje s vysokým obsahom 
mlieka, mliečne výrobky, mlieko, šľahačka, smota
na, srvátka, syridlo. sv ry, tukové nátierky na chlieb; 
30 - Mliečne čokoládové nápoje, mliečne kakaové 
nápoje, mliečne kávové nápoje, čokoládové nápoje, 
kakaové nápoje, kávové nápoje, šťavy s výnimkou 
dress i n go v, zmrzlina.
42 - Citronády, nekvasený hroznový mušt, minerál
ne vody ako nápoje, mandľové mlieko ako nápoj, 
mušty, nealkoholické nápoje, prípravky na výrubu 
nápojov, srvátkové nápoje, nápoje z nealkoholic
kých štiav, ovocné šťavy, nealkoholické nápoju z o- 
vocných štiav, nealkoholické ovocné výťažky, pri 
chuti na výrobu nápojov, stolové vody sýtená voda, 
pastilky na výrobu šumivých nápojov, prášky na \; - 
robu šumivých nápojov, tablety na prípravu šumi
vých nápojov, zeleninové šťavy.

(730) TATRANSKÁ MLIEKAREŇ, a. s., Nad traťou 
26. 060 01 Kežmarok, SK;

(210) 1 139-98 
(220) 30.04.1998 
(5i 1) 29, 30, 32 
(540)

(510)29 - .Arašídové maslo, jedlé oleje, jedlé tuky, jogurt, 
kakaové maslo, kazeín ako potrava, kefír, kokosové 
maslo, maslo, mliečne nápoje s vysokým obsahom 
mlieka, mliečne výrobky, mlieko, šľahačka, smota
na, srvátka, syridlo, syry, tukové nátierky na chlieb. 
30 - Mliečne čokoládové nápoje, mliečne kakaové 
nápoje, mliečne kávové nápoje, čokoládové nápoje, 
kakaové nápoje, kávové nápoje, šťavy s výnimkou 
dressingov, zmrzlina.
32 - i ’itronády, nekvasený hroznový mušt, minerál
ne vody ako nápoje, mandľové mlieko ako nápoj, 
mušty, nealkoholické nápoje, prípravky na výrobu 
nápojov, srvátkové nápoje, nápoje z nealkoholic
kých štiav, ovocné šťavy, nealkoholické nápoje / o- 
vocných štiav, nealkoholické ovocné výťažky, prí
chuti na výrobu nápojov, stolové vody, sýtená voda, 
pastilky na výrobu šumivých nápojov, prášky na vý
robu šumivých nápojov, tablety na prípravu šumi
vých nápojov, zeleninosé šťavy.

(730) TATRANSKÁ MLIEKAREŇ, a. s., Nad traťou 
26, 060 01 Kežmarok, SK;

(210)1142-98 
(220) 04.05.1998 
(511) 28. 29, 30 
(540)

(510)28 - Hračky, hry a predmety' na hranie.
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina, morské živočichy 
ako potrava; konzervované, sušené, varené a inak 
spracované ovocie a zelenina; prípravky zo všet
kých uvedených tovarov; mliečne výrobky; peny; 
chladené dezerty; nápoje z mliečnych výrobkov pat
riace do triedy 29; polievky; sladké, nátierky; slané 
nátierky; šaláty; nápoje patriace do triedy 29; plnky; 
malé občerstvenia medzi hlavnými jedlami z tova
rov patriacich do triedy 29; hotové jedlá a ich zlož
ky obsahujúce prevažne tovary patriace do triedy 
29; proteínové látky; omáčky a chuťové omáčky, 
všetko patriace do triedy 29.
30 - Ryža, cestoviny, obilniny a obilninové príprav
ky; čaj, káva, kakao; varená čokoláda a čokoládové 
nápoje, kávové výťažky a náhradky, zmesi kávy a 
čakanky; čakanka, čakankové zmesi, všetko ako ká
vové nádradky; neliečivé cukrovinky; jemné pečivo 
a zákusky, sušienky, keksy a sucháre; vodové zmrz
liny, smotanové zmrzliny, mrazené jogurty, zmrzli
nové výrobky, mrazené cukrovinky; chladené de
zerty a zákusky; peny, šerbety; chlieb; cukrárske vý
robky, jemné cestá; nápoje patriace do triedy 30; 
plnky zložené prevažne z tovarov patriacich do trie
dy 30; sladké nátierky; slané nátierky'; malé občer
stvenia medzi hlavnými jedlami z tovarov patria
cich do triedy 30; hotové jedlá a ich zložky obsahu
júce prevažne tovary patriace do triedy 30; čokolá
da; pizza, pizzové základy; omáčky, posýpky a po
levy na pizzu; omáčky na cestoviny a ryžu; šalátové 
dressing)-; majonéza; omáčky a chuťové omáčky, 
všetko patriace do triedy 30.

(730) Mars, Incorporated, McLean, Virginia 22101, US;

(210) 11.-2-98
(220) 06.05.1998
(511.) 1,3, 5, 9, 16, 21, 29, 30, 32, 41, 42
(540)

SO

SmithKhne Beecham
(510) 1 - Chemikálie na použitie v priemysle, vo vede a na 

fotografovanie.



(730) MINNESOTA MINING AND MANUFACTU
RING COMPANY, spoločnosť podľa zákonov štá
tu Delaware, 3M Center, 2501 Hudson Road, St. 
Paul, Minnesota, US;

(210) 1092-98 
(220)28.04.1998 
(511) 12
(S4O)JAGUAR S TYPE
(510) 12 - Pozemné motorové vozidlá, ich časti a súčasti. 
(730) JAGUAR CARS LIMITED, Browns Lane, 

Allesley, Coventry CV5 9DR, GB;

(210) 1098-98 
(220)28.04.1998 
(511) 16, 35, 41
(540) SPEKTRUM
(510) 16 - Tlačoviny.

35 - Reklamná činnosť.
41 - Vydavateľská činnosť.

(730) ANTRE MEDIA, s. r. o., Medený Hámor 19, 
974 01 Banská Bystrica, SK;

(210) 1099-98 
(220)29.04.1998 
(511)9, 11,42
(540) ENERGOPRO JEKTING
(510)9 - Počítače, počítačové programy.

11 - Zariadenia na vykurovanie, chladenie, sušenie, 
vetranie, vodárenské a sanitárne zariadenia, energe
tické zariadenia.
42 - Projektovanie stavieb, štúdie, výskum, prie
skum, inžinierska činnosť, geologický prieskum. 

(730) ENERGOPROJEKTING, a. s., Pribinova 25, 
810 11 Bratislava, SK;

(210) 1135-98 
(220)30.04.1998 
(511)29, 30v32
(540) HÉÉ J
(510) 29 - Arašídové maslo, jedlé oleje, jedlé tuky, jogurt, 

kakaové maslo, kazeín ako potrava, kefír, kokosové 
maslo, maslo, mliečne nápoje s vysokým obsahom 
mlieka, mliečne výrobky, mlieko, šľahačka, smota
na, srvátka, syridlo, syry, tukové nátierky na chlieb. 
30 - Mliečne čokoládové nápoje, mliečne kakaové 
nápoje, mliečne kávové nápoje, čokoládové nápoje, 
kakaové nápoje, kávové nápoje, šťavy s výnimkou 
dressingov, zmrzlina.
32 - Citronády, nekvasený hroznový mušt, minerál
ne vody ako nápoje, mandľové mlieko ako nápoj, 
mušty, nealkoholické nápoje, prípravky na výrobu 
nápojov, srvátkové nápoje, nápoje z nealkoholic
kých štiav, ovocné šťavy, nealkoholické nápoje z o- 
vocných štiav, nealkoholické ovocné výťažky, prí
chuti na výrobu nápojov, stolové vody, sýtená voda, 
pastilky na výrobu šumivých nápojov, prášky na vý
robu šumivých nápojov, tablety na prípravu šumi
vých nápojov, zeleninové šťavy.

(730) TATRANSKÁ MLIEKAREŇ, a. s., Nad traťou 
26, 060 01 Kežmarok, SK;

(210) 1136-98 
(220)30.04.1998 
(511)29, 30, 32 
(540)

(510) 29 - Arašídové maslo, jedlé oleje, jedlé tuky, jogurt, 
kakaové maslo, kazeín ako potrava, kefír, kokosové 
maslo, maslo, mliečne nápoje s vysokým obsahom 
mlieka, mliečne výrobky, mlieko, šľahačka, smota
na, srvátka, syridlo, syry, tukové nátierky na chlieb. 
30 - Mliečne čokoládové nápoje, mliečne kakaové 
nápoje, mliečne kávové nápoje, čokoládové nápoje, 
kakaové nápoje, kávové nápoje, šťavy s výnimkou 
dressingov, zmrzlina.
32 - Citronády, nekvasený hroznový mušt, minerál
ne vody ako nápoje, mandľové mlieko ako nápoj, 
mušty, nealkoholické nápoje, prípravky na výrobu 
nápojov, srvátkové nápoje, nápoje z nealkoholic
kých štiav, ovocné šťavy, nealkoholické nápoje z o- 
vocných štiav, nealkoholické ovocné výťažky, prí
chuti na výrobu nápojov, stolové vody, sýtená voda, 
pastilky na výrobu šumivých nápojov, prášky na vý
robu šumivých nápojov, tablety' na prípravu šumi
vých nápojov, zeleninové šťavy.

(730) TATRANSKÁ MLIEKAREŇ, a. s„ Nad traťou 
26, 060 01 Kežmarok, SK;

(210) 1137-98 
(220)30.04.1998 
(591) červená, biela 
(511) 29, 30, 32 
(540)

(510) 29 - Arašídové maslo, jedlé oleje, jedlé tuky, jogurt, 
kakaové maslo, kazeín ako potrava, kefír, kokosové 
maslo, maslo, mliečne nápoje s vysokým obsahom 
mlieka, mliečne výrobky, mlieko, šľahačka, smota
na, srvátka, syridlo, syry, tukové nátierky na chlieb. 
30 - Mliečne čokoládové nápoje, mliečne kakaové 
nápoje, mliečne kávové nápoje, čokoládové nápoje, 
kakaové nápoje, kávové nápoje, šťavy s výnimkou 
dressingov, zmrzlina.
32 - Citronády, nekvasený hroznový mušt, minerál
ne vody ako nápoje, mandľové mlieko ako nápoj, 
mušty, nealkoholické nápoje, prípravky na výrobu 
nápojov, srvátkové nápoje, nápoje z nealkoholic
kých štiav, ovocné šťavy, nealkoholické nápoje z o- 
vocných štiav, nealkoholické ovocné výťažky, pri-



(730) MINNESOTA MINING AND MANUFACTU
RING COMPANY, spoločnosť podľa zákonov štó
lu Delaware, 3M Center, 2501 Hudson Road, SL 
Paul, Minnesota, US;

(210) 1038-98
(220)24.04.1998
(511)5
(540) CONCISE
(510)5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke 

príprav ky; dietetické lávky prispôsobené na lekárske 
účely, potrava pre dojčatá a deti; náplastí, obväzový 
materiál: hmoty' na plombovanie zubov a zubné 
vosky, dentálne restoratívne (výživné, posilňujúce, 
regeneračné) materiály; dezinfekčné prostriedky; 
prípravky na ničenie hmyzu a ostatných živočíš
nych škodcov; fungicidy, herbicídy.

(730) MINNESOTA MINING AND MANUFACTU
RING COMPANY, spoločnosť podľa zákonov Štá
tu Delaware, 3M Lenter, 2501 Hudson Road, St. 
Paul, Minnesota, US;

(210) 1039-98
(220)24.04.1998
(511)5
(540) SJ LAR
(510) 5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke 

prípravky; dietetické látky prispôsobené na lekárske 
účely, potrava pre dojčatá a deti; náplasti, obväzový 
materiál; hmoty na plombovanie zubov a zubné 
vosky, dentálne restoratívne (výživné, posilňujúce, 
regeneračné) materiály; dezinfekčné prostriedky: 
prípravky na ničenie hmyzu a ostatných živočíš
nych škodcov; fungicidy, herbicídy.

(750) MINNESOTA MINING AND MANUFACTU
RING COMPANY, spoločnosť podľa zákonov štá
tu Delaware, 3M Center, 2501 Hudson Road, St. 
Paul. Minnesota, T 'S;

(210) 1040-98
(220)24.04.1998
(511)5
(540) VALUX
(510)5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke 

prípravky; dietetické látky prispôsobené na lekárske 
účely, potrava pre dojčatá a deti; náplasti, obväzový 
materiál; hmoty na plombovanie zubov a zubné 
vosky, dentálne restoratívne (výživné, posilňujúce, 
regeneračné) materiály; dezinfekčné prostriedky; 
prípravky na ničenie hmyzu a ostatných živočíš
nych škodcov; fungicidy, herbicídy.

(730) MINNESOTA MINING AND MANUFACTU
RING COMPANY, spoločnosť podľa zákonov štá
tu Delaware, 3M Center, 2501 Fíudson Road, St. 
Paul, Minnesota, CS;

(210)1041-98
(220) 24.04.1998
(511)5

(540) SCOTCHBOND
(510) 5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke 

prípravky; dietetické látky prispôsobené na lekárske 
účely', potrava pre dojčatá a deti; náplasti, obväzový 
materiál; hmoty na plombovanie zubov a zubné 
vosky, adhezíva na dentálne upotrebenie; dezin
fekčné prostriedky; prípravky na ničenie hmyzu a 
ostatných živočíšnych škodcov; fungicidy, herbicí
dy.

(730) MINNESOTA MINING AND MANUFACTU
RING COMPANY, spoločnosť podľa zákonov štá
tu Delaware, 3M t "enter, 2501 Hudson Road, St. 
Paul, Minnesota, US;

(210) 1042-98
(220)24.04.1998
(5i 1)5
540) VITREMER

(510)5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke 
prípravky; dietetické látky prispôsobené na lekárske 
účely, potrava pre dojčatá a deti; náplasti, obväzový 
materiál; hmoty na plombovanie zubov a zubné 
vosky, dentálne restoratívne (výživné, posilňujúce, 
regeneračné) materiály; dezinfekčné prostriedky; 
prípravky na ničenie hmyzu a ostatných živočíš
nych škodcov; fungicidy, herbicídy.

(7 10) MINNESOTA MINING AND MANUFACTU
RING COMPANY, spoločnosť podľa zákonov štá
tu Delaware, 3M Center, 2501 Hudson Road, St. 
Paul, Minnesota, VS;

(210) 1043-98
(220)24.04.1998
(511) 10
( 40) RED DOT
(510)10 - Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, zu

bárske a zverolekárske; umelé končatiny, umelé očí 
a zubné protézy-; elektródy na monitorovanie srdco
vej funkcie pacienta.

(730) MINNESOTA MINING AND MANUFACTU
RING COMPANY, spoločnosť podľa zákonov štá
tu Delaware, 3M Center, 2501 Hudson Road, St. 
Paul, Minnesota, US;

(210) 1044-98 
(220) 24.04.1998 
(511)10
(540) SOF-LEX
(510) 10 - Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, zu

bárske a zverolekárske; umelé končatiny, umelé oči 
a zubné protézy; abrazívne disky na dentálne použi
tie.



mikrofóny, pásky na zvukové nahrávanie, binoku
lárne ďalekohľady, ďalekohľady, mikroskopy, oku
liare, slnečné okuliare, videokamery, prenosné vi
deokamery s nahrávačom, videotunery, videorekor
déry, videokazety, videodisky, televízory, elektrofo- 
to graft c ké prístroje, kopírovacie zariadenia a stroje, 
posunovače papiera, triedičky, faxy, mikrografické 
prístroje, elektronické tlačiarne, laserové tlačiarne, 
atramentové tlačiarne, zobrazovacie jednotky, tla
čiarske hlavy', držiaky na tlačiarske hlavy so zásob
níkom atramentu, snímač diernych štítkov, elektro
nické kalkulačky, počítače, počítačový softvér, pre- 
pojovacie jednotky, rozhrania, monitory, prídavné 
karty, skenery, pružné disky, diskety, magnetické 
karty, textové procesory, zariadenia na preklad tex
tu, zariadenia slúžiace na študijné účely, polovodi
če, optické prístroje, optické vlákna, meracie prí
stroje, rentgenové fotografické prístroje s výnimkou 
prístrojov na lekárske účely, holografické prístroje, 
elektronické pomôcky pre telesne postihnutých, 
magnetické hlavy, diskové mechaniky, tlačiarne, čí
tačky štítkov, meradlá, mikromotory, sieťové napá
jače, batérie, fotoelektrické obrazové cartridge, o- 
točne/lineárne kódovacie zariadenie, solárne články, 
solárne batérie, reproduktory, amplióny, displej z 
kvapalných kryštálov, doskový displej; časti a sú
časti uvedeného tovaru a montážny materiál.

(730) CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2, Shimo- 
maruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, JP;

(210)994-98 
(220)20.04.1998 
(511)6, 19, 20, 37
(540) JUVA
(510)6 - Okenné žabice, okenné západky, kovanie na ok

ná, na dvere a na nábytok, kovové lišty a laty, ko
vové okenice a okenné rámy.
19 - Okenné sklo s výnimkou okenného skla na 
automobily, okenice okrem kovových a textilných, 
alabastrové sklo, lišty s výnimkou kovových.
20 - Sklenené tabule na zrkadlá, rámy na obrazy.
37 - Opravárske služby v oblasti sklenárstva.

(730) VALKOVIČ Miroslav - JUVA, Rozmarínová 8, 
920 01 Hlohovec, SK;

(210) 998-98 
(220)20.04.1998 
(511) 24, 25,26, 35,42
(540) NEBULO
(510) 24 - Tkaniny, textílie a textilný tovar nezahrnutý v i- 

ných triedach.
25 - Oblečenie, odevný tovar, odevy pánske, dám
ske a detské, vrchné a spodné, bielizeň, nohavice, 
sukne, vesty, kombinézy, krátke kabátiky, krátke ka
báty, saká, bundy, pletené ošatenie, vrchné ošatenie 
všetkých druhov, pokrývky hlavy.
26 - Cipky, výšivky, stuhy, šnúrky, gombíky a pa
tentné gombíky, háčiky, zipsy.
35 - Sprostredkovanie obchodu s uvedeným tova
rom.

42 - Navrhovanie odevov a módnych doplnkov, 
módny dizajn, skúšky materiálov, skúšanie textilu. 

(730) Marčoková Marianna, Národná trieda 54, 040 01 
Košice, SK;

(210) 1016-98
(220)21.04.1998
(511)30
(540) THE MILK CHOCOLATE MELTS IN 

YOUR MOUTH, NOT IN YOUR HAND
(510) 30 - Čokoláda, varená čokoláda a čokoládové nápo

je; vodové zmrzliny, smotanové zmrzliny, zmrzlino
vé výrobky, mrazené cukrovinky; chladené dezerty 
a zákusky; peny, nátierky; všetko obsahujúce čoko
ládu alebo s čokoládovou príchuťou.

(730) Mars, Incorporated, McLean, Virginia 22101, US;

(210)1017-98
(220)21.04.1998
(511)30
(540) MLIEČNA ČOKOLÁDA, KTORÁ SA

ROZPUSTÍ NA JAZYKU A NIE V DLANI
(510) 30 - Čokoláda, varená čokoláda a čokoládové nápo

je; vodové zmrzliny, smotanové zmrzliny, zmrzlino
vé výrobky, mrazené cukrovinky; chladené dezerty 
a zákusky; peny, nátierky; všetko obsahujúce čoko
ládu alebo s čokoládovou príchuťou.

(730) Mars, Incorporated, McLean, Virginia 22101, US;

(210) 1034-98
(220)24.04.1998
(511)5
(540) TRANSPORE
(510)5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke 

prípravky, lekárske a chirurgické adhézne pásky; 
dietetické látky prispôsobené na lekárske účely, po
trava pre dojčatá a deti; náplasti, obväzový materiál; 
hmoty na plombovanie zubov a zubné vosky; de
zinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie hmyzu 
a ostatných živočíšnych škodcov; fungicidy, herbi
cídy.

(730) MINNESOTA MINING AND MANUFACTU
RING COMPANY, spoločnosť podľa zákonov štá
tu Delaware, 3M Center, 2501 Hudson Road, St. 
Paul, Minnesota, US;

(210)1037-98 
(220) 24.04.1998 
(511)5
(540)DURAPORE
(510)5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke 

prípravky, adhézne pásky na lekárske a chirurgické 
účely; dietetické látky prispôsobené na lekárske ú- 
čely, potrava pre dojčatá a deti; náplasti, obväzový 
materiál; hmoty na plombovanie zubov a zubné 
vosky; dezinfekčné prostriedky; prípravky na niče
nie hmyzu a ostatných živočíšnych škodcov; fungi
cidy, herbicídy.



renské štočky.
11 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné pro
dukty u obilniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných trie
dach. živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina; se
mena, živé rastliny a prírodné kvety; potrava pre 
zvieratá, slad.

730) ,XgribrflOds Inlui national Inc., 9811, South kurty 
Hrive, St. Louis, Missouri 6i 124, L S;

(210)906-98 
(220)09.04.1998 
(51!)30 
(540)

(5 10) 30 - k akao, čokoláda, čokoládové a kakaové výrob
ky, pekárske výrobky zákusky a jemné pečivo, cuk
rárske výrobky, cukrovinky, cukríky, zmrzliny a 
zmrzlinové výrobky.

(730) KRAFI JACOBS SUCHARD SA, (KRAFT JA 
COBS SCCHARD AG), (KRAFT JACOBS SU
CHARD LTD), Klausstrasse 4-6. CH-8008 Zurich, 
CU:

12, Oj 920-98 
(220) 14 04.1998
í591) čierna, čci vená, modra 
(511) 9, 35. 38, 41,42 
(540)

(510)29 - Mäso, ryby, hydina, zverina, mäsové výťažky, 
konzervované, sušené a varené ovocie a zelenina, 
rôsoly, zaváraniny, vajcia, mlieko a iné mliečne vý
robky, jedlé oleje a tuky, konzervy mäsové, rybacie, 
hydinové a z diviny.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, tapioka, ságo, kávové 
náhradky, múka potravinárska, obilné prípravky, 
chlieb, sušienky, sucháre, koláče, jemné pečivo, 
cukrovinky, zmrzlina, med, sirup z melasy, kvasni
ce, prášky do pečie a, soľ, horčica, čierne korenie, o- 
cot, chuťové omáčky, korenie.
3 1 - Zemiaky', obilniny (zrno), semená, čerstvé ovo
cie a zelenina, živé rastliny a prírodné kvetiny, kr
mivá pre dobytok.

(730) BaIiaroe obchodu, a. s,, Poprad, Hraničná 664/16, 
058 01 Poprad, SK;

(210)951-98 
(220) 16.04.1998 
(51D5 
(554)

(510) 5 - Farmaceutické a liečivé prípravky' a látky.
(730) SB Pharmco Puerto Rico Ine., State Road No. 

172, KM 9. VBo. Certenejas, Cidra 00639, PR;

!! EDIVflNl a.s.
t

(510)9 - Počítače a periférne zariadenia k nim, počítačo
vý softvér.
15 - Sprostredkovanie obchodnej činnosti s tovarmi, 
zbieranie údajov do centrálnej kartotéky, automati
zované spracovanie dát.
58 - Poskytovanie verejných telekomunikačných 
služieb e oblasti prenosu dát, sprostredkovanie uve
dených služieb.
41 - Školiaca činnosť súvisiaca s uvedenými tovar
mi a službami.
42 - Tvorba a inštalácia softvéru, servis počítačo
vých programov, služby VAN operátora, odborné 
poradenstvo a konzultačná činnosť (s výnimkou ob
chodného), sprostredkovanie uvedených služieb.

(730) EDIVAN, a, s., Radničné nám. 4, 821 05 Bratislava, 
SK;

(210)92-6-98 
(2 20) 14.04.1998 
(511)29. 30, 31

LVSK

(210)991-98 
(220) 17.04.1998 
(5(1)35
(540) BRAND DIALOGUE
(510) 35 - Reklamné agentúrne služby, vzťahy verejnos- 

i ou.
(730) YOUNii & RUBICAM INC., 285 Madison Ave

nue. New York, New York 100176486, US;

(210)992-98 
(220) 17.04.1998 
(511) 2, 9 
(540)

(510)2 - Tlačiarenská farba, tonery do kopírovacích, stro
jov a zariadení, tonerové cartridge, atramentové car
tridge, náplne do atramentových tlačiarní.
9 - Fotoaparáty', digitálne fotoprístroje, objektívy, 
elektronické blesky, motorové prevíjače, optické fil
tre. reprodukčné zariadenia, statívy na fotoaparáty, 
popruhy a slučky na fotoaparáty, puzdrá na fotogra- 
lické aparáty, puzdrá na objektívy. Filmové kamery, 
premietacie prístroje, premietacie plátna.



17 - Ponorné steny ako plávajúce bariéry proti zne
čisteniu, tmely tesniace, bandáže tesniace a záplaty 
tesniace, kanalizačné rýchloupchávky, protisklzové 
nálepky, obaly z plastov.
22 - Nepremokavé plachty.
24 - Sorpčné, adsorpčné a absorpčně netkané textí
lie, utierky z netkanej textílie.
27 - Sorpčné, adsorpčné, absorpčně a nepriepustné 
koberce, predložky, rohože, rohožky.

(730) REO AMOS, spol. s r. o., Spartakovcu 3, 708 00 
Ostrava - Porubá, CZ;

(210)879-98
(220)08.04.1998
(511) 1, 6, 16, 17, 22, 24, 27
(540)

(210)899-98 
(220) 09.04.1998 
(511) 16
(540) SÉRIA 100
(510) 16 - Papierové servítky.
(730) TDC, s. r. o., Vajanského 6, 010 01 Žilina, SK;

(210)900-98 
(220) 09.04.1998 
(511) 11 
(540)

FUJI
mmm

(5 10) 1 - Sorpčné, adsorpčné a absorpčně látky na zachy
távanie kvapalín, tmely lepiace, bandáže lepiace, 
záplaty lepiace a odmasťovače na priemyselné úče
ly-
6 - Záchytné palety z kovu.
16 - Sorpčné, adsorpčné a absorpčně drviny z pa
piera, kartónu a lepenky, utierky z papiera, kartónu, 
lepenky a plastov, obaly z papiera, kartónu, lepenky 
a plastov; lepiace tmely, lepiace bandáže, lepiace 
záplaty na kancelárske účely a na použitie v domác
nosti.
17 - Ponorné steny ako plávajúce bariéry proti zne
čisteniu, tmely tesniace, bandáže tesniace a záplaty 
tesniace, kanalizačné rýchloupchávky, protisklzové 
nálepky, obaly z plastov.
22 - Nepremokavé plachty.
24 - Sorpčné, adsorpčné a absorpčně netkané textí
lie, utierky z netkanej textílie.
27 - Sorpčné, adsorpčné, absorpčné a nepriepustné 
koberce, predložky, rohože, rohožky.

(730) REO AMOS, spol, s r. o,, Spartakovcu 3, 708 00 
Ostrava - Porubá, CZ;

(210) 896-98 
(220) 09.04.1998 
(511)9, 16,25,41
(540) VILLAGE PEOPLE
(5 10) 9 - Nosiče zvuku, nosiče gramofónových záznamov, 

audio- a videokazety, magnetofónové pásky, CD- 
-ROM a kompaktné disky s hudbou aj hovoreným 
slovom.
16 - Vpaľované etikety, koncertné programy, pošto
vé a obchodné štítky a etikety, vizitky.
25 - Odevy, najmä tričká, mikiny, kabáty, saká, sl
nečné chrániče - šilty, bandáže proti poteniu, chrá
niče ako pokrývky hlavy, maškarné kostýmy a mas
ky predávané ako komplety.
41 - Zábavné služby poskytované hudobnými a vo
kálnymi skupinami.

(730) Can't Stop Productions, Inc., 420 Lexington 
Avenue, New York, New York 10170, US;

(510) 11 - Filtračné a sterilizačné jednotky na priemysel
né odpadové vody a splaškové vody z domácností; 
klimatizačné zariadenia; indukčné pece; jadrové re
aktory a ich časti; lapače prachu; výstavné chladia
ce boxy; zariadenia na distribúciu vody.

(730) Fuji Denki Kabushiki Kaisha /Fuji Electric Co. 
Ltd./, 1-1, Tanabe-shinden, Kawasaki-ku, Kawasa- 
ki-cíty, Kanagawa, JP;

(210) 901-98
(220)09.04.1998
(511)33
(540) SOHO
(510) 33 - Liehoviny a likéry, najmä likéry na báze ovocia 

liči.
(730) Campbell Distillers Limited, House of Campbell, 

West Byrehi 11, Kilwinning, Ayrshire, GB;

(210)903-98 
(220)09.04.1998 
(511)5, 16, 31 
(540)

Aeribrands
MB INfTBJNATIrtNAl.

(510)5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke 
prípravky; dietetické látky prispôsobené na lekárske 
účely, potrava pre dojčatá; náplasti, obväzový mate
riál; hmoty na plombovanie zubov a zubné vosky; 
dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie živo
číšnych škodcov; fungicidy, herbicídy.
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto ma
teriálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tla
čoviny, časopisy, periodiká, knihy; knihárske vý
robky, fotografie; papiernický tovar a písacie potre
by; lepidlá na papier a na použitie v domácnosti; 
potreby pre umelcov; maliarske štetce; písacie stro
je a kancelárske potreby okrem nábytku; vzdeláva
cie a učebné potreby okrem prístrojov; obalové ma
teriály z plastických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v i- 
ných triedach; hracie karty; tlačové znaky; tlačia-



nimkou kovového, stropy, stropné dosky s výnim
kou kovových šamot, štrk, tabuľové sklo ako sta
vebný materiál, tehlv. vápenec, vápno.
20 - Kancelársky nábytok, nábytok, kovanie na ok
ná s výnimkou kovového, školský nábytok, umelec
ké diela 7 dreva, vosku a plastov, zrkadlá, izbové, 
by lovu žalúzie.
4 ! - Skolenie, vyučovanie, vzdelávanie.
42 - Aktualizácia, inštalácia a spúšťanie počíiavu- 
\ <ch programov, architektonické poradenstvo, ar
chitektúra, interiérová výzdoba, inžinierska čin
ne-,t , počítačové programovanie, poradenské službv 
v oblasti počítačového hardvéru, odborné poraden
ství, s výnimkou obchodného, poradenstvo v oblas
ti počítačového hardvéru. prenájom počítačov pre
nájom počítačového softvéru, priemyselný dizajn, 
prieskum, prieskum v oblasti využitia počítačov, 
projektová činnosť, štúdie technických projektov, 
projektovanie stavieb, servis počítačových progra
ms zostavovanie stavebných výkresov, technický 
prieskum, tvorba softvéru, urbanistické plánovanú 
výroba softvéru, strojársky výskum, výskum a vý
voj nových výrobkov

(730) AD ŠTÚDIO, spol. s r. o.. Nám. sv. Egidia Qŕ 
058 01 Poprad. SK;

:210)633-98
(220) 12.03.1998
(511)2. 16
(540)

OKI
(510) 2 - Tonery (fónovače) a predpinené tonerové (tóno

vanie) zásobníky, všetko do tlačiarní, kopírovacích 
prístrojov a faxov.
Iti - Farbiace pásky a farbiacimi páskami predplne- 
iič zásobníky, všetko do tlačiarní, kopírovacích prí
strojov a faxov; tlačiarenské farby a tlačiarenskými 
farbami predpinené zásobníky, všetko do tlačiarní, 
kopírovacích prístrojov a faxy.

(730) OKI ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD., 7-12 
Toranomon 1-chome. Minato-ku, Tokyo, JP;

(210) 747-98
(220)25 03.1998
(511) 9 16, 3.5,38, 39, 41, 42
(540) Yellow Phone
(5 10) 9 - Telefónne zoznamy, zoznamy adries, periodiká, 

sprievodcovia, kalendáre, ročenky na všetkých dru
hoch elektrických nosičov vrátane zoznamov lie
kov, adries lekární a informácií určených pre laickú 
aj odbornú verejnosť; zvukové záznamy, obrazové 
záznamy, záznamy dát, nosiče, najmä platne, diske
ty, pásky, kazety zásobníky a karty nesúce záznam 
alebo určené na nahrávanie zvukového záznamu, 
videozáznamu, záznamu dát, pojmov, hier, grafov, 
textov, programov a informácií, počítačové progra
my a hry, videohry, elektronické hry, pamäťové no
siče, kompaktné disky, CD-ROM nosiče, elektricky, 
magneticky a opticky zaznamenané dáta pre počíta
ču: softvér.

16 - Telefónne zoznamy zoznamy adries, periodiká, 
sprievodcovia, kalendáre, ročenky, diáre, mapy a 
skladačky, manuály vrátane zoznamov liekov, 
adries lekární a informácií určených pre laickú aj 
odbornú verejnosť; papierové nosiče informácií.
35 - Marketing; služby propagačné a inzertné; ko- 
mercionalizácia a publicita v uvedených publiká
ciách a katalógoch.
38 - Komunikácia prostredníctvom počítačov a po
čítačových terminálov alebo medzi počítačmi a po
čítačovými terminálmi, prenos odkazov a informá
cií pomocou počítačov, spojenie prístupov do báz 
dat. on-line (spriahnuté) služby, prenos informácií 
pomocou počítačových sietí; komunikácie pomo
cou siete internetu.
39 - Distribúcia tlačiarenských výrobkov všetkých 
druhov a informácií na všetkých druhoch nosičov.
41 - Vydavateľstvo a nakladateľstvo.
42 - Vývoj, konzultácie a rozširovanie softvéru; 
konzultačná a poradenská činnosť uvedených odbo
roch a službách.

(730) Medíatel. spol. s r. o., Na Florenci 29, UO 00 Praha 
1, CZ:

(210) 764-98
(220) 27.03.1998
(511) 12. 35. 42
(540) E UROLE AN
(510) 12 - Automobily, motorové vozidlá, ich časti a prí

slušenstvo.
35 - Reklamné a obchodné služby v oblasti uvede
ných tovarov'.
42 - Poradenské a konzultačné služby a služby v ob
lasti technického dizajnu týkajúce sa motorových 
vozidiel, častí a príslušenstva motorových vozidiel, 
systémov a sústav jednotlivých zložiek motorových 
vozidiel; služby v oblasti obchodného zastupovania 
a sprostredkovania predaja motorových vozidiel; 
poradenské služby a služby výpočtovej techniky za
merané na motorové vozidlá a obchodné zastupova
nie v oblasti motorových vozidiel.

(730) CHRYSLER CORPORATION C orporation of 
Delaware, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, 
Michigan 48326, US.

(210)878-98
(220)08.04.1998
(511) 1, 6, 16, 17, 22, 24, 27
(540)

(510) 1 - Sorpčné, adsorpčné a absorpčně látky na zachy
távanie kvapalín, tmely lepiace, bandáže lepiace, 
záplaty lepiace a odmasťovače na priemyselné úče
ly.
6 - Záchytné palety z kovu.
16 - Sorpčné, adsorpčné a absorpčně drviny z pa
piera, kartónu a lepenky, utierky z papiera, kartónu, 
lepenky a plastov, obaly z papiera, kartónu, lepenky 
a plastov; lepiace tmely, lepiace bandáže, lepiace 
záplaty na kancelárske účely a na použitie v domác
ností.



s výnimkou kovových, okenice s výnimkou kovo
vých, okenné rámy s výnimkou kovových, okenné 
sklo s výnimkou okenného skla na automobily, ok
ná s výnimkou kovových, stavebný papier, piesok s 
výnimkou lejárskeho, preklady, s výnimkou kovo
vých, priečky s výnimkou kovových, stavebné sklo, 
strešné krytiny s výnimkou kovových, stavebné pa
nely s výnimkou kovových, stavebný materiál s vý
nimkou kovového, stropy, stropné dosky s výnim
kou kovových, šamot, štrk, tabuľové sklo ako sta
vebný materiál, tehly, vápenec, vápno.
20 - Kancelársky nábytok, nábytok, kovanie na ok
ná s výnimkou kovového, školský nábytok, umelec
ké diela z dreva, vosku a plastov, zrkadlá, izbové, 
bytové žalúzie.
41 - Skolenie, vyučovanie, vzdelávanie.
42 - Aktualizácia, inštalácia a spúšťanie počítačo
vých programov, architektonické poradenstvo, ar
chitektúra, interiérová výzdoba, inžinierska čin
nosť, počítačové programovanie, poradenské služby 
v oblasti počítačového hardvéru, odborné poraden
stvo s výnimkou obchodného, poradenstvo v oblas
ti počítačového hardvéru, prenájom počítačov, pre
nájom počítačového softvéru, priemyselný dizajn, 
prieskum, prieskum v oblasti využitia počítačov, 
projektová činnosť, štúdie technických projektov, 
projektovanie stavieb, servis počítačových progra
mov, zostavovanie stavebných výkresov, technický 
prieskum, tvorba softvéru, urbanistické plánovanie, 
výroba softvéru, strojársky výskum, výskum a vý
voj nových výrobkov.

(730) AD ŠTÚDIO, spol. s r. o., Nám. sv. Egídia 95, 
058 01 Poprad, SK;

(210)626-98 
(220) 11.03.1998 
(511)5,35
(540) MEDICÍN CLUB
(510)5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke 

prípravky, liečivá na ľudskú spotrebu, liečivá na 
zverolekárske účely.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 
s liečivami.

(730) DELTAS, s. r. o., Športovcov 884/4, 020 01 Pu
chov, SK;

(210) 629-98 
(220) 11.03.1998 
(511)30 
(540)

(510)30 - Káva.
(730) Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16, 

058 01 Poprad, SK;

(210) 630-98
(220) 11.03.1998
(511)6, 9, 19, 20, 41,42
(540) AD ŠTÚDIO
(510) 6 - Kovové dvere, kovové dverové obloženie, kovo

vé dverové prahy, dverové rámy, kovové zárubne, 
kovové stavebné konštrukcie, kovové kostry budov, 
stavebné kovania, stavebné kovové dielce, kovové 
konzoly, podpery pre stavebníctvo, kovové okenice, 
kovové okenné rámy, kovové potrubia, kovové po
trubia ústredného kúrenia, kovové prenosné stavby, 
kovový stavebný materiál, kovové strechy, kovové 
strešné krytiny, kovové vystužovacie materiály do 
betónu.
9 - Elektrické perá na vizuálne zobrazovacie zaria
denia, indikátory, integrované obvody, pamäťové a 
mikroprocesorové karty do počítačov, kompaktné 
disky, optické kompaktné disky, fotografické, elek
trostatické alebo termické kopírovacie zariadenia a 
stroje, magnetické médiá, mikroprocesory, mode
my, monitory, programy, optické čítače, optické prí
stroje a nástroje, periférne zariadenia počítačov, po
čítače, počítačové klávesnice, počítačové pamäte, 
nabraté počítačové programy, počítačový softvér, 
polovodiče, presné meracie prístroje, rádio- a vi- 
deopríjímače, elektrotechnické prípojky, procesory, 
centrálne procesorové jednotky, elektrické reguláto
ry, riadiace panely, snímače, zariadenia na spraco
vanie údajov, spínače, transformátory (elektrotech
nika), tranzistory, zabezpečovacie zariadenia proti 
odcudzeniu, zosilňovače, zvukové poplašné zaria
denia.
19 - Azbestocement, baraky, búdy, bazény, stavby s 
výnimkou kovový'ch, betón, materiál na výrobu be
tónu, betónové koberce, betónové podpery, ohňov
zdorné betónové poťahy, cement, debnenie s vý
nimkou kovového pre stavebníctvo, dlažba s vý
nimkou kovovej, dlaždice s výnimkou kovových, 
dlážky s výnimkou kovových, dosky ako stavebné 
drevo, stavebné drevo, dvere s výnimkou kovových, 
dverové rámy s výnimkou kovový'ch, hranoly, ka
meň, kameniny pre stavebníctvo, komínové plášte, 
komíny, dymovody s výnimkou kovových, staveb
né konštrukcie s výnimkou kovových, strešné krok
vy, stavebná lepenka, lešenia s výnimkou kovo
vých, stavebná malta, mozaiky pre stavebníctvo, 
mramor, náterové hmoty, omietky pre stavebníctvo, 
nekovové obklady, vonkajšie plášte, stavebné kryti
ny, nistejové sklo ako stavebný materiál, obkladač
ky, nekovové stavebné dlaždice, obkladový materiál 
na budovy s výnimkou kovového, obklady stien a 
priečok s výnimkou kovových, obklady na budovy 
s výnimkou kovových, okenice s výnimkou kovo
vých, okenné rámy s výnimkou kovových, okenné 
sklo s výnimkou okenného skla na automobily, ok
ná s výnimkou kovových, stavebný papier, piesok s 
výnimkou lejárskeho, preklady s výnimkou kovo
vých, priečky s výnimkou kovových, stavebné sklo, 
strešné krytiny s výnimkou kovových, stavebné pa
nely s výnimkou kovových, stavebný materiál s vý-



(730) GALAS, a, š., 763 15 Slušovice 626, GZi

(210)613-98 
(220) 11.03.1998 
(511)16
(540) SLOVENSKÝ TENIS
(510) 16 - Časopisy, periodiká, noviny, publikácie, knihy 
(730) AGENTÚRA KARZO-APS, Winterova i . 

921 01 1‘iešťany, SK:

(210)614-98 
(220) 11.0,11998 
(511) 25 26,40 
(540)

TEMFCkťžA
(510) 25 - Oblečenie z imitácie kože; šatky, závoje; oble

čenie pre motoristov; pančuchy; pracovné plášte; 
čiapky; vlnené šály; krátke kabátiky; pánske spod
ky ; živôtiky, korzety (bielizeň); bielizeň, šiIty na 
pokrývky hlavy; šály, kúpacie plášte; župany; koše
le; náprsenky, klobúky; kožušiny (oblečenie); sní
mateľné goliere; kombinézy (oblečenie); kostýmy, 
obleky; kravaty; nohavice; šatky, šály; šerpy; plete
niny: tielka vesty; vesty; závoje; sukne; detská vy - 
buviéka: športové bundy; tielka, tričká; zástery; pe
leríny; plážové oblečenie; vrecká na odeby; šaty. 
kabáty; zvrchníky; bundy: saká, bundy; plavky; če
lenky , rukavice.
26 - Hordúry, lemy, obruby na odevy; brošne (do
plnky); značky na bielizeň; čipkové goliere; čipky 
na goliere; čipky; brmbolce; elastické šnúrky.
40 - Úprava a spracovanie textilu; úprava textílií. 

(730) TEMPO MÓDA , spol. s r. o., Ľ. Štúra 76/11. 
018 41 í tubnica nad 'Váhom, SK;

(210)617-98 
(220) 11.03.1998 
(591)červená, čierna 
(511)9,40, 42 
(540)

(510)9 - Materiály na elektrické vedenie, elektrické relé, 
rozvádzače, elektrické rozvodné panely, rozvodné 
pulty, rozvodné skrine a spínacie skrine, svetelné a- 
Icbo mechanické signalizačné panely, skriňové roz
vádzače elektriny, spojovacie skrinky (elektrotech
nika). elektrické vodiče.
40 - Montáž materiálu na objednávku.
42 - Architektonické poradenstvo, inžinierska čin
nosť, projektová činnosť.

(730) Montáže Čakovice, s. r. o., Ružová dolina 27, 
824 69 Bratislava. SK;

(210)623-98
(220) 11.03.1998
(591) oranžová, modrá, čierna
(511)6, 9, 19, 20, 41, 42
(540)

(510) 6 - Kovové dvere, kovové dverové obloženie, kovo
vé dverové prahy, dverové rámy, kovové zárubne, 
kovové stavebné konštrukcie, kovové kostry budov, 
stavebné kovania, stavebné kovové dielce, kovové 
konzoly, podpery pre stavebníctvo, kovové okenice, 
kovové okenné rámy, kovové potrubia, kovové po
trubia ústredného kúrenia, kovové prenosné stavby, 
kovový stavebný materiál, kovové strechy, kovové 
strešné krytiny, kovové vystužovacie materiály do 
betónu.
9 - Elektrické perá na vizuálne zobrazovacie zaria
denia, indikátory, integrované obvody, pamäťové a 
mikroprocesorové karty do počítačov, kompaktné 
disky, optické kompaktné disky, fotografické, elek
trostatické alebo termické kopírovacie zariadenia a 
stroje, magnetické médiá, mikroprocesory, mode
my. monitory, programy, optické čítače, optické prí
stroje a nástroje, periférne zariadenia počítačov, po
čítače, počítačové klávesnice, počítačové pamäte, 
nabraté počítačové programy, počítačový softvér, 
polovodiče, presné meracie prístroje, rádio- a ví- 
deoprijímače, elektrotechnické prípojky, procesory, 
centrálne procesorové jednotky, elektrické reguláto
ry, riadiace panely, snímače, zariadenia na spraco
vanie údajov, spínače, transformátory (elektrotech
nika), tranzistory, zabezpečovacie zariadenia proti 
odcudzeniu, zosilňovače, zvukové poplašné zaria
denia.
19 - Azbestocement, baraky, búdy, bazény, stavby s 
výnimkou kovových, betón, materiál na výrobu be
tónu, betónové koberce, betónové podpery, ohňov
zdorné betónové poťahy, cement, debnenie s vý
nimkou kovového pre stavebníctvo, dlažba s vý
nimkou kovovej, dlaždice s výnimkou kovových, 
dlážky s výnimkou kovových, dosky ako stavebné 
drevo stavebné drevo, dvere s výnimkou kovových, 
dverové rámy s výnimkou kovových, hranoly, ka
meň, kameniny pre stavebníctvo, komínové plášte, 
komíny, dymovody s výnimkou kovových, staveb
né konštrukcie s výnimkou kovových, strešné krok
vy, stavebná lepenka, lešenia s výnimkou kovo
vých, stavebná malta, mozaiky' pre stavebníctvo, 
mramor, náterové hmoty, omietky pre stavebníctvo, 
nekovové obklady, vonkajšie plášte, stavebné kryti
ny, nistejové sklo ako stavebný materiál, obkladač
ky, nekovové stavebné dlaždice, obkladový materiál 
na budovy s výnimkou kovového, obklady stien a 
priečok s výnimkou kovových, obklady na budovy



(540) IZOTERM špeciál
(510) 19 - Izolačné stavebné sklo.
(730) IZOGLAS sklenárstvo - Vladimír Majer, Rad

vanská 7, 974 Ol Banská Bystrica, SK;

(210)601-98 
(220) 11.03.1998 
(511)32 
(540)

(5 10) 32 - Nealkoholické nápoje všetkých druhov s vylú
čením nápojov s použitím kakaa alebo čokolády, si
rupy a iné prípravky na prípravu nápojov.

(730) GALENA, a. s., Ostravská 29, 747 70 Opava 9, 
CZ;

(210)602-98 
(220) 11.03.1998 
(511)32 
(540)

(510) 32 - Nealkoholické nápoje všetkých druhov s vylú
čením nápojov s použitím kakaa alebo čokolády, si
rupy a iné prípravky na prípravu nápojov.

(730) GALENA, a. s., Ostravská 29, 747 70 Opava 9, 
CZ;

(210)603-98 
(220) 11.03.1998 
(511)32 
(540)

(510) 32 - Nealkoholické nápoje všetkých druhov s vylú
čením nápojov s použitím kakaa alebo čokolády, si
rupy a iné prípravky na prípravu nápojov.

(730) GALENA, a. s., Ostravská 29, 747 70 Opava 9, 
CZ;

(210) 604-98 
(220) 11.03.1998 
(511)9
(540) POLAROID GO
(510) 9 - Fotoaparáty.
(730) POLAROID CORPORATION, Technology 

Square, Cambridge, Massachusetts 02139, US;

(210)605-98
(220) 11.03.1998
(511)30
(540)JOOSTERS
(510) 30 - Ryža, cestoviny, obilniny a obilninové príprav

ky; čaj, káva, kakao; varená čokoláda, kávová esen
cia, kávové výťažky, zmesi kávy a čakanky; čakan
ka, čakankové zmesi, všetko ako kávové náhradky; 
neliečivé cukrovinky; jemné pečivo a zákusky, su
šienky, keksy a sucháre; vodové zmrzliny, smotano
vé zmrzliny, zmrzlinové výrobky, mrazené cukro
vinky; chladené dezerty a zákusky; peny, šerbety; 
chlieb; cukrárske výrobky, jemné cestá; nápoje pat
riace do triedy 30; plnky zložené prevažne s tovarov 
patriacich do triedy 30; sladké nátierky; slané ná
tierky; malé občerstvenia medzi hlavnými jedlami z 
tovarov patriacich do triedy 30; hotové jedlá a ich 
zložky obsahujúce prevažne tovary patriace do trie
dy 30; čokoláda; pizza, pizzové základy; omáčky, 
posýpky a polevy na pizzu; omáčky na cestoviny a 
ryžu;šalátové dressingy; majonéza; omáčky a chu
ťové omáčky patriace do triedy 30.

(730) Mars, Incorporated, McLean, Virginia 22101, US;

(210) 609-98 
(220) 11.03.1998 
(511)5, 29, 32 
(540)

(510)5 - Vitamínové prípravky, medicinálne čaje, potra
vinové doplnky s liečebnými účinkami.
29 - Mlieko, jogurty a ďalšie mliečne výrobky, 
mliečne nápoje.
32 - Nealkoholické nápoje.

(730) GALAS, a. s., 763 15 Slušovice 626, CZ;

(210)611-98 
(220) 11.03.1998 
(511)29 
(540)

JOUcjM
(510)29 - Mlieko, mliečne výrobky' včítane mliečnych 

nápojov a jogurtov, ovocné jogurty, jogurty s kusom 
ovocia, konzervované, mrazené a sušené potraviny 
obsahujúce ovocie a zeleninu.



hrané počítačové programy; autorádiá; zvukové na
hrávacie zariadenia; zvukové prehrávacie zariade
nia. prehrávače; videokazety; žiarivky ako svietidlá 
a elektrónky; objímky elektrické; exponované fil
my; kontrolné pokladnice; magnetické disky; pásky 
na čistenie nahrávacích hláv; počítačové klávesnice; 
hracie zariadenia fungujúce po pripojení na televíz
ne prijímače; elektrické nátačky; kinofilmy expono
vané: kontaktné šošovky; puzdrá na kontaktné Šo
šovky ' puzdrá na okuliare; elektrické žehličky: fil
tre í V lúčov na účely Ibtografic kompaktné disky; 
optické kompaktné disky; počítačový softvér; elek
tronické perá na vizuálne zobrazovacie zariadenia; 
faxy: monitory; myší (lokátory); tlačiarne k počíta
čom. zrkadlá (optika).
15 - Klavíry; hudobné nástroje; činely; puzdrá na 
hudobné nástroje; klavírne klávesy; bubny (hudob
né nástroje); trúbky, husle.
[ó - Papier: albumy; vodové farby; obrazy7, maľby, 
zarámované aj nezarámované; ceruzky; noviny: at 
lasy; zošity-; papier do registračných strojov; hracie 
karty; hárky papiera; obaly na doklady; písacie pot
reby vyučovacie pomôcky vo forme hier; fotogra
fi č; pečate; filtračný materiál (papier); formuláre; 
mapy geografické; zemské glóbusy; vytlačené ces
tovné poiiadky; etiketovacie kliešte; publikácie; li
tografické dosky; brožované knihy, brožúry; vrec
kovky papierové; pastelky; škatule s farbami ako 
školské pomôcky: stojany na fotografie; prospekt": 
rysovacie pravítka; časopisy (periodiká); blahopraj
né pohľadnice; lepiace pasky na kancelárske účely a 
použitie v domácnosti; nálepky na kancelárske pou
žitie alebo pre domácnosť; akváriá; skrinky na kan
celárske potreby; papierové obrúsky; gumy, lepidlá 
na kancelárske účely alebo pre domácnosť; jednora
zové detské plienky z papiera alebo buničiny; ná
lepky, lepiace štítky.
18 - Cestovné kufre; kožené remienky; dáždniky; 
peňaženky nie z drahých kovov; slnečníky; kožuši
ny; diplomatické kufríky; kabelky, cestovné tašky; 
aktovky; kufrík s toaletnými potrebami; kľúčenky 
(kožená galantéria).
20 - jantár; dekoratívne nástenné ozdoby s výnim
kou textilných; bambus; kancelársky nábytok; ná
bytok: stoličky; kreslá; komody, zásuvkové kontaj
ner.. bielizníky; korkové pásy; vane s výnimkou 
kovových; divány, pohovky; dosky, poličky na písa
cie stroje; pútače z dreva alebo plastických hmôt; 
stojany na kvety; držadlá na časopisy; latkové vnút- 
rookenné rolety; umývadlá, skrinky s umývadlom; 
dvierka na nábytok; posteľné matrace; sochy z dre
va, vosku, sadry alebo plastov; zrkadlá; rámy; dre
vene alebo plastové debny; kazety na šperky s vý
nimkou kaziet z drahých kovov.
21 - Súpravy kuchynského riadu; misky; fľaše; hre
bene; kozmetické pomôcky; poháre; výrobky z kriš
táľového skla; puzdrá na toaletné potreby; kvetiná
če žehliace dosky; panvice; porcelán; čajové súpra
vy s výnimkou súprav z drahých kovov; kanvice s 
výnimkou elektrických; kuchynské náradie s vý
nimkou náradia z drahých kovov; elektrické zubné 
kefky; fiakóny s výnimkou flakónov z drahých ko
vov.
24 - Iextilie; handry: textilné podšívky; posteľná 
bielizeň; plátenná bielizeň: závesy, textilné alebo

plastové; pleteniny; textilné tapety; textilné obrús
ky.
25 - Obuv; pančuchy; bielizeň; šály; košele; klobú
ky: papuče: zvrchníky; bundy; plavky; športová o- 
buy; lyžiarska obuv.
26 - Ihly; knihárske šidlá, ihly; galantéria; háčík\: 
čipky; umelé kvety; parochne; zipsy, galantéria s 
výnimkou nití a priadzí.
27 - Izolačné podlahové krytiny; tapety; koberce; 
dlážky (povrchy).
28 - Bazény (športový tovar); stojanové bicykle na 
cvičenie; hracie kocky; hračky; lyže: ozdoby na via
nočné stromčeky s výnimkou osvetľovacích telies; 
hračkárske pištole; malé plachetnice.
34 Zapaľovače; fajky; cigary; tabatierky na cigary 
s výnimkou tabatierok z drahých kovov; kazety na 
cigarety s výnimkou kaziet z drahých kovov; ciga
rety obsahujúce cigaretové náhradky s výnimkou ci
gariet na lekárske účely; cigarety; fajčiarske súpra
vy; šnupavý tabak.
35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie; ko
pírovanie; prenájom kancelárskych strojov a zaria
denia; obchodný7 manažment a podnikové poraden
stvo: personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru; 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); dražby; marke
tingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský prie
skum; reklama; reklamné agentúry.
3o - Prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie; 
prenájom bytov.
37 - Oprava fotografických prístrojov.
40 - Obrusovanie; vyvolávanie fotografických fil
mov; spracovanie papiera; leštenie optického skla;
41 - Vyučovanie, vzdelávanie (jazykové kurzy); vý
chovno-zábavné klubové služby; organizovanie a 
vedenie konferencií; pedagogické informácie.
42 - Salóny krásy; kaviarne; fotografovanie; prená
jom počítačov; lekárske služby; optici (služby); reš
taurácie; barové služby; poradenské služby v oblas
ti počítačového hardvéru; prenájom času na prístup 
do počítačových báz dát; manikúra; fotoateliéry 
(služby).

(730) SLOV-KAUFRING, spol. s r, o., Bradáčova č. 7, 
85 1 02 Bratislava, SK;

(210) 575-98 
(220)06.03.1998 
(511)18. 25 
(540)

U S. POLO ASSOCIATION
Founded 1890

(5 10) 18 - Vašky, dáždniky; sedlársky tovar, kufre, batohy.
1S - Ošatenie, obuv, klobučnícky tovar.

(730) U. S. P. A. Properties, Inc., 30800 Telegraph, Suite 
2960, Bingham Farms, Michigan 48025, US;

(210) 589-98 
(220) 09.03.1998 
(511) 19



(210)513-98
(220)27.02.1998
(511)5
(540) SALTO 50 EC
(510) 5 - Herbicíd (účinná látka: alachlor 480 g/l).
(730) KVIZDA, spol. s r. o., Suché Mýto 19, 811 03 

Bratislava, SK;

(210)514-98
(220)27.02.1998
(5H)5
(540)FLOTRAZIN 50 SC
(510) 5 - Herbicíd (účinná látka: atrazíne 500 g/l).
(730) KVIZDA, spol. s r. o., Suché Mýto 19. 811 03 

Bratislava, SK;

(210)515-98
(220)27.02.1998
(511)5
(540) AGRIPUR 40 SL
(510) 5 - Herbicíd (účinná látka: MCPA 400 g/j).
(730) KVIZDA, spol. s r. o., Suché Mýto 19, 811 03 

Bratislava, SK;

(210)516-98
(220)27.02.1998
(511)5
(540) METAXYL MZ 72 WP
(510)5 - Fungicid (účinná látka: 8% metalaxyl a 64% 

mancozeb).
(730) KVIZDA, spol. s r. o., Suché Mýto 19, 811 03 

Bratislava, SK;

(210)517-98 
(220)02.03.1998 
(511)24 
(540)

VÄ?aV
(510)24 - Prikrývky, vankúše, doplnkový bytový textil, 

prikrývky na posteľ, spacie vaky, posteľná bielizeň. 
(730) Vranský Pavel, Ing., Hornohorská 2, 949 01 Nitra, 

SK;

(210) 520-98 
(220) 02.03.1998 
(511)2
(540) HEATEL
(510) 2 - Tlačiarenské farby.
(730) E. 1. du Pont de Nemours and Company, 1007 

Market Street, Wilmington, Delaware 19898, US;

(210)564-98 
(220) 05.03.1998 
(511) 1, 16, 17
(540) KALADEX
(510) 1 - Priemyselné chemikálie, plastické hmoty ako su

rovina, umelé živice - surovina.
16 - Obaly z plastických materiálov.
17 - Baliace a plastické materiály na balenie ako po
lotovar, tesniace, vypchávkové a izolačné materiály 
z plastov.

(730) E. 1. du Pont de Nemours & Company, spoloč
nosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 1007 
Market Street, Wilmington, Delaware 19898, US;

(210)566-98
(220)05.03.1998
(511)3, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 

35, 36, 37, 40, 41, 42
(540)

(5 10) 3 - Avivážne prípravky; bieliace prípravky na čiste
nie kože; bieliace prípravky; éterické oleje z cédro
vého dreva; citrónové éterické oleje; kozmetické ce
ruzky; čistiace prípravky; čistiace mlieka na toalet
né účely; brúsny papier; voňavé vrecúška na bieli
zeň; chemické avivážne prípravky na použitie v do
mácnosti; škrob na bielizeň; lesky na pery; kozme
tické prípravky do kúpeľa; tampóny; skrášľovanie 
masky; laky na nechty; prípravky na líčenie; koz
metické prípravky na mihalnice; leštiace prípravky 
na nábytok a dlážku; kozmetické taštičky; kozme
tické prípravky; krémy na kožu; prípravky na od
straňovanie líčidiel; prípravky na čistenie zubov; 
dezinfekčné mydlá; prípravky na odstránenie laku; 
depilačné prípravky; éterické esencie; základy na 
kvetinové parfumy; čistiace prípravky na automobi
lové okná; šampóny; umelé nechty; holiace príprav
ky; dezodoračné mydlá; kozmetické farby; odhr- 
dzovacie prípravky; kúpeľové soli s výnimkou solí 
na liečebné účely; kozmetické prípravky na zoštíh
lenie; prípravky na odstraňovanie farby; dezodoran
ty na osobnú potrebu.
5 - Roztoky na kontaktné šošovky.
8 - Príbor (nože, vidličky a lyžice); nožnice; holiace 
čepele; elektrické holiace strojčeky; žehličky, hla- 
dičky s výnimkou elektrických; manikúrové súpra
vy.
9 - Gramofónové platne; zväčšovacie prístroje na 
fotografie; batérie na svietenie; zosilňovače; audio
vizuálna technika na výučbu; magnetofóny; magne
tické pásky; kancelárske dierovacie stroje; rámčeky 
na diapozitívy; kamery; retiazky na okuliare; foto
komory'; kopírovacie zariadenia a stroje (fotografic
ké, elektrostatické alebo termické); objektívy optic
ké; zásuvky, zástrčky a iné elektrické spojky; diapo
zitívy; diktovacie stroje; gramofóny ; špeciálne puz
drá na fotografické aparáty'; rezacie prístroje na fil
my; fotografické filtre; rádiá; zariadenia na spraco
vanie údajov; nosiče tmavých fotografických platní; 
diaprojektory; batérie do vreckových lámp; okulia
re; okuliarové sklá; rámy na okuliare; počítače; na-



(730) FWd Motor Company, The American Road, 
Dearborn, Michigan 4812(, US;

(210) 504-98 
(220) 27.02 1.998 
(511)41 
(540)

(510)41 - Organizovanie súťaží historických vozidiel 
,,sOO kilometrov slovenských”.

(71(1) VETERAN KLUB, Rauliniho 10, 811 02 Bratisha- 
\ a, SK;

(210) 505-98 
(220) 27.02.1998 
(310) 126170 
(320) 13.10.1997 
(I1O)CZ 
Í 511) 13. 37. 42
(540) ARMEX
(510) 1.1 - Strelné zbrane, /hranové systémy, strelivo, ná

boje a výbušniny, Wrobky na pyrotechnické účely. 
37 - Údržba a opravy zbraní a zbraňových systé
mov. znehodnocovanie zbraní.
42 - Pyrotechnické práce, Wskum a vývoj v oblastí 
zbrani, výbušnín a streliva.

(730) ARMEX, a. s., Nevädzová 5, 821 01 Bratislava, 
SK;

(210)506-98 
(220)27.02.1993 
(511) 32. 33, 35 
(540)

(5 10) 12 - Nealkoholické nápoje všetkých druhov.
33 - Alkoholické nápoje všetkých druhov s výnim
kou pív.
i j - Sprostredkovateľské služby v rámci obchodu. 

(730) VÍNO NITKA, spol. s r. o., Vinárska 1, 951 41 
Lužianky, SK;

(210)507-98 
(220)27.02.1998 
(511) 32. 31 35

(540)

(510) 52 - Nealkoholické nápoje všetkých druhov.
33 - Alkoholické nápoje všetkých druhov s výnim
kou pív.
35 - Sprostredkovateľské služby v rámci obchodu. 

(730) VÍNO NITRA, spol. s r. o., Vinárska 1, 951 41 
I v/.ianky, SK;

(210)508-98 
(220) 27.02.1998 
(511) 10, 37 
(540)

BrainScope
(5 10) 10 - Lekárske prístroje a nástroje, zdravotnícke pot

reby patriace do tr. 10.
37 - Opravy', úpravy a servis lekárskych prístrojov a 
nástrojov,

(730) M & I, spol. s r. o,. Nad lesním divadlem 1115, 
142 00 Praha 4, CZ;

(210)509-98 
(220) 27,02.1998 
(511)5
(540) MAMBA
(510) 5 - Herbicíd (účinná látka: glyphosate 360 g/l). 
(730) KVIZDA, spol. s r. o., Suché Mýto 19, 811 03 

Bratislava, SK;

(210)511-98
(220)27.02.1998
(511)5
(540) CYPRIN 10EC
(510) 5 - Insekticíd - prípravok na ničenie škodcov (účin

ná látka: cypermethrin 100 g/l).
(730) KVIZDA, spol. s r. o., Suché Mýto 19, 811 03 

Bratislava, SK;

(210)512-98
(220)27.02.1998
(5H)5
(540) ACORD
(510) 5 - Insekticíd - prípravok na ničenie škodcov (účin

ná látka: cypermethrin 50 g/l. a 500 g/l chlorpyrifos). 
(730) KVIZDA, spol. s r. o., Suché Mýto 19, 811 03 

Bratislava, SK;



(210)403-98 
(220) 19.02.1998 
(511) 3, 18, 21,31
(540)ZOOPRODUKT
(510) 3 - Kozmetické prípravky pre zvieratá; čistiace prí

pravky; šampóny pre zvieratá chované v domácnos
ti.
18 - Náhubky; obojky pre zvieratá; postroje pre 
zvieratá; vodidlá.
21 - Česadlá na zvieratá; klietky pre vtáky, voliéry; 
hrebene na zvieratá; klietky pre zvieratá chované v 
domácnosti.
31 - Jedlé predmety na žuvanie pre zvieratá; nápoje 
pre zvieratá; živé zvieratá; potrava pre zvieratá; po
silňujúce prípravky pre zvieratá; podstielka pre 
zvieratá; jadrové krmivo pre zvieratá; hydina, živá; 
arašídové výlisky pre zvieratá.

(730) Močko Ivan - ZOOPRODUKT, Jesenského 17, 
921 01 Piešťany, SK;

(210)412-98 
(220) 19.02.1998
(591) biela, červená, čierna, zelená
(511) 1,2
(540)

ANTIREZIN

(510) 1 - Agrochemikálie, záhradnícke chemikálie a che
mikálie pre lesníctvo okrem fungicídov, herbicídov, 
insekticídov a prípravkov na ničenie burín, glejové 
prípravky na ošetrovanie stromov, chemické prí
pravky na úpravu zliatin kovov, korozívne príprav
ky.
2 - Antikorózne mazivá, prípravky proti hrdzi, fa
rebné nátery, ochranné nátery na podvozky automo
bilov, ochranné pásky proti korózii, ochranné prí
pravky na kovy.

(730) ANTIREZIN, s. r. o., Lipa, 763 11 Zlín, CZ;

(210)413-98
(220) 19.02.1998
(511)7, 37
(540) PNEUMIX
(510)7 - Stavebné stroje, rýpadlá, bagre, buldozéry, že

riavy, zásobníky a dávkovače stavebných hmôt, 
miešačky, čerpadlá a dopravníky stavebných a o- 
mietkových zmesí, omietačky budov, stavieb a 
miestností, poľnohospodárske stroje, motory, súko
lesia, hnacie remene a spojovacie členy poľnohos
podárskych strojov, kultivátory, pluhy, kosačky, 
mláťačky, vyorávačky, hlbičky jám, vodné čerpad
lá, píly a opracovačky drevenej hmoty, drvičky kr
mív.
37 - Opravy všetkého druhu uvedených výrobkov, 
ich dielcov a súčasti.

(730) STROJSTAV Nové Mesto n/Váhom, a. s., Tren
čianska 28, 915 29 Nové Mesto n/Váhom, SK;

(210)432-98 
(220) 20.02.1998 
(511) 18, 25
(540) USPA
(510) 18 - Tašky, dáždniky; sedlársky tovar, kufre a bato

hy.
25 - Ošatenie, obuv, klobučnícky tovar.

(730) U. S. P. A. Properties, Inc., 30800 Telegraph, Suite 
2960, Bingham Farms, Michigan 48025, US;

(210)434-98 
(220) 20.02.1998 
(511)32, 33
(540) Louis Girardot
(510)32 - Nealkoholické nápoje.

33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
(730) Bohemia Sekt, Českomoravská vinařská akciová 

společnost, Smetanova 220, 332 02 Starý Plzenec, 
CZ;

(210)435-98 
(220) 20.02.1998 
(511)32, 33
(540) Frizzante
(510) 32 - Nealkoholické nápoje.

33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
(730) Bohemia Sekt, Českomoravská vinařská akciová 

společnost, Smetanova 220, 332 02 Starý Plzenec, 
CZ;

(210)449-98
(220)23.02.1998
(511)9, 16,42
(540) BRITANNIC A
(510)9 - Médiá nesúce dáta: vopred nahrané CD-ROM, 

videokazety, audiokazety, počítačové disky a diske
ty, elektronické hry, encyklopédie, knihy a publiká
cie v elektronickej forme; videofilmy; kinematogra
fické filmy pripravené na predvedenie.
16 - Encyklopédie, knihy a tlačené publikácie.
42 - Poskytovanie prístupu k publikáciám encyklo
pedickej a knižnej povahy a iné vzdelávacie alebo 
referenčné práce sprostredkovávané cez počítačovú 
sieť.

(730) Encyclopaedia Britannica, Inc. (a New York cor
poration), 310 South Michigan Avenue, Chicago, 
Illinois 60604, US;

(210) 501-98 
(220)27.02.1998 
(310)2149127 
(320)24.10.1997 
(330) GB 
(511) 12
(540) FUSION
(510) 12 - Dopravné prostriedky pozemné, ich časti a prí

slušenstvo.



riálov. vylepovanie plagátov.
41 - Organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích 
výstav, výroba videofilmov.
42 - Architektonické poradenstvo, architektúra, pre
vádzkovanie výstav, priemyselný dizajn, tlač, tlače
nie. umelecký dizajn.

(730) Habodászová Katarína, hrana Kráľa 13, 811 05 
Bratislava, SK,

<210)530-98 
(220) 11.02.1998 
(511)9, 35, 41, 42 
1540)

(510)11 Diapozitivy, nahrané počítačové program'.' vi
deokazety. zvukove nahrávky na diskoch, zvukové 
nahrávky na nosičoch, zvukové nahrávky na pás
kach.
35 - Organizovanie komerčných alebo reklamných 
vystav, organizovanie výstav na komerčné alebo re
klamné účely, rozširovanie reklamných materiálov 
I letákov, prospektov, tlačív, vzoriek) zákazníkom, 
rozširovanie reklamných alebo inzertných ozna
mov, vydávanie a aktualizovanie reklamných mate
riále', . vylepovanie plagátov.
41 - organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích 
výstav, výroba videofilmov.
42 - Architektonické poradenstvo, architektúra, pre
vádzkovanie výstav, priemyselný dizajn, tlač, tlače
nie, umelecký dizajn.

(730) Habodászová Katarína, Fraňa Kráľa 13, 811 05 
Bratislava, SK;

(210)351-98
(220) 13.02.1998
(591) žltá, modrá, čierna
(511)42
(540)

Spolupracujeme.

(510)42 - Počítačové programovanie.
(730) Login, a, s., Dlhá 2, 900 31 Stupava, SK;

(21Oj353-98 
(220) 13.02.1998 
(511) 30 32
(540) SAXANA
(5 10) 30 - Cukrovinky, čokoláda, čokoládové nápoje, fon

dán, jemné pečivo, kakao, kakaové nápoje, kara
melky, kávové krémy, keksy, koláče, marcipán, vaf
le. oblátky, pečivo, perníky, príchuti do koláčov a 
zákuskov.
32 - Nápojové zmesi a prášky.

(730) Nestle Čokoládovny, a. s.. Mezi vodami 27, 143 20 
Praha, CZ;

(210) 376-98 
(220) 16.02.1998 
(511) 30. 32
(540) ANTICOL
(510) 30 - Cukrovinky, čokoláda, čokoládové nápoje, fon

dán jemné pečivo, kakao, kakaové nápoje, kara
melky, kávové krémy, keksy, koláče, marcipán, ob
látky, pečivo, perníky, príchuti do koláčov a zákus
kov.
32 - Nápojové zmesi a prášky.

(730) Nestlé Čokoládovny, a. s., Mezi vodami 27, 143 20 
Praha, CZ;

(210)391-98
(220) 19.02.1998
(511) 3, 5, 10. 21
(540) MATTES
(510)3 - Avivážne prostriedky, čistiace prípravky, dezin- 

íckéné mydlá, dezodoračné mydlá, kozmetické prí
pravky, krémy (kozmetické), medicinálne mydlá, 
mydlá, mydlá proti poteniu, mydlá s protipotivými 
účinkami, kúpeľové soli, leštiace prípravky - zubné 
protézy, mydlá dezinfekčné, mydlá dezodoračné, 
vatové tyčinky na kozmetické účely, namáčacie prí
pravky, prípravky na čistenie umelých chrupov, prí
pravky na čistenie zubov, šampóny, ústne vody (nie 
na lekárske účely), pracie prípravky, mlieko čistia
ce, kozmetické prípravky do kúpeľa, líčidlá.
5 - Liečivé prípravky na zuby, dámske vložky.
10 - Cumlíky na detské fľaše, cumlíky pre dojčatá. 
21 - Hrebene, kefy, kozmetické pomôcky, zubné 
kefky, špongie na umývanie, hrebene na rozčesáva- 
nie vlasov (riedke).

(730) Mattes Slovakia, spol. s r. o., A. Rudnaya 21, 
010 01 Žilina, SK;

(210)400-98 
(220) 19.02.1998 
(511) 16 
(540)

(510) 16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto ma
teriálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, tla
čoviny, knihárske výrobky, fotografie, papiernický 
tovar, lepidlá na papier a na použitie v domácnosti, 
maliarske štetce, písacie stroje a kancelárske potre
by okrem nábytku, vzdelávacie a učebné potreby 
okrem prístrojov, obalové materiály z plastických 
hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, hracie 
karty, štetce, maliarske stojany, kresliace uhle, mis
ky na vodové farby, paleta pre maliarov.

(730) Kornalský Miroslav, Ing., 1. Houdeka 28/1, 034 01 
Ružomberok, SK;



Zapísané ochranné známky bez zmeny

187 652 187 715 187 778 187
187 653 187 716 187 779 187
187 654 187 717 187 780 187
187 655 187 718 187 781 187
187 656 187 719 187 782 187
187 657 187 720 187 783 187
187 658 187 721 187 784 187
187 659 187 722 187 785 187
187 660 187 723 187 786 187
187 661 187 724 187 787 187
187 662 187 725 187 788 187
187 663 187 726 187 789 187
187 664 187 727 187 790 187
187 665 187 728 187 791 187
187 666 187 729 187 792 187
187 667 187 730 187 793 187
187 668 187 731 187 794 187
187 669 187 732 187 795 187
187 670 187 733 187 796 187
187 671 187 734 187 797 187
187 672 187 735 187 798 187
187 673 187 736 187 799 187
187 674 187 737 187 800 187
187 675 187 738 187 801 187
187 676 187 739 187 802 187
187 677 187 740 187 803 187
187 678 187 741 187 804 187
187 679 187 742 187 805 187
187 680 187 743 187 806 187
187 681 187 744 187 807 187
187 682 187 745 187 808 187
187 683 187 746 187 809 187
187 684 187 747 187 810 187
187 685 187 748 187 811 187
187 686 187 749 187 812 187
187 687 187 750 187 813 187
187 688 187 751 187 814 187
187 689 187 752 187 815 187
187 690 187 753 187 816 187
187 691 187 754 187 817 187
187 692 187 755 187 818 187
187 693 187 756 187 819 187
187 694 187 757 187 820 187
187 695 187 758 187 821 187
187 696 187 759 187 822 187
187 697 187 760 187 823 187
187 698 187 761 187 824 187
187 699 187 762 187 825 187
187 700 187 763 187 826 187
187 701 187 764 187 827 187
187 702 187 765 187 828 187
187 703 187 766 187 829 187
187 704 187 767 187 830 187
187 705 187 768 187 831 187
187 706 187 769 187 832 187
187 707 187 770 187 833 187
187 708 187 771 187 834 187
187 709 187 772 187 835 187
187 710 187 773 187 836 187
187 711 187 774 187 837 187
187 712 187 775 187 838 187
187 713 187 776 187 839 187
187 714 187 777 187 840 187
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848
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851
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853
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856
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858
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860
861
862
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864
865
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869
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874
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877
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879
880
881
882
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884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
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902
903



187 904 187 969 188 034 188 099
187 905 187 970 188 035 188 100
187 906 187 971 188 036 188 103
187 907 187 972 188 037 188 104
187 908 187 973 188 038 188 105
187 909 187 974 188 039 188 112
187 910 187 975 188 040 188 114
187 911 187 976 188 041 188 115
187 912 187 978 188 042 188 118
187 913 187 979 188 043 188 119
187 914 187 980 188 044 188 122
187 915 187 981 188 045 188 123
187 916 187 982 188 046 188 124
187 917 187 983 188 047 188 125
187 918 187 984 188 048
187 919 187 985 188 049
187 920 187 986 188 050
187 921 187 987 188 051
187 922 187 988 188 052
187 923 187 989 188 053
187 924 187 990 188 054
187 925 188 977 188 055
187 926 187 991 188 056
187 927 187 992 188 057
187 928 187 993 188 058
187 929 187 994 188 059
187 930 187 995 188 060
187 931 187 996 188 061
187 932 187 997 188 062
187 933 187 998 188 063
187 934 187 999 188 064
187 935 188 000 188 065
187 936 188 001 188 066
187 937 188 002 188 067
187 938 188 003 188 068
187 939 188 004 188 069
187 940 188 005 188 070
187 941 188 006 188 071
187 942 188 007 188 072
187 943 188 008 188 073
187 944 188 009 188 074
187 945 188 010 188 075
187 946 188 011 188 076
187 947 188 012 188 077
187 948 188 013 188 078
187 949 188 014 188 079
187 950 188 015 188 080
187 951 188 016 188 081
187 952 188 017 188 082
187 953 188 018 188 083
187 954 188 019 188 084
187 955 188 020 188 085
187 956 188 021 188 086
187 957 188 022 188 087
187 958 188 023 188 088
187 959 188 024 188 089
187 960 188 025 188 090
187 961 188 026 188 091
187 962 188 027 188 092
187 963 188 028 188 093
187 964 188 029 188 094
187 965 188 030 188 095
187 966 188 031 188 096
187 967 188 032 188 097
187 968 188 033 188 098



(111) 187 652 
(220) 09.07.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 12.11.1999 
(180) 09.07.2007
(730) ASC OFFICE, spol. s r. o., Galvaniho 2/A, 821 04 

Bratislava, SK;
(210) 1944-97

(111) 187 653 
(220)26.11.1998 
(442)06.08.1999 
(151) 12.11.1999 
(180) 26.11.2008
(730) J&T SECURITIES II, a. s. o. c. p., Lamačská ces

ta 3, 841 05 Bratislava, SK;
(210)3008-98

(111)187 654 
(220) 26.11.1998 
(442)06.08.1999 
(151) 12.11.1999 
(180)26.11.2008
(730) J&T SECURITIES II, a. s. o. c. p., Lamačská ces

ta 3, 841 05 Bratislava, SK;
(210)3009-98

(111) 187 655 
(220) 26.11.1998 
(442) 06.08.1999 
(151) 12.11.1999 
(180)26.11.2008
(730) J&T SECURITIES II, a. s. o. c. p., Lamačská ces

ta 3, 841 05 Bratislava, SK;
(210) 3010-98

(111) 187 656 
(220) 11.12.1998 
(442)06.08.1999 
(151) 12.11.1999 
(180) 11.12.2008
(730) SUPRAMIL, spol. s r. o., Športová 334, 946 31 

Chotín, SK;
(210)3165-98

(111) 187 657 
(220) 19.02.1999 
(442) 06.08.1999 
(151) 12.11.1999 
(180) 19.02.2009
(730) SLOVAKOFARMA, a. s., Železničná 12, 920 27 

Hlohovec, SK;
(210)376-99

(730) SLOVAKOFARMA, a. s., Železničná 12, 920 27 
Hlohovec, SK;

(210)377-99

(111) 187 659 
(220) 19.02.1999 
(442) 06.08.1999 
(151) 12.11.1999 
(180) 19.02.2009
(730) SLOVAKOFARMA, a. s., Železničná 12, 920 27 

Hlohovec, SK;
(210)378-99

(111) 187 660 
(220)25.02.1999 
(442)06.08.1999 
(151) 12.11.1999 
(180)25.02.2009
(730)1. D. C. Holding, a. s., Drieňová 3, 821 01 Brati

slava, SK;
(210) 466-99

(111) 187 661 
(220) 17.03.1999 
(442) 06.08.1999 
(151) 12.11.1999 
(180) 17.03.2009
(730)Nevizánsky Karol, Červenej armády 243/114, 

935 02 Žemberovce, SK;
(210) 669-99

(111) 187 662 
(220) 22.03.1999 
(442)06.08.1999 
(151) 12.11.1999 
(180) 22.03.2009
(730) RYBA, s. r. o., Južná trieda 54, 043 75 Košice, SK; 
(210)718-99

(111) 187 663 
(220) 19.04.1999 
(442) 06.08.1999 
(151) 12.11.1999 
(180) 19.04.2009
(730) ARGUS, spol. s r. o., 922 01 Ostrov 444, SK; 
(210) 976-99

(111) 187 664 
(220)02.06.1999 
(442) 06.08.1999 
(151) 15.11.1999 
(180) 02.06.2009
(730) MONADA, s. r. o., N. Teslu 28, 921 01 Piešťany, 

SK;
(210) 1401-99



(111) 187 665 
(220)30.03.1992 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)30.03.2002
(730) Ziff Communications Company, L. P., One Park 

Avenue, New York, New York 10016, US; 
(210)67608

(111) 187 666 
(220)25.11.1994 
(442) 06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180)25.11.2004
(730) Shell International Petroleum Company Limi

ted, Shell Centre, London SEl 7NA, GB; 
(210)2848-94

(111) 187 667 
(220) 10.02.1995 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 10.02.2005
(730) Slovenské elektrárne, a. s., Hraničná 12, 827 36 

Bratislava, SK;
(210)412-95

(111) 187 668 
(220) 14.02.1995 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 14.02.2005
(730) FLUX, s. r. o., Běloky 45, 273 53 Hostouň, CZ; 
(210) 430-95

(111) 187 669 
(220)23.02.1995 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 23.02.2005
(730) STAVMET, spol. s r. o., Mikoviniho č. 8, 917 01 

Trnava, SK;
(210)568-95

(111) 187 670 
(220) 05.05.1995 
(442)06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180)05.05.2005
(730) Advanced Micro Devices, Inc., spoločnosť podľa 

zákonov štátu Delaware, Sunnyvale, California, 
US;

(210) 1220-95

(730) SENSOR, spol. s r. o., Nobelova 18, 831 02 Brati
slava, SK;

(210) 1326-95

(111) 187 672 
(220) 15.05.1995 
(442) 06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180) 15.05.2005
(730) DRUKOS, spol. s r. o., UL prof. Sáru 5, 974 01 

Banská Bystrica, SK;
(210) 1333-95

(111) 187 673 
(220)21.06.1995 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)21.06.2005
(730) Colgate - Palmolive Company, spoločnosť zriade

ná podľa zákonov štátu Delaware, 300 Park Avenue, 
New York, New York 10022, US;

(210) 1735-95

(111) 187 674 
(220)21.06.1995 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)21.06.2005
(730) Turčan Tomáš - Technat, Hlavná 28, 831 01 Brati

slava, SK;
(210) 1741-95

(111) 187 675 
(220) 16.10.1998 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 16.10.2008
(730) INCHEMEX, a. s., A. Kmeťa 7, 900 28 Ivanka pri 

Dunaji, SK;
(210) 1770-95

(111) 187 676 
(220) 08.08.1995 
(310)395 14 845.6 
(320) 05.04.1995 
(330) DE 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 08.08.2005
(730) Metzger Vertriebs GmbH, Keltenstrasse 1, D- 

-72766 Reutlingen, DE;
(210) 2238-95

(111) 187 677 
(220) 09.08.1995 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 09.08.2005



(730) Mitsubishi Shoji Kaisha, Ltd., 6-3, Mamnouchi 2- 
-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-86, JP; 

(210)2254-95

(111) 187 678
(220)23.08.1995
(442)06.08.1999
(151)17.11.1999
(180)23.08.2005
(730) AMFAustria Milch-und Fleischvermarktung re- 

gistrierte Genossenschaft mit beschränkter Haf- 
tung, Schärdinger Strasse 1, 4066 Pasching, AT; 

(210)2379-95

(111) 187 679 
(220) 18.09.1995 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 18.09.2005
(730) AGENTURA TRIUMF, spol. s r. o., Nad Primas- 

kou 31, 101 00 Praha 10, CZ;
(210)2595-95

(111) 187 680 
(220)17.10.1995 
(310)95-4682 
(320) 18.04.1995 
(330) SE 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 17.10.2005
(730) NOBEL BIOCARE AB, 40226 Goteborg, SE; 
(210)2909-95

(111) 187 681 
(220)09.11.1995 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)09.11.2005
(730) Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, Sokol

ská 31, 120 26 Praha, CZ;
(210)3158-95

(111) 187 682 
(220) 09.11.1995 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)09.11.2005
(730) Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, Sokol

ská 31, 120 26 Praha, CZ;
(210)3159-95

(111) 187 683 
(220)30.11.1995 
(442) 06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180)30.11.2005

(730) Kantor Bohuš - EMA Records, Osloboditeľov 4/4, 
036 01 Martin, SK;

(210)3426-95

(111) 187 684
(220)22.12.1995
(442)06.08.1999
(151)17.11.1999
(180)22.12.2005
(730) CR-DAT, spol. s r. o., Štúrova 29, 962 12 Detva, 

SK;
(210)3625-95

(111) 187 685 
(220) 27.12.1995 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 27.12.2005
(730) DINO WARENHOUSE CLUB, spol. s r. o., 

Bojnická 6, 832 80 Bratislava, SK;
(210)3647-95

(111) 187 686
(220)04.01.1996
(442)06.08.1999
(151)17.11.1999
(180)04.01.2006
(730) Ramp+Mauer Bratislava, Export - Import, spol.

s r. o., Štefánikova 47, 811 04 Bratislava, SK;
(210) 28-96

(111) 187 687 
(220) 05.01.1996 
(442) 06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180) 05.01.2006
(730) Milo Viliam, Ing. - KBM, J. Milca 58, 010 01 Žili

na, SK;
(210) 37-96

(111) 187 688 
(220)15.01.1996 
(310)74/701.370 
(320) 14.07.1995 
(330) US 
(442)06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180)15.01.2006
(730) Hanna-Barbera Productions, Inc., 3400 Cahuen- 

ga Boulevard, Hollywood, Los Angeles, California, 
US;

(210) 96-96



(180) 16.02.2006
(730) MONA, spol. s r. o., Žitná 18, 120 79 Praha 2, CZ; 
(210)477-96

(730) POLYTEX, spol. s r. o., Kysucká 12, 010 01 Žili
na. SK;

(210)1010-96

(111)187 690 
(220)23.02.1996 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)23.02.2006
(730) PREMAC, spol. s r. o., Stará Vajnorská cesta 25,

832 17 Bratislava, SK;
(210)533-96

(111) 187 696 
(220) 18.04.1996 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 18.04.2006
(730) POLYTEX, spol. s r. o., Kysucká 12, 010 01 Žili

na, SK;
(210) 1014-96

(111) 187 691 
(220)26.02.1996 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)26.02.2006
(730) TERMOŠTÚDIO, s. r. o., Kaukazská ul. č. 2,

851 01 Bratislava, SK;
(210)560-96

(111) 187 697 
(220) 19.04.1996 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 19.04.2006
(730) SmithKline Beecham p. 1. c., New Horizons Court, 

Brentford, Middlesex TW8 9EP, GB;
(210) 1016-96

(111) 187 692 
(220)29.02.1996 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)28.02.2006
(730) HP spol. s r. o., Smianska 9, 915 01 Nové Mesto 

nad Váhom, SK;
(210)597-96

(111) 187 698 
(220) 19.04.1996 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 19.04.2006
(730) SmithKline Beecham p. 1. c., New Horizons Court, 

Brentford, Middlesex TW8 9EP, GB;
(210)1017-96

(111)187 693 
(220)29.02.1996 
(310)95/589933 
(320)27.09.1995 
(330) FR 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)28.02.2006
(730) THE WEATHER CHANNEL, INC., 2600 Cum

berland Parkway, Atlanta, Georgia 30339, US; 
(210)598-96

(111)187 699 
(220) 19.04.1996 
(310)39542794.0 
(320)20.10.1995 
(330) DE 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 19.04.2006
(730) Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 

D-53113 Bonn, DE;
(210) 1021-96

(111) 187 694 
(220) 17.04.1996 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 17.04.2006
(730) SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava.

SK;
(210) 1000-96

(111) 187 700 
(220) 19.04.1996 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 19.04.2006
(730) Fansa Giyim Sanayi ve Ticaret A. S., Sinanpasa 

Cad. Nese Sokak No. 25, Caglayan Istanbul, TR; 
(210) 1029-96

(111) 187 695 
(220) 18.04.1996 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 18.04.2006

(111)187 701 
(220)22.04.1996 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 22.04.2006



(730) PML Protein. Mléko. Laktóza, a. s., Smetanova 
1249, 504 01 Nový Bydžov, CZ;

(210)1041-96

(111) 187 702 
(220) 13.05.1996 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 13.05.2006
(730) Kovať Emil, Ing., Hlavná 40, 080 01 Prešov, SK; 
(210) 1272-96

(111)187 703 
(220) 13.06.1996 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 13.06.2006
(730) Telemag Plus, s. r. o., Magnetová 11, 831 04 Brati

slava, SK;
(210) 1549-96

(111) 187 704 
(220) 13.06.1996 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 13.06.2006
(730) Telemag Plus, s. r. o., Magnetová 11, 831 04 Brati

slava, SK;
(210) 1550-96

(111)187 705 
(220) 13.06.1996 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 13.06.2006
(730) Telemag Plus, s. r. o., Magnetová 11, 831 04 Brati

slava, SK;
(210) 1551-96

(111)187 706 
(220) 13.06.1996 
(442) 06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180) 13.06.2006
(730) Telemag Plus, s. r. o., Magnetová 11, 831 04 Brati

slava, SK;
(210) 1552-96

(111) 187 707 
(220) 13.06.1996 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 13.06.2006
(730) Telemag Plus, s. r. o., Magnetová 11, 831 04 Brati

slava, SK;
(210) 1553-96

(111) 187 708 
(220) 13.06.1996 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 13.06.2006
(730) Telemag Plus, s. r. o., Magnetová 11, 831 04 Brati

slava, SK;
(210) 1554-96

(111) 187 709 
(220) 13.06.1996 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 13.06.2006
(730) Telemag Plus, s. r. o., Magnetová 11, 831 04 Brati

slava, SK;
(210) 1555-96

(111) 187 710 
(220) 13.06.1996 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 13.06.2006
(730) Telemag Plus, s. r. o., Magnetová 11, 831 04 Brati

slava, SK;
(2)0) 1556-96

(111) 187 711 
(220) 13.06.1996 
(442) 06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180) 13.06.2006
(730) Telemag Plus, s. r. o., Magnetová 11,831 04 Brati

slava, SK;
(210) 1558-96

(111) 187 712 
(220) 13.06.1996 
(442) 06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180) 13.06.2006
(730) Telemag Plus, s. r. o., Magnetová 11, 831 04 Brati

slava, SK;
(210)1559-96

(111) 187 713 
(220)13.06.1996 
(442)06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180) 13.06.2006
(730) Telemag Plus, s. r. o., Magnetová 11, 831 04 Brati

slava, SK;
(210) 1560-96



(180) 13.06.2006
(730) Telemag Plus, s. r. o., Magnetová 11, 831 04 Brati

slava, SK;
(210) 1561-96

(730) Veteran Car Club Bratislava-Rusovce, Čemyšev- 
ského 5, 851 01 Bratislava, SK;

(210)1641-96

(111) 187 715 
(220) 18.06.1996 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 18.06.2006
(730) N. KALOYANNIS BROS A. E. B. E., 21-23 

Gounaiy Street, Piraeus 185 31, GR;
(210)1598-96

(111) 187 721 
(220) 19.06.1996 
(442) 06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180) 19.06.2006
(730) Veteran Car Club Bratislava-Rusovce, Čemyšev- 

ského 5, 851 01 Bratislava, SK;
(210) 1642-96

(111) 187 716 
(220) 18.06.1996 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 18.06.2006
(730) Tatrakon, spol. s r. o., Alžbetina 23, 058 01 Pop

rad, SK;
(210) 1603-96

(111) 187 722 
(220)01.07.1996 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)01.07.2006
(730) INFOSEC, spol. s r. o., Mlynarovičova 6, 851 04 

Bratislava, SK;
(210)1733-96

(111) 187 717 
(220) 18.06.1996 
(442)06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180) 18.06.2006
(730) MAG INSTRUMENT, INC., 1635 South Sacra

mento Avenue, Ontario, California 91761, US;
(210)1615-96

(111) 187 723 
(220)01.07.1996 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)01.07.2006
(730) INFOTRANS, spol. s r. o., Kuklovská 54, 841 05 

Bratislava, SK;
(210) 1734-96

(111) 187 718 
(220) 18.06.1996 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 18.06.2006
(730) REGA - WIEN Wilfried Lange, Hanauskag 4,

1120 Wien, AT;
(210) 1616-96

(111) 187 724 
(220) 03.07.1996 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)03.07.2006
(730) KORAX-BP Kft., Eôtvôs u. 34. Il 13, H-1067 

Budapest, HU;
(210)1749-96

(111) 187 719 
(220) 19.06.1996 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 19.06.2006
(730) MALESCI, Istituto farmacobiologico S. p. A.,

Via N. Porpora 22 - 24, Florencia, IT;
(210) 1628-96

(111)187 725 
(220) 12.08.1996 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 12.08.2006
(730)1. N. GLOBAL, a. s., Ruská 67, 101 00 Praha 10, 

CZ;
(210)2120-96

(111) 187 720 
(220) 19.06.1996 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 19.06.2006

(111) 187 726 
(220) 12.08.1996 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 12.08.2006
(730)1. N. GLOBAL, a. s., Ruská 67, 101 00 Praha 10, 

CZ;
(210)2121-96



(111) 187 727 
(220) 14.08.1996 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 14.08.2006
(730) Medvedík Ján, Kolesová 307, 013 61 Žilina, SK; 
(210)2143-96

(111) 187 728 
(220) 15.08.1996 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 15.08.2006
(730) Tatrakon, spol. s r. o., Alžbetina 23, 058 01 Pop

rad, SK;
(210)2145-96

(111) 187 729 
(220) 16.08.1996 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 16.08.2006
(730) NEW HESO-COM, s. r. o., A. Žarnova 6, 917 01 

Trnava, SK;
(210)2166-96

(111) 187 730 
(220) 16.08.1996 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 16.08.2006
(730) NEW HESO-COM, s. r. o„ A. Žarnova 6, 917 01 

Trnava, SK;
(210)2167-96

(111) 187 731 
(220) 19.08.1996 
(442) 06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180) 19.08.2006
(730) YAT MING INDUSTRIAL FACTORY LTD., 

William Enterprises Ind. Bldg., 3/F 23-25 Ng Fong 
St., San Po Kong, Kowloon, HK;

(210)2181-96

(111) 187 732 
(220) 19.08.1996 
(442) 06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180)19.08.2006
(730) YAT MING INDUSTRIAL FACTORY LTD., 

William Enterprises Ind. Bldg., 3/F 23-25 Ng Fong 
St., San Po Kong, Kowloon, HK;

(210)2182-96

(111) 187 733 
(220) 19.08.1996 
(442)06.08.1999

(151)17.11.1999 
(180) 19.08.2006
(730) CASH CONVERTERS Pty Ltd, Level 18, Chan

cery House, 37 St. Georges Terrace, Perth, Western 
Australia, AU 

(210)2183-96

(111) 187 734 
(220) 20.08.1996 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)20.08.2006
(730) Geoinfos, s. r. o., Sancova 54, 811 05 Bratislava, 

SK;
(210)2187-96

(111) 187 735 
(220)20.08.1996 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)20.08.2006
(730) NITRAFROST, a. s., Novozámocká 226, 949 81 

Nitra, SK;
(210)2190-96

(111) 187 736 
(220) 28.08.1996 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)28.08.2006
(730) CITELUM S. A., 12 pee des Etats Unis, 75016 

Paris, FR;
(210) 2250-96

(111) 187 737 
(220)28.08.1996 
(442) 06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180)28.08.2006
(730) CITELUM S. A., 12 pee des Etats Unis, 75016 

Paris, FR;
(210)2251-96

(111) 187 738
(220)06.09.1996
(442)06.08.1999
(151)17.11.1999
(180)06.09.2006
(730) INTACT, spol. s r. o., Na Zbytkách, Staré Město u 

F. M., Baška, CZ;
(210)2359-96



(730) DOMO REAL, s. r. o., Púchovská 16, 835 05 Bra
tislava, SK;

(210) 2419-96

(730) MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., 
LTD., 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 
Prefecture, JP;

(210)2718-96

(111) 187 740 
(220) 18.09.1996 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 18.09.2006
(730) NOKO, spol. s r. o., Rybárska č. 1, 915 41 Nové 

Mesto nad Váhom, SK;
(210) 2448-96

(111)187 746 
(220) 17.10.1996 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 17.10.2006
(730) NOBILIA PLUS, s. r. o., Dopravná 2, 040 13 

Košice, SK;
(210)2737-96

(111) 187 741 
(220) 20.09.1996 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)20.09.2006
(730) Paldi Jozef, Kpt. Nálepku 788/41, 937 01 Želie

zovce, SK;
(210) 2480-96

(111) 187 747 
(220)30.10.1996 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 30.10.2006
(730) KAYLA FOODS INTL (BARBADOS) INC., 

Price Waterhouse Center, Collymore Rock, St. 
Michael, Barbados, West Indies, BB;

(210)2849-96
(111)187 742 
(220) 11.10.1996 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 11.10.2006
(730) HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAI-

SHA, No. 1-1, 2-chome, Minami-aoyama, Minato- 
-ku, Tokyo, JP;

(210)2685-96

(111) 187 748 
(220)26.11.1996 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)26.11.2006
(730) Procházka Edgar, Vavřenova 1146, 140 00 Praha 

4, CZ;
(210)3147-96

(IlI) 187 743 
(220) 14.10.1996 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 14.10.2006
(730) Visual Communications Limited, Visual House, 1 

Mastmaker Road, London, E14 9WT, GB;
(210)2694-96

(111) 187 749 
(220)26.11.1996 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)26.11.2006
(730) Mediagroup, spol. s r. o., Vavřenova 1146, 142 00 

Praha 4, CZ;
(210)3151-96

(111) 187 744 
(220) 15.10.1996 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 15.10.2006
(730) ESPRIT HOLDING, a. s., Beblavého 1, 811 01 

Bratislava, SK;
(210) 2711-96

(111) 187 750 
(220)03.12.1996 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)03.12.2006
(730) ARISA, s. r. o., Zvonarka 16, 617 00 Brno, CZ; 
(210)3244-96

(111) 187 745 
(220) 16.10.1996 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 16.10.2006

(111) 187 751 
(220)06.12.1996 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)06.12.2006



(730) Cyklosport Krampl a Daniš - CKD, Hviezdosla
vova 13, 917 00 Trnava, SK;

(210)3285-96

(111) 187 752 
(220)06,12.1996 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)06.12.2006
(730) CME Media Enterprises B. V., Leidseplein 29, 

1017 PS Amsterdam, N L;
(210)3291-96

(111) 187 753 
(220) 13.12.1996 
(310)75/181.266 
(320) 15.10.1996 
(330) US 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 13.12.2006
(730) Cognizant Corporation, a Delaware corporation,

200 Nyala Farms, Westport, Connecticut 06880. 
US;

(210)3355-96

(111) 187 754 
(220) 16.12.1996 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 16.12.2006
(730) PT. INTERNATIONAL CHEMICAL INDUS

TRIAL Co., Ltd, JL Daan Mogot KM 11, Ceng- 
kareng, Jakarta, ID;

(210)3373-96

(111) 187 755 
(220) 17.12.1996 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 17.12.2006
(730) DUSLO, a. s., 927 03 Šaľa, SK; 
(210)3382-96

(111) 187 756 
(220) 17.12.1996 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 17.12.2006
(730) Oklamčáková Anna, Ing., Bzovicka 4, 851 07 

Bratislava, SK;
(210)3384-96

(730) FYTOFARM, spol. s r. o., Dúbravská cesta 21, 
842 51 Bratislava, SK;

(210)3396-96

(111) 187 758 
(220) 19.12.1996 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 19.12.2006
(730) FYTOFARM, spol. s r. o., Dúbravská cesta 21, 

842 51 Bratislava, SK;
(210)3397-96

(111) 187 759 
(220) 19.12.1996 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 19.12.2006
(730) TECHNOCOM, s. r. o., Tajovskeho 6, 040 01 

Košice, SK;
(210)3405-96

(111) 187 760 
(220)27.12.1996 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)27.12.2006
(730) NOVUS Credit Services Inc. (Delaware Corpo

ration), 2500 Lake Cook Road, Riverwoods, 
Illinois, US;

(210)3502-96

(111) 187 761 
(220) 02.01.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)02.01.2007
(730) Haier Group Corporation, Haier Road, Hi-Tech 

Industrial Zone, Qingdao, Shandong, Province 
266101, R R-China1CN;

(210)1-97

(111) 187 762 
(220) 02.01.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 02.01.2007
(730) Haier Group Corporation, Haier Road, Hi-Tech 

Industrial Zone, Qingdao, Shandong , Province 
266101, P. R. China, CN;

(210)2-97

(111) 187 763 
(220) 02.01.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)02.01.2007



(730) Haier Group Corporation, Haier Road, Hi-Tech 
Industrial Zone, Qingdao, Shandong, Province 
266101, P. R.China, CN;

(210)3-97

(111) 187 764 
(220) 24.01.1997 
(442) 06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180) 24.01.2007
(730) STOCK Plzeň, a. s., Palírenská 2, 315 51 Plzeň, 

CZ;
(210)273-97

(111) 187 765
(220)24.01.1997
(442)06.08.1999
(151)17.11.1999
(180)24.01.2007
(730) Cadbury Beverages BV, Worldwide Center 

Amsterdam, Tower B, 17 th Floor , Strawinskylaan 
1725, 1077 XX Amsterdam, NL;

(210)274-97

(111) 187 766 
(220) 24.01.1997 
(442) 06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180)24.01.2007
(730) TREBOR BASSETT LIMITED, 25 Berkeley 

Square, London WlX 6HT, GB;
(210)275-97

(111) 187 767 
(220)24.01.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 24.01.2007
(730) TREBOR BASSETT LIMITED, 25 Berkeley 

Square, London WlX 6HT, GB;
(210) 276-97

(111) 187 768 
(220) 27.01.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)27.01.2007
(730) TaT, Trade a Tradition, spol. s r. o., Kukučínova 

26, 040 01 Košice, SK;'
(210)287-97

(111) 187 769 
(220) 28.01.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)28.01.2007

(730) AMWAY CORPORATION, spoločnosť zriadená 
podľa zákonov štátu Michigan, 7575 Fulton Street 
East, Ada, Michigan 49355-0001, US;

(210)290-97

(111) 187 770 
(220)28.01.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)28.01.2007
(730) Amway Corporation, spoločnosť zriadená podľa 

zákonov štátu Michigan, 7575 Fulton Street East, 
Ada, Michigan 49355-0001, US;

(210) 291-97

(111) 187 771 
(220)28.01.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)28.01.2007
(730) Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 

Indianapolis, Indiana, US;
(210)293-97

(111) 187 772 
(220)28.01.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)28.01.2007
(730) Mattes Slovakia, spol. s r. o., A. Rudnaya 21, 

010 01 Žilina, SK;
(210)295-97

(111) 187 773 
(220) 28.01.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)28.01.2007
(730) Mattes Slovakia, spol. s r. o., A. Rudnaya 21, 

010 01 Žilina, SK;
(210) 297-97

(111) 187 774 
(220)28.01.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)28.01.2007
(730) Mattes Slovakia, spol. s r. o., A. Rudnaya 21, 

010 01 Žilina, SK;
(210) 298-97



(730)Kollár Marek, 91921 Zeleneč č. 506, SK; 
(210)326-97

(111) 187 776 
(220) 05.02.1997 
(442) 06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180) 05.02.2007
(730) WEG S. A., Rua Joinville, 3300, 89256-900 

Jaragua do Sul - SC, BR;
(210)388-97

(111) 187 777 
(220) 05.02.1997 
(442) 06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180)05.02.2007
(730) SMITHERS-OASIS COMPANY, 2020 Front 

Street, Cuyahoga Falls, Ohio 44221, US; 
(210)400-97

(111) 187 778 
(220)05.02.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)05.02.2007
(730) OTS (Ochodno-technické služby), spol. s r. o.,

Opletalova 65, 843 02 Bratislava, SK;
(210)401-97

(111) 187 779 
(220) 06.02.1997 
(442) 06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180) 06.02.2007
(730) Texas Farm Products Company, 915 South 

Fredonia Street, Nacogdoches, Texas 75961, US; 
(210)404-97

(111) 187 780 
(220)06.02.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)06.02.2007
(730) Texas Farm Products Company, 915 South 

Fredonia Street, Nacogdoches, Texas 75961, US; 
(210)405-97

(111) 187 781 
(220) 06.02.1997 
(442)06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180) 06.02.2007
(730) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia, 

US;
(210)410-97

(111) 187 782 
(220)06.02.1997 
(442)06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180) 06.02.2007
(730) Dollar Rent A Car Systems, Inc., 5330 E 31st 

Street, Tulsa, Oklahoma, US;
(210)412-97

(111) 187 783 
(220) 06.02.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 06.02.2007
(730) ACER INCORPORATED, at 7, Hsin Ann Road, 

Hsinchu Science Based Industrial Park, TW; 
(210)413-97

(111) 187 784 
(220)06.02.1997 
(442) 06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180)06.02.2007
(730) Société des Produits Nestlé S. A., 1800 Vevey, CH; 
(210)416-97

(111) 187 785 
(220) 06.02.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 06.02.2007
(730) Société des Produits Nestlé S. A., 1800 Vevey, CH; 
(210)417-97

(111) 187 786 
(220) 06.02.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 06.02.2007
(730) Colgate - Palmolive Company, spoločnosť zriade

ná podľa zákonov štátu Delaware, 300 Park Avenue, 
New York, NY 10022 - 7499, US;

(210)419-97

(111) 187 787 
(220)06.02.1997 
(442) 06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180)06.02.2007
(730) WILLIAM GRANT & SONS LIMITED, The 

Glenfiddich Distillery, Dufftown, Banffshire, 
Scotland, GB;

(210) 420-97



(180)06.02.2007
(730) Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Science 

Based Industries Campus, 1 Iar (lotz\im, Jerusalem 
91010, Izrael IL;

(210)421-97

(111) 187 789 
(220)06.02.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)06.02.2007
(730) Polysport Gesellschaft fiir medizinische und the- 

rapeutische Produkte mbH, Graf-Stauffenberg- 
-Ring 157 D, D-61350 Bad Homburg v. d. H„ DE; 

(210)422-97

(1 II) 187 790 
(220)06.02.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)06.02.2007
(730)IINCHEBA, a. s., Viedenská cesta č. 5-7, 852 51 

Bratislava, SK;
(210) 423-97

(111) 187 791 
(220)07.02.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)07.02.2007
(730) Malokarpatský vinársky podnik, a. s., Za dráhou 

21, 902 20 Pezinok, SK;
(210)424-97

(111) 187 792 
(220)07.02.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 07.02.2007
(730) Malokarpatský vinársky podnik, a. s., Za dráhou 

21, 902 20 Pezinok, SK;
(210) 425-97

(Ill)187 793 
(220) 07.02.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)07.02.2007
(730) TR - Beton, s. r. o., U hlavního nádraží 3, 586 01 

Jihlava, CZ;
(210)427-97

(730) TR - Beton, s. r. o., U hlavního nádraží 3, 586 01 
Jihlava, CZ;

(210)428-97

(111) 187 795 
(220)07.02.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 07.02.2007
(730) TR - Beton, s. r. o., U hlavního nádraží 3, 586 01 

Jihlava, CZ;
(210)429-97

(111)187 796 
(220)07.02.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 07.02.2007
(730) TR - Beton, s. r. o., U hlavního nádraží 3, 586 01 

Jihlava, CZ;
(210)431-97

(111) 187 797 
(220)07.02.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)07.02.2007
(730) Matthew Gloag & Son Limited, West Kinfauns, 

Perth, Scotland PH2 7XY, GB;
(210)434-97

(111) 187 798 
(220) 07.02.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)07.02.2007
(730) Oy Karl FazerAb, Fazerintie 6, Vantaa, FI; 
(210)435-97

(111) 187 799 
(220)07.02.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)07.02.2007
(730) Tunc Spor Giyim Sanayi ve Ticaret Limited §ir- 

keti, Havaalani Mah. Koyici Cad. Formen Sokak 
No. 12 Ati?alani, Istanbul, TR;

(210)436-97

(111) 187 800 
(220)07.02.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 07.02.2007
(730)4 You A/S, Sverigesvej 11, DK-6100 Haderslev, 

DK;
(210)437-97



(111) 187 801 
(220) 07.02.1997 
(442) 06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180) 07.02.2007
(730) PUSSER'S INC., Road Town, Tortola, VG; 
(210)439-97

(111) 187 802 
(220) 07.02.1997 
(442)06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180) 07.02.2007
(730) Porebová Janette, Južná trieda 13, 040 01 Košice, 

SK;
(210) 443-97

(111) 187 803 
(220) 07.02.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 07.02.2007
(730) Porebová Janette, Južná trieda 13, 040 01 Košice, 

SK;
(210) 444-97

(111)187 804 
(220) 10.02.1997 
(310)75/208 463 
(320)05.12.1996 
(330) US 
(442)06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180) 10.02.2007
(730) V Secret Catalogue, Inc., 1105 North Market 

Street, Wilmington, Delaware 19801, US; 
(210)447-97

(111) 187 805 
(220) 10.02.1997 
(310) 117442 
(320)29.11.1996 
(330) CZ 
(442)06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180) 10.02.2007
(730)MEMSEP, spol. s r. o., U Nikolajky 5, 150 00 

Praha, CZ;
(210) 448-97

(111) 187 806 
(220) 10.02.1997 
(310) 117441 
(320) 29.11.1996 
(330) CZ 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 10.02.2007

(730) MEMSEP, spol. s r. o„ U Nikolajky 5, 150 00 
Praha, CZ;

(210)449-97

(111) 187 807 
(220) 14.02.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 14.02.2007
(730) Kvokacka Stanislav, 086 41 Vaniskovce 88, SK; 
(210)512-97

(111) 187 808 
(220) 18.02.1997 
(442) 06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180) 18.02.2007
(730) Lučanská Katarína, Belehradská 1, 831 04 Brati

slava, SK;
(210)530-97

(111) 187 809 
(220) 19.02.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 18.11.1999 
(180) 19.02.2007
(730) MISUMI CORPORATION, 2-4-43, Toyo, Koto- 

ku, Tokyo, JP;
(210)543-97

(111) 187 810 
(220) 06.03.1997 
(442) 06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180)06.03.2007
(730) Société des Produits Nestlé S. A., 1800 Vevey, CH; 
(210) 698-97

(111) 187 811 
(220)03.03.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 03.03.2007
(730) Železiarne Podbrezová, a. s., Kolkáreň 35, 976 81 

Podbrezová, SK;
(210)704-97

(111) 187 812 
(220) 11.03.1997 
(442)06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180) 11.03.2007
(730) ACADEMY OF MOTION PICTURE ARTS 

AND SCIENCES, 8949 Wilshire Boulevard, 
Beverly Hills, California 90211, US;

(210) 733-97



(111) 187 813 
(220) 18.03.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 18.03.2007
(730) ACADEMY OF MOTION PICTURE ARTS 

AND SCIENCES, 8949 Wilshire Boulevard, 
Beverly Hills, California 90211, US;

(210)823-97

(111) 187 814 
(220) 19.03.1997 
(442) 06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180) 19.03.2007
(730) BASS PUBLIC LIMITED COMPANY, High 

Street, Burton-on-Trent, GB;
(210)837-97

(111) 187 815 
(220) 19.03.1997 
(442)06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180) 19.03.2007
(730) ERSAHIN TEKSTIL GIYIM GIDA INSAAT 

TURIZM PAZARLAMA SANAYI VE TICA- 
RET LIMITED, Sikerti, Keresteciler Sitesi Fatih 
Caddesi No: 11/A, Merter - Istambul, TR; 

(210)838-97

(111) 187 816 
(220) 19.03.1997 
(442) 06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180) 19.03.2007
(730) Pharmacia & Upjohn AB, S-112 87 Stockholm, 

SE;
(210) 839-97

(111) 187 817 
(220) 19.03.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 19.03.2007
(730) The Coca-Cola Company, 310 North Avenue, N.

W., Atlanta, Georgia 30313, US;
(210) 840-97

(111) 187 818 
(220) 06.05.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 06.05.2007
(730) ARGO, spol, s r. o., Mlynská 1335, 053 11 Smiža

ny, SK;
(210)893-97

(111) 187 819 
(220)25.03.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)25.03.2007
(730) MONA, spol. s r. o., Žitná 18, 120 79 Praha 2, CZ; 
(210)905-97

(111) 187 820 
(220)26.03.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 26.03.2007
(730) GUSEPPE-SIovakia, s. r. o., Súkennícka 16, 

971 01 Prievidza, SK;
(210)919-97

(111) 187 821 
(220) 27.03.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)27.03.2007
(730) Informačná technika, spol. s r. o., Krmanova 10, 

811 03 Bratislava, SK;
(210)935-97

(111) 187 822 
(220) 07.04.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 07.04.2007
(730) ESTEE LAUDER COSMETICS LTD., 161 

Commander Blvd., Agincourt, Ontario MlS 3K9, 
CA;

(210)966-97

(111) 187 823 
(220) 07.04.1997 
(442)06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180) 07.04.2007
(730) STOCK Plzeň, a. s., Palírenská 2, 315 51 Plzeň, 

CZ;
(210) 967-97

(111) 187 824 
(220) 07.04.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 07.04.2007
(730) Tennessee Dickel Distilling Company, c/o George 

Dickel & Co, Cascade Spring Brauch Road, 
Tullahoma, Tennessee 37388, US;

(210)974-97

(111) 187 825 
(220) 08.04.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999



(180)08.04.2007
(730) Whitbread Restaurants Holding GmbH, Elisa- 

bethstrasse 22, D-40217 Dusseldorf, DE; 
(210)983-97

(111) 187 826 
(220) 08.04.1997 
(442) 06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180)08.04.2007
(730) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 7, 919 04 Smole

nice, SK;
(210) 984-97

(111) 187 827 
(220)22.04.1997 
(442) 06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180)22.04.2007
(730) TECHNOLOGIE-EKO-SERVIS, s. r. o., Náběl- 

kova 2, 841 05 Bratislava, SK;
(210) 1023-97

(111) 187 828 
(220)11.04.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 11.04.2007
(730) AGROS HOLDING SA, Chalubiňskiego 8, 

Warszawa, PL;
(210) 1026-97

(111) 187 829 
(220)11.04.1997 
(310)2117613 
(320) 06.12.1996 
(330) GB 
(442) 06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180) 11.04.2007
(730) British-American Tobacco (Holdings) Limited,

Millbank, Knowle Green, Staines, Middlesex 
TWl8 IDY, GB;

(210) 1028-97

(111) 187 830 
(220) 11.04.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 11.04.2007
(730) THE GILLETTE COMPANY, Prudential Tower 

Building, Boston, Massachusetts 02199, US;
(210) 1030-97

(730) Czech Business, spol. s r. o., Kobližná 16, 602 00 
Bmo, CZ;

(210) 1073-97

(111) 187 832 
(220) 18.04.1997 
(442) 06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180) 18.04.2007
(730) Integrated Paving Concepts Inc., Suite 102, 

17957 55 th Avenue, Surrey, British Columbia, CA; 
(210) 1080-97

(111) 187 833 
(220) 18.04.1997 
(442) 06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180) 18.04.2007
(730) LAKTOS, spol. s r. o., Nová cesta 17, 140 00 Praha 

4, CZ;
(210) 1089-97

(lil) 187 834 
(220)21.04.1997 
(442) 06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180)21.04.2007
(730) Nine West Group, Inc., 9, West Broad Street, 

Stamford, Connecticut, US;
(210) 1092-97

(111) 187 835 
(220)21.04.1997 
(442) 06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180)21.04.2007
(730) DAJK, spol. s r. o., Strojárska 2206, 069 01 Snina, 

SK;
(210) 1095-97

(111) 187 836 
(220)21.04.1997 
(442) 06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180)21.04.2007
(730) DAJK, spol. s r. o., Strojárska 2206, 069 01 Snina, 

SK;
(210) 1096-97

(111) 187 837 
(220)21.04.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)21.04.2007
(730) DAJK, spol. s r. o., Strojárska 2206, 069 01 Snina, 

SK;
(210) 1097-97



(111) 187 838 
(220)25.04.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)25.04.2007
(730) SAMSUNG ELEKTRONICS CO, LTD., 416, 

Maetan-dong, Paldal-gu, Suwon-city, Kyungki-do, 
KR;

(210) 1144-97

(111) 187 839 
(220)30.04.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)30.04.2007
(730) DMA SYSTEMS, spol. s r. o., Nevädzová 5, 

821 01 Bratislava, SK;
(210) 1193-97

(111) 187 840 
(220)30.04.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)30.04.2007
(730) DMA SYSTEMS, spol. s r. o., Nevädzová 5, 

821 01 Bratislava, SK;
(210) 1194-97

(111) 187 841 
(220)05.05.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)05.05.2007
(730) GCE Autogen, s. r. o., Žižkova 381, 583 01 Chotě- 

boř, CZ;
(210)1227-97

(111) 187 842 
(220) 06.05.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 06.05.2007
(730) Čanaky Norbert, Ing. - KOBRA, 951 15 Mojmí- 

rovce 995, SK;
(210) 1241-97

(111) 187 843 
(220)20.05.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)20.05.2007
(730) Pfizer Inc., spoločnosť štátu Delaware, 235 East 

42nd Street, New York, New York 10017, US;
(210) 1351-97

(111) 187 844
(220)20.05.1997
(442)06.08.1999

(151) 17.11.1999 
(180)20.05.2007
(730) Pfizer Inc., spoločnosť štátu Delaware, 235 East 

42nd Street, New York, New York 10017, US;
(210) 1352-97

(111) 187 845 
(220)20.05.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)20.05.2007
(730) STOCK Plzeň, a. s., Palírenská 2, 315 51 Plzeň, 

CZ;
(210)1354-97

(111) 187 846 
(220)20.05.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)20.05.2007
(730) Pfizer Products Inc., spoločnosť štátu Connecticut, 

Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, 
US;

(210) 1355-97

(111) 187 847 
(220)20.05.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 20.05.2007
(730) TAISHO PHARMACEUTICAL CO., LTD., 24- 

-1, Takata 3-chome, Toshima-ku, Tokyo, JP;
(210) 1356-97

(111) 187 848 
(220)20.05.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 20.05.2007
(730) Budovic Miroslav - BUNO, Kátovská ulica 31, 

908 51 Holíč, SK;
(210) 1369-97

(111) 187 849 
(220) 20.05.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 20.05.1997
(730) Valter Milan, Tr. SNP 29, 974 01 Banská Bystrica, 

SK;
(210) 1373-97



(730) COLUMBIA LABORATORIES, INC. (Delawa
re Corporation), 2665 South Bayshore Drive, 
Miami, Florida 33133, US;

(210) 1377-97

(730) CASTROL LIMITED, Burmah CastroI House, 
Pipers Way, Swindon, Wiltshire SN3 IRE, GB; 

(210) 1506-97

(111) 187 851 
(220)21.05.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)21.05.2007
(730) Gabrielle Studio, Inc., 550 Seventh Avenue, New 

York, New York 10018, US;
(210) 1393-97

(111) 187 857 
(220) 02.06.1997 
(442) 06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180)02.06.2007
(730) LOCTITE CORPORATION, a Delaware corpo

ration, Hartford Square North, 10 Columbus 
Boulevard, Hartford, Connecticut 06106, US;

(210) 1513-97

(111) 187 852 
(220)21.05.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)21.05.2007
(730) Gabrielle Studio, Inc., 550 Seventh Avenue, New 

York, New York 10018, US;
(210) 1394-97

(111) 187 858 
(220) 04.06.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)04.06.2007
(730) FRUJO, a. s., 691 53 Tvrdonice, CZ;
(210) 1521-97

(111) 187 853 
(220) 22.05.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 22.05.2007
(730) Minnesota Mining and Manufacturing Compa

ny, St. Paul, Minnesota 55133-3427, US;
(210) 1399-97

(111) 187 859
(220)04.06.1997
(442)06.08.1999
(151)17.11.1999
(180)04.06.2007
(730) Stehlo Slavomír, Podzámska 7, 940 01 Nové Zám

ky, SK;
(210) 1522-97

(111)187 854 
(220)26.05.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)26.05.2007
(730) TOPHAUS, spol. s r. o., Stummerova 41, 955 01 

Topoľčany, SK;
(210)1462-97

(111) 187 860 
(220)04.06.1997 
(442) 06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180)04.06.2007
(730) KURARAY Co., Ltd., 1621, Sakazu, Kurashiki 

City, Okayama, JP;
(210) 1523-97

(111) 187 855 
(220)06.06.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 06.06.2007
(730) MEDEIA, spol. s r. o., Cintorínska 4, 010 04 Žili- 

na-Bánová, SK;
(210) 1489-97

(111) 187 861 
(220)05.06.1997 
(442) 06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180) 05.06.2007
(730) PFIZER Inc., 235 East 42nd Street, New York, 

New York 10017, US;
(210) 1528-97

(111) 187 856 
(220) 02.06.1997 
(442) 06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180)02.06.2007

(111) 187 862 
(220)05.06.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)05.06.2007



(730) SCHERING CORPORATION, 2000 Galloping 
Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033-0530, 
US;

(210) 1529-97

(111) 187 863 
(220)05.06.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 05.06.2007
(730) Reemtsma Cigarettenfabriken Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung, Parkstrasse 51, 22605- 
-Hamburg, DE;

(210) 1531-97

(111) 187 864 
(220)05.06.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)05.06.2007
(730) MERRELL PHARMACEUTICALS, INC., Cor

poration of Delaware, 2110 East Galbraith Road, 
Cincinnati, Ohio, US;

(210) 1533-97

(111) 187 865 
(220)05.06.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 05.06.2007
(730) REKLAMA A MARKETING, s. r. o., Kutuzovo

va 17, 831 03 Bratislava, S K;
(210) 1537-97

(111) 187 866 
(220) 05.06.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)05.06.2007
(730) REKLAMA A MARKETING, s. r. o., Kutuzovo

va 17, 831 03 Bratislava, SK;
(210) 1538-97

(111) 187 867 
(220)06.06.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)06.06.2007
(730) MAPFRE ASISTENCIA COMPAŇIA INTER

NACIONÁL DE SEGUROS Y REASEGUROS, 
S. A., Ctra. de Pozuelo de Alarcón a Majadahonda 
s/n, Majadahonda, Madrid, ES;

(210) 1547-97

(730) SOLIDMARKET LTD., Unit 18, Mill Mall, 
Wickham'S Cay, Road Town, Tortola, VG;

(210)1548-97

(111) 187 869 
(220) 12.06.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 12.06.2007
(730) NU SKIN INTERNATIONAL, INC., One Nu 

Skin Plaza 75 West Center, Provo. Utah 84601, US; 
(210) 1607-97

(111) 187 870 
(220) 12.06.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 12.06.2007
(730) NU SKIN INTERNATIONAL, INC., One Nu 

Skin Plaza 75 West Center, Provo, Utah 84601, US; 
(210) 1608-97

(111) 187 871 
(220) 12.06.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 12.06.2007
(730) NU SKIN INTERNATIONAL, INC., One Nu 

Skin Plaza 75 West Center, Provo, Utah 84601, US; 
(210) 1609-97

(111) 187 872 
(220) 12.06.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 12.06.2007
(730) NU SKIN INTERNATIONAL, INC., One Nu 

Skin Plaza 75 West Center, Provo, Utah 84601, US; 
(210) 1610-97

(111) 187 873 
(220) 12.06.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 12.06.2007
(730) NU SKIN INTERNATIONAL, INC., One Nu 

Skin Plaza 75 West Center, Provo, Utah 84601, US; 
(210) 1611-97

(111) 187 874 
(220) 12.06.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 12.06.2007
(730) NU SKIN INTERNATIONAL, INC., One Nu 

Skin Plaza 75 West Center, Provo, Utah 84601, US; 
(210)1612-97



(111) 187 875 
(220) 12.06.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 12.06.2007
(730) NU SKIN INTERNATIONAL, INC., One Nu 

Skin Plaza 75 West Center, Provo, Utah 84601, US; 
(210)1613-97

(111) 187 876 
(220) 12.06.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 12.06.2007
(730) NU SKIN INTERNATIONAL, INC., One Nu 

Skin Plaza 75 West Center, Provo, Utah 84601, US; 
(210) 1614-97

(111)187 877 
(220) 12.06.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 12.06.2007
(730) NU SKIN INTERNATIONAL, INC., One Nu 

Skin Plaza 75 West Center, Provo, Utah 84601, US; 
(210) 1616-97

(111) 187 878 
(220) 12.06.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 12.06.2007
(730) NU SKIN INTERNATIONAL, INC., One Nu 

Skin Plaza 75 West Center, Provo, Utah 84601, US; 
(210) 1617-97

(111) 187 879 
(220)12.06.1997 
(442) 06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180) 12.06.2007
(730) NU SKIN INTERNATIONAL, INC., One Nu 

Skin Plaza 75 West Center, Provo, Utah 84601, US; 
(210) 1618-97

(111) 187 880 
(220) 12.06.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 12.06.2007
(730) NU SKIN INTERNATIONAL, INC., One Nu 

Skin Plaza 75 West Center, Provo, Utah 84601, US; 
(210) 1619-97

(111) 187 881 
(220) 12.06.1997 
(442)06.08.1999

(151) 17.11.1999 
(180) 12.06.2007
(730) NU SKIN INTERNATIONAL, INC., One Nu 

Skin Plaza 75 West Center, Provo, Utah 84601, US; 
(210) 1620-97

(111) 187 882 
(220) 12.06.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 12.06.2007
(730) NU SKIN INTERNATIONAL, INC., One Nu 

Skin Plaza 75 West Center, Provo, Utah 84601, US; 
(210) 1621-97

(111) 187 883 
(220) 12.06.1997 
(442) 06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180) 12.06.2007
(730) NU SKIN INTERNATIONAL, INC., One Nu 

Skin Plaza 75 West Center, Provo, Utah 84601, US; 
(210) 1622-97

(111) 187 884 
(220) 12.06.1997 
(442) 06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180) 12.06.2007
(730) NU SKIN INTERNATIONAL, INC., One Nu 

Skin Plaza 75 West Center, Provo, Utah 84601, US; 
(210) 1623-97

(111) 187 885 
(220) 12.06.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 12.06.2007
(730) NU SKIN INTERNATIONAL, INC., One Nu 

Skin Plaza 75 West Center, Provo, Utah 84601, US; 
(210) 1624-97

(111) 187 886 
(220) 12.06.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)12.06.2007
(730) Francesco Cinzano & C.ia S. p. A, Via Principessa 

Felicita di Savoia n. 8/12, 10131 Torino, IT;
(210) 1626-97



(730) HERMES INTERNATIONAL, Société en com
mandite par actions, 24, rue du Faubourg Saint 
Honoré, 75008 Paris, FR;

(210)1627-97

(111) 187 888 
(220) 12.06.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 12.06.2007
(730) NU SKIN INTERNATIONAL, INC., One Nu 

Skin Plaza 75 West Center, Provo, Utah 84601, US; 
(210) 1628-97

(111) 187 889 
(220) 12.06.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 12.06.2007
(730) NU SKIN INTERNATIONAL, INC., One Nu 

Skin Plaza 75 West Center, Provo, Utah 84601, US; 
(210) 1629-97

(111) 187 890 
(220) 12.06.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 12.06.2007
(730) NU SKIN INTERNATIONAL, INC., One Nu 

Skin Plaza 75 West Center, Provo, Utah 84601, US; 
(210) 1630-97

(111) 187 891 
(220)12.06.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 12.06.2007
(730) NU SKIN INTERNATIONAL, INC., One Nu 

Skin Plaza 75 West Center, Provo, Utah 84601, US; 
(210) 1631-97

(111) 187 892 
(220)12.06.1997 
(442) 06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180)12.06.2007
(730) NU SKIN INTERNATIONAL, INC., One Nu 

Skin Plaza 75 West Center, Provo, Utah 84601, US; 
(210) 1633-97

(111) 187 893 
(220) 12.06.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 12.06.2007

(730) NU SKIN INTERNATIONAL, INC., One Nu 
Skin Plaza 75 West Center, Provo, Utah 84601, US; 

(210) 1634-97

(111) 187 894 
(220) 12.06.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 12.06.2007
(730) NU SKIN INTERNATIONAL, INC., One Nu 

Skin Plaza 75 West Center, Provo, Utah 84601, US; 
(210) 1635-97

(111) 187 895 
(220) 12.06.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 12.06.2007
(730) NU SKIN INTERNATIONAL, INC., One Nu 

Skin Plaza 75 West Center, Provo, Utah 84601, US; 
(210)1636-97

(111) 187 896 
(220) 12.06.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 12.06.2007
(730) NU SKIN INTERNATIONAL, INC., One Nu 

Skin Plaza 75 West Center, Provo, Utah 84601, US; 
(210) 1637-97

(111) 187 897 
(220) 12.06.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 12.06.2007
(730) NU SKIN INTERNATIONAL, INC., One Nu 

Skin Plaza 75 West Center, Provo, Utah 84601, US; 
(210) 1638-97

(111) 187 898 
(220) 12.06.1997 
(442) 06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180) 12.06.2007
(730) NU SKIN INTERNATIONAL, INC., One Nu 

Skin Plaza 75 West Center, Provo, Utah 84601, US; 
(210) 1639-97

(111) 187 899 
(220) 12.06.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 12.06.2007
(730) NU SKIN INTERNATIONAL, INC., One Nu 

Skin Plaza 75 West Center, Provo, Utah 84601, US; 
(210) 1641-97



(111) 187 900 
(220) 12.06.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 12.06.2007
(730) NU SKIN INTERNATIONAL, INC., One Nu 

Skin Plaza 75 West Center, Provo, Utah 84601, US; 
(210) 1642-97

(111) 187 901 
(220) 12.06.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 12.06.2007
(730) Pečivárne Liptovský Hrádok, s. r. o., Liptovská 

Porúbka 347, 033 01 Liptovský Hrádok, SK;
(210) 1645-97

(111) 187 902 
(220) 12.06.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 12.06.2007
(730) WaIach Janusz, Ing., Moskovská 5, 811 08 Brati

slava, SK;
(210) 1647-97

(111) 187 903 
(220) 13.06.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 13.06.2007
(730) PosAm Bratislava, spol. s r. o., Vajnorská 137, 

831 04 Bratislava, SK;
(210) 1649-97

(111)187 904 
(220) 19.06.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 19.06.2007
(730) INFODOM, spol. s r. o., Ľubovnianska 5, 851 07 

Bratislava, SK;
(210) 1707-97

(111) 187 905 
(220) 19.06.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 19.06.2007
(730) INFODOM, spol. s r. o., Ľubovnianska 5, 851 07 

Bratislava, SK;
(210) 1708-97

(730) Interavia AG, Koningslaa 39, 1075 AB Amster
dam, NL;

(210) 1729-97

(111)187 907 
(220) 23.06.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 23.06.2007
(730) ANRY, Global s. r. o., Blumentalská 10, 811 07 

Bratislava, SK;
(210)1730-97

(IIl) 187 908 
(220)23.06.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)23.06.2007
(730) ANRY, Global s. r. o., Blumentalská 10, 811 07 

Bratislava, SK;
(210) 1731-97

(111) 187 909 
(220)23.06.1997 
(310)118772 
(320) 23.01.1997 
(330) CZ 
(442)06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180)23.06.2007
(730) Grulich Radovan, Karasova 6, 757 01 Valašské 

Meziříčí, CZ;
(210) 1732-97

(111) 187 910 
(220) 23.06.1997 
(310)75/217.953 
(320) 24.12.1996 
(330) US 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 23.06.2007
(730) Amway Corporation, spoločnosť podľa zákonov 

štátu Michigan, 7575 Fulton Street, East, Ada, 
Michigan 49355, US;

(210) 1733-97

(111) 187 911 
(220) 23.06.1997 
(310)75/281.006 
(320)25.04.1997 
(330) US 
(442)06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180) 23.06.2007
(730) Amway Corporation, spoločnosť podľa zákonov 

štátu Michigan, 7575 Fulton Street, East, Ada, 
Michigan 49355, US;

(210) 1734-97



(111) 187 912 
(220)23.06.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)23.06.2007 
(730) MOB1L1ER, v. o. s., 

Piešťany. SK;
(210) 1736-97

(111) 187 913
(220) 23.06.1997
(442)06.08.1999
(151) 17.11.1999
(180) 23.06.2007
(730) VÍNO NITRA, spol.

Lužianky, SK;
(210) 1737-97

(111) 187 914
(220)23.06.1997
(442) 06.08.1999
(151) 17.11.1999
(180)23.06.2007
(730) VÍNO NITRA, spol.

Lužianky, SK;
(210) 1738-97

(111) 187 915
(220)23.06.1997
(442)06.08.1999
(151) 17.11.1999
(180)23.06.2007
(730) VÍNO NITRA, spol.

Lužianky, SK;
(210) 1739-97

(111) 187 916
(220)23.06.1997
(442)06.08.1999
(151) 17.11.1999
(180)23.06.2007
(730) VÍNO NITRA, spol.

Lužianky, SK;
(210) 1740-97

(111) 187 917
(220)23.06.1997
(442) 06.08.1999
(151) 17.11.1999
(180)23.06.2007
(730) VÍNO NITRA, spol.

Lužianky, SK;
(210) 1741-97

(730) VÍNO NITRA, spol. s r. o., Vinárska 1, 951 41 
Lužianky, SK;

(210) 1744-97

Sládkovičova 10, 921 01 (111) 187 919
(220) 23.06.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)23.06.2007
(730) VÍNO NITRA, spol. s r. o., Vinárska 1, 951 41 

Lužianky, SK;
(210) 1748-97

r. o., Vinárska 1, 951 41 (111) 187 920
(220) 03.07.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)03.07.2007
(730) WS TELESKOP INTERNATIONAL, spol. s r.

o., Perunská 2, 695 01 Hodonín, CZ;
(210) 1844-97

r. o., Vinárska 1, 951 41 (111) 187 921
(220)07.07.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)07.07.2007
(730) NORITSU KOKI CO., LTD., 579-1, Umehara, 

Wakayama-Shi, Wakayama-Ken, JP;
(210)1909-97

r. o., Vinárska 1, 951 41 (111) 187 922 
(220) 08.07.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 08.07.2007
(730) TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD., 1- 

-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, JP; 
(210)1915-97

r. o., Vinárska 1, 951 41 (111) 187 923
(220)09.07.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 09.07.2007
(730) Samsonite Corporation, 11200 East Forty-Fifth 

Avenue, Denver, Colorado 80239-3018, US;
(210) 1916-97

r. o., Vinárska 1, 951 41 (111) 187 924
(220) 09.07.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)09.07.2007
(730) Samsonite Corporation, 11200 East Forty-Fifth 

Avenue, Denver, Colorado 80239-3018, US;
(210) 1917-97



(111) 187 925 
(220)09.07.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 09.07.2007
(730) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 126-130, 

rue Jules Guesde, 92300 Levallois-Perret, FR;
(210) 1924-97

(111) 187 926 
(220) 09.07.1997 
(442)06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180) 09.07.2007
(730) Pharmacia & Upjohn AB, S-112 87 Stockholm,

SE;
(210) 1927-97

(111) 187 927 
(220) 09.07.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 09.07.2007
(730) Spoločnosť 7 PLUS, s. r. o., Ružová dolina č. 27, 

825 06 Bratislava, SK;
(210) 1931-97

(111) 187 928 
(220) 09.07.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 09.07.2007
(730) Spoločnosť 7 PLUS, s. r. o., Ružová dolina č. 27, 

825 06 Bratislava, SK;
(210) 1932-97

(111) 187 929 
(220) 09.07.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)09.07.2007
(730) Spoločnosť 7 PLUS, s. r. o., Ružová dolina č. 27, 

825 06 Bratislava, SK;
(210) 1934-97

(111) 187 930 
(220) 09.07.1997 
(442)06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180) 09.07.2007
(730) Spoločnosť 7 PLUS, s. r. o., Ružová dolina č. 27, 

825 06 Bratislava, SK;
(210) 1937-97

(111) 187 931 
(220) 09.07.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999

(180)09.07.2007
(730) Spoločnosť 7 PLUS, s. r. o., Ružová dolina č. 27, 

825 06 Bratislava, SK;
(210) 1938-97

(111) 187 932 
(220) 09.07.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 09.07.2007
(730) PURE ENERGY BATTERY CORPORATION,

5409 Eglinton Avenue West, Suite 204, Etobicoke 
Ontario M9C5K6, CA;

(210) 1945-97

(111) 187 933 
(220) 09.07.1997 
(442)06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180) 09.07.2007
(730) PURE ENERGY BATTERY CORPORATION,

5409 Eglinton Avenue West, Suite 204, Etobicoke 
Ontario M9C5K6, CA;

(210) 1946-97

(111) 187 934 
(220) 09.07.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 09.07.2007
(730) ZENECA LIMITED, 15 Stanhope Gate, London 

WlY 6LN, GB;
(210) 1947-97

(111) 187 935 
(220) 09.07.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 09.07.2007
(730) ZENECA LIMITED, 15 Stanhope Gate, London 

WlY 6LN, GB;
(210) 1948-97

(111) 187 936 
(220) 09.07.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 09.07.2007
(730) ZENECA LIMITED, 15 Stanhope Gate, London 

W1Y6LN, GB;
(210) 1949-97



(730) ASC OFFICE, spol. s r. o., GaIvaniho 2/A, 821 04 
Bratislava, SK;

(210)2004-97

(111) 187 938 
(220)21.07.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)21.07.2007
(730) Wolf Snack und Gebäck GmbH, Neue Berg- 

strasse 1, 64665 Alsbach-Hähnlein, DE;
(210) 2098-97

(111) 187 939 
(220)21.07.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)21.07.2007
(730) Advance Magazine Publishers Inc., 350 Madison 

Avenue, New York, New York 10017, U S; 
(210)2100-97

(111) 187 940
(220)21.07.1997
(442)06.08.1999
(151)17.11.1999
(180)21.07.2007
(730) Kassay Florian - F- FORMA DOOR'S, Hlavná 

69, 040 00 Košice, SK;
(210)2105-97

(111) 187 941
(220)22.07.1997
(442)06.08.1999
(151)17.11.1999
(180)22.07.2007
(730) SUN MICROSYSTEMS, INC., spoločnosť orga

nizovaná a existujúca podľa zákonov štátu Dela
ware, 2550 Garcia Avenue, Mountain View, 
California 94043-1100, US;

(210)2107-97

(111) 187 942 
(220)22.07.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 22.07.2007
(730) Set Secure Electronic Transaction, LLC, c/o 

Delaware Corporation Organizers, Inc., 1201 North 
Market Street, Wilmington, Delaware, US; 

(210)2109-97

(730) IMI YORKSHIRE FITTINGS LIMITED, Haigh 
Park Road, Stourton. Leeds, LSI 1RD, GB; 

(210)2110-97

(111) 187 944 
(220) 22.07.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)22.07.2007
(730) Cineplex Odeon (Barbados) Inc., c/o Peat Mar

wick Associates Limited, Hastings, Christ Church, 
BB;

(210)2111-97

(111) 187 945 
(220) 22.07.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)22.07.2007
(730) Cineplex Odeon (Barbados) Inc., c/o Peat Mar

wick Associates Limited, Hastings, Christ Church, 
BB;

(210)2112-97

(111)187 946 
(220)22.07.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)22.07.2007
(730) Cineplex Odeon (Barbados) Inc., c/o Peat Mar

wick Associates Limited, Hastings, Christ Church, 
BB;

(210)2113-97

(111) 187 947 
(220) 22.07.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 22.07.2007
(730) Cineplex Odeon (Barbados) Inc., c/o Peat Mar- 

wdck Associates Limited, Hastings. Christ Church, 
BB;

(210)2114-97

(111) 187 948 
(220) 22.07.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)22.07.2007
(730) Cineplex Odeon (Barbados) Inc., c/o Peat Mar

wick Associates Limited, Hastings, Christ Church, 
BB;

(210)2115-97

(111)187 949
(220)22.07.1997
(442)06.08.1999



(151) 17.11.1999 
(180) 22.07.2007
(730) Cineplex Odeon (Barbados) Inc., c/o Peat Mar

wick Associates Limited, Hastings, Christ Church, 
BB;

(210)2116-97

(111) 187 950 
(220) 23.07.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 23.07.2007
(730) GALENICA, spol. s r. o., Vrbovská 39, 921 01 

Piešťany, SK;
(210)2119-97

(111) 187 951 
(220)23.07.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)23.07.2007
(730) GALENICA, spol. s r. o., Vrbovská 39, 921 01 

Piešťany, SK;
(210)2120-97

(111) 187 952 
(220) 23.07.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 23.07.2007
(730) Válek Jozef, 900 28 Zálesie, SK; 
(210)2121-97

(111) 187 953 
(220) 22.07.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 22.07.2007
(730) HARDSOFT COMPUTERS, spol. s r. o.,

Mlynské Nivy 73, 827 99 Bratislava, SK; 
(210)2131-97

(111) 187 954 
(220)24.07.1997 
(442)06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180) 24.07.2007
(730) COOPEX soft, s. r. o,, Levočská 5, 080 01 Prešov, 

SK;
(210)2132-97

(730) Združenie Realitných Kancelárií Slovenskej 
Republiky, Ružová dolina 27, 842 69 Bratislava, 
SK;

(210)2134-97

(111) 187 956
(220)24.07.1997
(442)06.08.1999
(151)17.11.1999
(180)24.07.2007
(730) T. C. DEBICA S. A., 1, 1 Maja St., 39-200 Debica, 

PL;
(210)2136-97

(111) 187 957 
(220)28.04.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)28.04.2007
(730) FAVAB, s. r. o., Jaskový rad 217, 831 01 Bratislava, 

SK;
(210)2137-97

(111) 187 958 
(220) 24.07.1997 
(310) 75/235177 
(320) 03.02.1997 
(330) US 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)24.07.2007
(730) AMWAY CORPORATION, spoločnosť zriadená 

podľa zákonov štátu Michigan, 7575 Fulton Street 
East, Ada, Michigan 49355-0001, US; 

(210)2138-97

(111)187 959 
(220)24.07.1997 
(442) 06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180) 24.07.2007
(730) AMWAY CORPORATION, spoločnosť zriadená 

podľa zákonov štátu Michigan, 7575 Fulton Street 
East, Ada, Michigan 49355-0001, US; 

(210)2139-97

(111) 187 960 
(220)25.07.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)25.07.2007
(730) AUTO-KLIMA, s. r. o., Beňadická 5, 851 06 

Bratislava, SK;
(210)2141-97



(IIl) 187 961 
(220)25.07.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)25.07.2007
(730) BIOTIKA, a. s., 976 13 Slovenská Ľupča, SK; 
(210)2142-97

(111) 187 962 
(220)25.07.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)25.07.2007
(730) Dermik Laboratories Inc., 500 Areola Road, 

Collegeville, Pennsylvania 19426, LIS; 
(210)2144-97

(111) 187 963 
(220)25.07.1997 
(310)2131804 
(320) 06.05.1997 
(330) GB 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)25.07.2007
(730) GLAXO GROUP LIMITED, Glaxo Wellcome 

House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex 
UB6ONN, GB;

(210)2146-97

(111) 187 964 
(220) 05.08.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 05.08.2007
(730) IPOS, spol. s r. o., informačný systém, poraden

stvo, obchod, služby, Radničné nám. 4, 821 05 
Bratislava, SK;

(210)2232-97

(111) 187 965 
(220)07.08.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 07.08.2007
(730) WS TELESKOP INTERNATIONAL, spol. s r.

o., Perunská 2, 695 01 Hodonín, CZ;
(210)2251-97

(111) 187 966 
(220) 07.08.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)07.08.2007
(730) ROTKIV, s. r. o., Pionierska 27, 080 01 Prešov, 

SK;
(210)2253-97

(111) 187 967 
(220) 07.08.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 07.08.2007
(730) PepsiCo, Inc., a North Carolina corporation, 700 

Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577,
US;

(210)2256-97

(111) 187 968 
(220) 07.08.1997 
(310)75/268403 
(320)02.04.1997 
(330) US 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)07.08.2007
(730) Lucent Technologies Inc., spoločnosť zriadená 

podľa zákonov štátu Delaware, 600 Mountain 
Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974-0636, US; 

(210)2257-97

(111)187 969 
(220)07.08.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 07.08.2007
(730) AGRICHEM, spol. s r. o., Nobelova 34, 836 05 

Bratislava, SK;
(210) 2258-97

(111)187 970 
(220) 07.08.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 07.08.2007
(730) AGRICHEM, spol. s r. o., Nobelova 34, 836 05 

Bratislava, SK;
(210)2259-97

(111) 187 971 
(220)07.08.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)07.08.2007
(730) AGRICHEM, spol. s r. o., Nobelova 34, 836 05 

Bratislava, SK;
(210) 2260-97

(111) 187 972 
(220) 07.08.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)07.08.2007
(730) Vozár Ľubomír - OKLANDT, Plickova 3, 831 06 

Bratislava, SK;
(210)2262-97



(111) 187 973 
(220) 07.08.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 07.08.2007
(730) BASS PUBLIC LIMITED COMPANY, High 

Street, Burton-on-Trent, GB;
(210)2263-97

(111) 187 974 
(220)08.08.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)08.08.2007
(730) de Miclén, a. s., Nádražný rad 23, 934 12 Levice, 

SK;
(210) 2266-97

(111) 187 975 
(220)08.08.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 08.08.2007
(730) GASPOWER VIBRESSO, s. r. o., Novozámocká 

102, 949 05 Nitra, SK;
(210) 2267-97

(111)187 976 
(220)08.08.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)08.08.2007
(730) GASPOWER VIBRESSO, s. r. o., Novozámocká 

102, 949 05 Nitra, SK;
(210)2268-97

(111) 187 977 
(220) 15.08.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 15.08.2007
(730) APOLLÓN, s. r. o., Partizánska 93, 974 01 Banská 

Bystrica, SK;
(210) 2325-97

(111) 187 978 
(220) 15.08.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 15.08.2007
(730) HATRI, s. r. o., Furdekova 12, 851 03 Bratislava, 

SK;
(210) 2336-97

(730) Jančinová Milka, PhDr., Sklenárova 44, 821 09 
Bratislava, SK;

(210)2338-97

(111) 187 980 
(220)25.08.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 25.08.2007
(730) Považské mlyny a cestovinárne, spol. s r. o.,

Hurbanova 21, 921 35 Piešťany, SK;
(210) 2406-97

(111) 187 981 
(220)25.08.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)25.08.2007
(730) Považské mlyny a cestovinárne, spol. s r. o.,

Hurbanova 21, 921 35 Piešťany, SK;
(210) 2407-97

(111) 187 982 
(220) 25.08.1997 
(442)06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180)25.08.2007
(730) Považské mlyny a cestovinárne, spol. s r. o.,

Hurbanova 21, 921 35 Piešťany, SK;
(210) 2408-97

(111) 187 983 
(220) 25.08.1997 
(442)06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180)25.08.2007
(730) Považské mlyny a cestovinárne, spol. s r. o.,

Hurbanova 21, 921 35 Piešťany, SK;
(210) 2409-97

(111) 187 984 
(220)25.08.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)25.08.2007
(730) MEDOCHEMIE LTD, 1-10 Constantinopel Str., 

Limassol, C Y;
(210) 2410-97

(111) 187 985 
(220)25.08.1997 
(442) 06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180)25.08.2007
(730) MEDOCHEMIE LTD, 1-10 Constantinopel Str., 

Limassol, C Y;
(210) 2412-97



(111) 187 986 
(220)25.08.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)25.08.2007
(730) MEDOCHEMIE LTD, 1-10 Constantinopel Str., 

Limassol, CY;
(210)2414-97

(111) 187 987 
(220) 25.08.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)25.08.2007
(730) MEDOCHEMIE LTD, 1-10 Constantinopel Str..

Limassol, CY;
(210) 2415-97

(111) 187 988 
(220)25.08.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)25.08.2007
(730) MEDOCHEMIE LTD, 1-10 Constantinopel Str., 

Limassol, C Y;
(210)2416-97

(111) 187 989 
(220)25.08.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 25.08.2007
(730) MEDOCHEMIE LTD, 1-10 Constantinopel Str., 

Limassol, CY;
(210) 2417-97

(111) 187 990 
(220)25.08.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)25.08.2007
(730) MEDOCHEMIE LTD, 1-10 Constantinopel Str., 

Limassol, CY;
(210)2418-97

(111) 187 991 
(220)25.08.1997 
(442) 06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180) 25.08.2007
(730) MEDOCHEMIE LTD, 1-10 Constantinopel Str., 

Limassol, CY;
(210)2419-97

(730) MEDOCHEMIE LTD, 1-10 Constantinopel Str..
Limassol, CY;

(210) 2420-97

(111) 187 993 
(220)25.08.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)25.08.2007
(730) MEDOCHEMIE LTD, 1-10 Constantinopel Str., 

Limassol, CY;
(210)2421-97

(111) 187 994 
(220)25.08.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)25.08.2007
(730) MEDOCHEMIE LTD, 1-10 Constantinopel Str., 

Limassol, CY;
(210)2422-97

(111)187 995 
(220)25.08.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)25.08.2007
(730) MEDOCHEMIE LTD, 1-10 Constantinopel Str., 

Limassol, CY;
(210)2423-97

(111) 187 996 
(220)25.08.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)25.08.2007
(730) MEDOCHEMIE LTD, 1-10 Constantinopel Str., 

Limassol, CY;
(210)2424-97

(111) 187 997 
(220)25.08.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)25.08.2007
(730) MEDOCHEMIE LTD, 1-10 Constantinopel Str., 

Limassol, CY;
(210)2425-97

(111) 187 998 
(220)25.08.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)25.08.2007
(730) MEDOCHEMIE LTD, 1-10 Constantinopel Str., 

Limassol, C Y;
(210)2426-97



(111) 187 999 
(220)25.08.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)25.08.2007
(730) MEDOCHEMIE LTD, 1-10 Constantinopel Str., 

Limassol, CY;
(210) 2427-97

(111) 188 000
(220)25.08.1997
(442)06.08.1999
(151)17.11.1999
(180)25.08.2007
(730) MEDOCHEMIE LTD, 1-10 Constantinopel Str., 

Limassol, CY;
(210) 2428-97

(111) 188 001 
(220)25.08.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)25.08.2007
(730) MEDOCHEMIE LTD, 1-10 Constantinopel Str., 

Limassol, CY;
(210) 2430-97

(111) 188 002 
(220)25.08.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)25.08.2007
(730) MEDOCHEMIE LTD, 1-10 Constantinopel Str., 

Limassol, CY;
(210)2431-97

(111) 188 003 
(220)25.08.1997 
(442) 06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180)25.08.2007
(730) MEDOCHEMIE LTD, 1-10 Constantinopel Str., 

Limassol, CY;
(210) 2433-97

(111) 188 004 
(220)25.08.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)25.08.2007
(730) MEDOCHEMIE LTD, 1-10 Constantinopel Str., 

Limassol, CY;
(210) 2434-97

(730) American Life Insurance Company, 600 King 
Street, Wilmington, Delaware 19899, US;

(210) 2451-97

(111) 188 006 
(220) 26.08.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 26.08.2007
(730) American Life Insurance Company, 600 King 

Street, Wilmington, Delaware 19899, US;
(210) 2452-97

(111) 188 007 
(220)26.08.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 26.08.2007
(730) American Life Insurance Company, 600 King 

Street, Wilmington, Delaware 19899, US;
(210)2454-97

(111) 188 008 
(220)26.08.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)26.08.2007
(730) American Life Insurance Company, 600 King 

Street, Wilmington, Delaware 19899, US; 
(210)2455-97

(111) 188 009
(220)27.08.1997
(442)06.08.1999
(151)17.11.1999
(180)27.08.2007
(730) KEPA Cosmetics, s. r. o., Jankovcova 18, 170 00 

Praha 7, CZ;
(210)2456-97

(111) 188 010 
(220)27.08.1997 
(442) 06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180)27.08.2007
(730) KEPA Cosmetics, s. r. o., Jankovcova 18, 170 00 

Praha 7, CZ;
(210)2457-97

(111) 188 011 
(220)27.08.1997 
(442) 06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180)27.08.2007
(730) The Clorox Company, 1221 Broadway, Oakland, 

California 94623-1305, US;
(210)2458-97



(111) 188012 
(220)27.08.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 27.08.2007
(730) MARTINSKÁ MLIEKAREŇ, a. s., Kollárova 

110, 036 80 Martin, SK;
(210)2459-97

(111) 188 013 
(220)28.08.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)28.08.2007
(730) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská 

Sobota, SK;
(210) 2468-97

(111) 188 014 
(220)28.08.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)28.08.2007
(730) TAURIS, a, s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská 

Sobota, SK;
(210) 2469-97

(111) 188 015 
(220) 28.08.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)28.08.2007
(730) Amway Corporation, 7575 Fulton Street East, 

Ada, Michigan 49355, US;
(210)2471-97

(111) 188 016 
(220)28.08.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 28.08.2007
(730) Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 

Redmond, Washington 98052-6399, US;
(210) 2472-97

(111) 188 017 
(220)28.08.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)28.08.2007
(730) DowElanco LLC, spoločnosť organizovaná a exis

tujúca podľa zákonov štátu Delaware, 9330 
Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US; 

(210) 2473-97

(180)28.08.2007
(730) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 Park 

Avenue, New York, New York 10022-7499, US; 
(210)2474-97

(111) 188 019 
(220) 28.08.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)28.08.2007
(730) Porubčan Róbert, Ing. - EDING, Zliechovská 

341, 018 64 Košeca, SK;
(210)2477-97

(111) 188 020 
(220) 28.08.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)28.08.2007
(730) Porubčan Róbert, Ing. - EDING, Zliechovská 

341, 018 64 Košeca, SK;
(210) 2478-97

(111) 188 021 
(220)28.08.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 28.08.2007
(730) Porubčan Róbert, Ing. - EDING, Zliechovská 

341, 018 64 Košeca, SK;
(210) 2479-97

(111) 188 022 
(220)02.09.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 02.09.2007
(730) BIOTIKA, a. s., 976 13 Slovenská Ľupča, SK; 
(210) 2481-97

(111) 188 023 
(220)02.09.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 02.09.2007
(730) BIOTIKA, a. s., 976 13 Slovenská Ľupča, SK; 
(210) 2482-97

(111) 188 024 
(220)02.09.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 02.09.2007
(730) AMERICAN CYANAMID COMPANY, Five 

Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, US; 
(210) 2483-97



(111) 188 025 
(220)02.09.1997 
(442) 06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180)02.09.2007
(730) GLITTER, spol. s r. o., Tyršova 22, 066 01 

Humenné, SK;
(210) 2489-97

(111) 188 026 
(220) 02.09.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)02.09.2007
(730) R. B. R., a. s., Martin, Osloboditeľov 1024, 038 15 

Martin, SK;
(210) 2491-97

(111) 188 027 
(220)02.09.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)02.09.2007
(730) WT, s. r. o., Jesenského 33, 911 01 Trenčín, SK; 
(210)2492-97

(111) 188 028 
(220)03.09.1997 
(442) 06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180) 03.09.2007
(730) THE CLOROX COMPANY, 1221 Broadway, 

Oakland, California 94623-1305, US;
(210) 2496-97

(111) 188 029 
(220)03.09.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)03.09.2007
(730) THE CLOROX COMPANY, 1221 Broadway, 

Oakland, California 94623-1305, US; 
(210)2497-97

(111) 188 030 
(220)03.09.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)03.09.2007
(730) THE CLOROX COMPANY, 1221 Broadway, 

Oakland, California 94623-1305, US;
(210) 2498-97

(730) Orion Corporation, Orionintie 1, 02200 Espoo, FI; 
(210) 2499-97

(111)188 032 
(220) 03.09.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)03.09.2007
(730) Orion Corporation, Orionintie 1,02200 Espoo, FI; 
(210)2500-97

(111) 188 033 
(220)05.09.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)05.09.2007
(730) PETTY RACING, s. r. o., Krivá 23, 040 01 Koši

ce, SK;
(210)2530-97

(111) 188 034 
(220) 08.09.1997 
(442) 06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180)08.09.2007
(730) Hříchová Kamila, Mgr., Furdekova 10, 851 03 

Bratislava, SK;
(210)2557-97

(111)188 035 
(220) 08.09.1997 
(442) 06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)08.09.2007
(730) MERCK & CO., Inc., spoločnosť štátu New 

Jersey, One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey, US;

(210)2558-97

(111) 188 036 
(220)08.09.1997 
(442) 06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180)08.09.2007
(730) MERCK & CO., Inc., spoločnosť štátu New 

Jersey, One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey, US;

(210)2559-97

(111) 188 037
(220)08.09.1997
(442)06.08.1999
(151)17.11.1999
(180)08.09.2007



(730) MERCK & CO., Inc., spoločnosť štátu New 
Jersey, One Merck Drive. Whitehouse Station, New 
Jersey, US;

(210)2561-97

(111) 188 038 
(220)08.09.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)08.09.2007
(730) MERCK & CO., Inc., spoločnosť štátu New 

Jersey, One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey, US;

(210)2562-97

(111) 188 039 
(220)08.09.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)08.09.2007
(730) MERCK & CO., Inc., spoločnosť štátu New 

Jersey, One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey, US;

(210)2563-97

(111)188 040 
(220)08.09.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)08.09.2007
(730) MERCK & CO., Inc., spoločnosť štátu New 

Jersey, One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey, US;

(210)2564-97

(111) 188 041 
(220)08.09.1997 
(442) 06.08.1999 
(151)17.11.1999 
(180)08.09.2007
(730) MERCK & CO., Inc., spoločnosť štátu New 

Jersey, One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey, US;

(210)2565-97

(111) 188 042 
(220) 08.09.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)08.09.2007
(730) MERCK & CO., Inc., spoločnosť štátu New 

Jersey, One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey, US;

(210)2566-97

(180)08.09.2007
(730) MERCK & CO., Inc., spoločnosť štátu New 

Jersey, One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey, US;

(210)2567-97

(111) 188 044 
(220)09.09.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180)09.09.2007
(730) Aida Engineering, Ltd., 2-10, Ohyama-cho, 

Sagamihara-shi, Kanagawa-ken, JP;
(210)2570-97

(111)188 045 
(220) 10.09.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 10.09.2007
(730) Société des Produits Nestlé S. A., 1800 Vevey. CH; 
(210)2576-97

(111)188 046 
(220) 10.09.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1909 
(180) 10.09.2007
(730) Amway Corporation, 7575 Fulton Street East, 

Ada, Michigan 49355, US;
(210)2577-97

(111) 188 047 
(220) 10.09.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 10.09.2007
(730) Ethyl Petroleum Additives Limited, London 

Road, Bracknell, Berkshire RGl2 2UW, GB; 
(210)2578-97

(111)188 048 
(220) 11.09.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 11.09.2007
(730) PROVEST, spol. s r. o., Oravicka 617/21, 028 01 

Trstená, SK;
(210)2598-97

(111) 188 049 
(220) 12.09.1997 
(310)575233 
(320)26.06.1997 
(330) EM 
(442)06.08.1999 
(151)22.11.1999 
(180) 12.09.2007



(730) United States Distilled Products Co., 1607 South
12th Street, Princeton, Minnesota 55371, US; 

(210)2604-97

(730) Amway Corporation, spoločnosť zriadená podľa 
zákonov štátu Michigan, 7575 Fulton Street East, 
Ada, Michigan 49355-0001, US;

(210)2615-97

(111) 188 050 
(220) 12.09.1997 
(442)06.08.1999 
(151)22.11.1999 
(180) 12.09.2007
(730) CUMMINS ENGINE COMPANY, INC., spoloč

nosť zriadená podľa zákonov štátu Indiana, 1000
Fifth Street, Columbus, Indiana, US;

(210) 2608-97

(111) 188 056 
(220) 12.09.1997 
(442) 06.08.1999 
(151)22.11.1999 
(180) 12.09.2007
(730) Hi-Tec Sports Pic, Aviation Way, Southend-on- 

-Sea, Essex SS2 GH, GB;
(210)2618-97

(111) 188 051 
(220) 12.09.1997 
(442) 06.08.1999 
(151)22.11.1999 
(180) 12.09.2007
(730) NextLevel Systems, Inc., 8770 West Brynmawr 

Avenue, 13th Floor, Chicago, Illinois 60631, US; 
(210)2609-97

(111) 188 057 
(220) 12.09.1997 
(442)06.08.1999 
(151)22.11.1999 
(180) 12.09.2007
(730) Žofajová Blanka, 029 64 Oravská Jasenica 230, 

SK;
(210) 2619-97

(111) 188 052 
(220) 12.09.1997 
(442) 06.08.1999 
(151)22.11.1999 
(180) 12.09.2007
(730) Pivovar Karšay, s. r. o., Štefánikova 79, 949 40 

Nitra, SK;
(210)2612-97

(111) 188 058 
(220) 16.09.1997 
(442)06.08.1999 
(151)22.11.1999 
(180) 16.09.2007
(730) GC System, a. s., Cejl 48, 602 00 Brno, CZ;
(210)2687-97

(111) 188 053 
(220) 12.09.1997 
(442) 06.08.1999 
(151)22.11.1999 
(180) 12.09.2007
(730) Pivovar Karšay, s. r. o., Štefánikova 79, 949 40 

Nitra, SK;
(210)2613-97

(111)188 059 
(220) 16.09.1997 
(442) 06.08.1999 
(151)22.11.1999 
(180) 16.09.2007
(730) Severochema, družstvo pro chemickou výrobu,

Vilová 333/2, 460 02 Liberec, CZ;
(210)2690-97

(111) 188 054 
(220) 12.09.1997 
(442)06.08.1999 
(151)22.11.1999 
(180) 12.09.2007
(730) Hornby Hobbies Limited, spol. podľa zákonov 

štátu GB, Westwood, Margate, Kent CT9 4JX, GB; 
(210) 2614-97

(111) 188 060 
(220) 16.09.1997 
(442)06.08.1999 
(151)22.11.1999 
(180) 16.09.2007
(730) Severochema, družstvo pro chemickou výrobu,

Vilová 333/2, 460 02 Liberec, CZ;
(210)2691-97

(111) 188 055 
(220) 12.09.1997 
(310)75/340906 
(320) 14.08.1997 
(330) US 
(442)06.08.1999 
(151)22.11.1999 
(180) 12.09.2007

(111) 188 061 
(220) 16.09.1997 
(442)06.08.1999 
(151)22.11.1999 
(180) 16.09.2007
(730) Intel Corporation, 2200 Mission College Boule

vard, Santa Clara, California 95052-8119, US;
(210) 2693-97



(111) 188 062 
(220) 17.09.1997 
(442)06.08.1999 
(151)22.11.1999 
(180) 17.09.2007
(730) ASTRA AKTIEBOLAG, Västra Mälarehamnen 9, 

S-151 85 Sôdertälje, SE;
(210) 2697-97

(111) 188 063 
(220)29.09.1997 
(442)06.08.1999 
(151)22.11.1999 
(180) 29.09.2007
(730) PERSONEL EFEKT, s. r. o., Slovenská 69, 080 01 

Prešov, SK;
(210)2856-97

(111) 188 064 
(220) 29.09.1997 
(442)06.08.1999 
(151)22.11.1999 
(180) 29.09.2007
(730) GENERAL MOTORS ACCEPTANCE CORPO

RATION, a Delaware Corporation, West Grand 
Boulevard and Cass Avenue, DETROID, Michigan 
48202, US;

(210)2858-97

(111) 188 065 
(220) 29.09.1997 
(442) 06.08.1999 
(151)22.11.1999 
(180) 29.09.2007
(730) Kovács Silvester, Ing., 925 92 Kajal 516, SK; 
(210)2859-97

(111) 188 066 
(220)29.09.1997 
(442) 06.08.1999 
(151)22.11.1999 
(180)29.09.2007
(730) E. I. du Pont de Nemours and Company, 1007 

Market Street, Wilmington, Delaware 19898, US; 
(210)2866-97

(111) 188 067 
(220) 29.09.1997 
(442) 06.08.1999 
(151)22.11.1999 
(180) 29.09.2007
(730) E. I. du Pont de Nemours and Company, 1007 

Market Street, Wilmington, Delaware 19898, US; 
(210)2867-97

(180) 30.09.2007
(730) SlovaTest, spol. s r. o., Račianska 71, 832 59 

Bratislava, SK;
(210)2871-97

(111) 188 069
(220)30.09.1997
(442)06.08.1999
(151)22.11.1999
(180)30.09.2007
(730) SPOLANA, a. s., 277 11 Neratovice, CZ; 
(210) 2872-97

(111) 188 070
(220)30.09.1997
(442)06.08.1999
(151)22.11.1999
(180)30.09.2007
(730) SPOLANA, a. s., 277 11 Neratovice, CZ; 
(210)2874-97

(111) 188 071 
(220)30.09.1997 
(442)06.08.1999 
(151)22.11.1999 
(180) 30.09.2007
(730) KABUSHIKI KAISHA TANITA trading as TA

MTA CORPORATION, 14-2, 1-chome, Maeno- 
cho, Itabashi-ku, Tokyo, JP;

(210)2885-97

(111) 188 072 
(220) 02.10.1997 
(310)585026 
(320) 09.07.1997 
(330) EM 
(442)06.08.1999 
(151)22.11.1999 
(180)02.10.2007
(730) United States Distilled Products Co., 1607 South 

12th Street, Princeton, Minnesota 55371, US;
(210) 2909-97

(111)188 073 
(220)03.10.1997 
(442) 06.08.1999 
(151)22.11.1999 
(180)03.10.2007
(730) Clairol Incorporated, spoločnosť organizovaná a 

existujúca podľa zákonov štátu Delaware, 345 Park 
Avenue, New York, New York 10154, US; 

(210)2912-97

(111) 188 074 
(220) 03.10.1997 
(310)2128713 
(320) 07.04.1997 
(330) GB 
(442) 06.08.1999



(151)22.11.1999 
(180) 03.10.2007
(730) GLAXO GROUP LIMITED, Glaxo Wellcome 

House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex 
UB6 0NN, GB;

(210)2930-97

(111) 188 075 
(220) 17.10.1997 
(442) 06.08.1999 
(151)22.11.1999 
(180) 17.10.2007
(730) Canadelle Limited Partnership, 4405 Metropoli

tan Boulevard, East St. Leonard, Quebec HlR 1Z4, 
CA;

(210)3052-97

(111) 188 076 
(220)17.10.1997 
(442) 06.08.1999 
(151)22.11.1999 
(180) 17.10.2007
(730) Hyundai Electronics Industries Co., Ltd., San

136-1, Ami-Ri, Bubal- Eub, Ichon, Kyoungki-Do, 
KR;

(210)3053-97

(111) 188 077 
(220) 20.10.1997 
(442) 06.08.1999 
(151)22.11.1999 
(180)20.10.2007
(730) NU SKIN INTERNATIONAL, INC., One Nu 

Skin Plaza 75 West Center, Provo, Utah 84601, US; 
(210) 3057-97

(111) 188 078 
(220) 20.10.1997 
(442)06.08.1999 
(151)22.11.1999 
(180)20.10.2007
(730) Fond na podporu zahraničného obchodu, Nobe

lova 18, 831 02 Bratislava, SK;
(210) 3058-97

(111)188 079 
(220)20.10.1997 
(442) 06.08.1999 
(151)22.11.1999 
(180)20.10.2007
(730) ASTRA AKTIEBOLAG, Västra Mälarehamnen 9, 

S-151 85 Sôdertälje, SE;
(210)3059-97

(180)20.10.2007
(730) ASTRA AKTIEBOLAG, Västra Mälarehamnen 9, 

S-151 85 Sôdertälje, SE;
(210)3060-97

(111) 188 081 
(220)20.10.1997 
(442) 06.08.1999 
(151)22.11.1999 
(180) 20.10.2007
(730) ASTRA AKTIEBOLAG, Västra Mälarehamnen 9, 

S-151 85 Sôdertälje, SE;
(210) 3061-97

(111) 188 082 
(220)20.10.1997 
(442)06.08.1999 
(151)22.11.1999 
(180) 20.10.2007
(730) ASTRA AKTIEBOLAG, Västra Mälarehamnen 9, 

S-151 85 Sôdertälje, SE;
(210)3062-97

(111) 188 083 
(220) 20.10.1997 
(442)06.08.1999 
(151)22.11.1999 
(180)20.10.2007
(730) NOVOPLAST, v. d., Sereď, Galantská cesta 590, 

925 63 Dolná Streda, SK;
(210)3063-97

(111) 188 084 
(220)21.10.1997 
(442) 06.08.1999 
(151)22.11.1999 
(180)21.10.2007
(730) FATRA TRADING, s. r. o., Jegorovova 37, 975 51 

Banská Bystrica, SK;
(210)3067-97

(111) 188 085 
(220)21.10.1997 
(442) 06.08.1999 
(151)22.11.1999 
(180)21.10.2007
(730) Medvedík Ján - red OSTA, 013 61 Kotešová 307, 

SK;
(210)3071-97

(111) 188 086
(220)21.10.1997
(442)06.08.1999
(151)22.11.1999
(180)21.10.2007



(730) Lucent Technologies Inc., spoločnosť zriadená (730) NOVOFRUCT, s. r. o., Miletičova 1, 821 08 Brati-
podľa zákonov štátu Delaware, 600 Mountain slava, SK;
Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974-0636, US; (210) 3163-97

(210)3076-97

(111) 188 087
(220)21.10.1997
(442)06.08.1999
(151)22.11.1999
(180)21.10.2007
(730) E. R. SQUIBB & SONS, INC., spoločnosť zriade

ná podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville- 
-Princeton Road, Princeton, New Jersey 08540, US; 

(210)3077-97

(111) 188 088
(220)21.10.1997
(442)06.08.1999
(151)22.11.1999
(180)21.10.2007
(730) E. R. SQUIBB & SONS, INC., spoločnosť zriade

ná podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville- 
-Princeton Road, Princeton, New Jersey 08540, US; 

(210)3078-97

(111) 188 089
(220)21.10.1997
(442)06.08.1999
(151)22.11.1999
(180)21.10.2007
(730) E. R. SQUIBB & SONS, INC., spoločnosť zriade

ná podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville- 
-Princeton Road, Princeton, New Jersey 08540, US; 

(210)3079-97

(111) 188 090
(220)21.10.1997
(442)06.08.1999
(151)22.11.1999
(180)21.10.2007
(730) E. R. SQUIBB & SONS, INC., spoločnosť zriade

ná podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville- 
-Princeton Road, Princeton, New Jersey 08540, US; 

(210)3080-97

(111) 188 091 
(220) 27.10.1997 
(442)06.08.1999 
(151)22.11.1999 
(180) 27.10.2007
(730) Poľnohospodárske družstvo HLOHOVEC,

Nitrianská ul., 920 12 Hlohovec, SK;
(210)3162-97

(111) 188 093
(220)30.10.1997
(442)06.08.1999
(151)22.11.1999
(180)30.10.2007
(730) MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, Dallas, 

Texas 75248, US;
(210)3201-97

(111) 188 094 
(220) 30.10.1997 
(442)06.08.1999 
(151)22.11.1999 
(180)30.10.2007
(730) SmithKline Beecham Corporation, One Franklin 

Plaza, Philadelphia, Pennsylvania 19101, US; 
(210)3202-97

(111) 188 095
(220)30.10.1997
(442)06.08.1999
(151)22.11.1999
(180)30.10.2007
(730) KOPEX, s. r. o., Viničná 11, 040 00 Košice, SK; 
(210)3203-97

(111) 188 096 
(220)28.11.1997 
(442)06.08.1999 
(151)22.11.1999 
(180)28.11.2007
(730) Lučební závody, a. s. Kolín, Pražská 54, 280 24 

Kolín II, CZ;
(210)3505-97

(111) 188 097 
(220)28.11.1997 
(442) 06.08.1999 
(151)22.11.1999 
(180)28.11.2007
(730) N. V. KADERFABRIEK DEKNUDT, Nijverheid- 

slaan 3, B-8540 Deerlijk, BE;
(210)3506-97

(111) 188 098 
(220)28.11.1997 
(442) 06.08.1999 
(151)22.11.1999 
(180) 28.11.2007
(730) Lučební závody, a. s. Kolín, Pražská 54, 280 24 

Kolín II, CZ;
(210)3510-97



(111) 188 099
(220)01.12.1997
(442)06.08.1999
(151)22.11.1999
(180)01.12.2007
(730) TATRACHEMA, výrobné družstvo, Bulharská 

ul. 40, 917 02 Trnava, SK;
(210)3538-97

(111) 188 114 
(220)30.08.1994 
(442) 14.01.1998 
(151)25.11.1999 
(180)30.08.2004
(730) MUNOS, s. r. o., Musilova 71, 586 01 Jihlava, CZ; 
(210)1950-94

(111) 188 100 
(220) 10.12.1998 
(442)06.08.1999 
(151) 17.11.1999 
(180) 10.12.2008
(730) Novofruct, spol. s r. o., Miletičova 1, 821 08 

Bratislava, SK;
(210)3134-98

(111) 188 115 
(220)16.02.1995 
(442) 08.07.1998 
(151)25.11.1999 
(180) 16.02.2005
(730) HEADLINE, spol. s r. o., Na Kalvárii 2, 811 04 

Bratislava, SK;
(210)459-95

(111) 188 103 
(220)07.02.1997 
(442)06.08.1999 
(151)25.11.1999 
(180) 07.02.2007
(730) Medvedík Ján, 013 61 Kolesová 307, SK;
(210) 446-97

(111) 188 118 
(220)27.11.1996 
(442)13.04.1999 
(151)25.11.1999 
(180) 27.11.2006
(730) Rexall Sundown, Inc., 851 Broken Sound Parkway 

N. W., Boca Raton, Florida 33487, US; 
(210)3190-96

(111) 188 104 
(220) 14.02.1997 
(442)06.08.1999 
(151)25.11.1999 
(180) 14.02.2007
(730) PRIMÁ - ZDROJ holding, a. s., Tatranská 298,

017 01 Považská Bystrica, SK;
(210)513-97

(111) 188 119 
(220)24.01.1997 
(442) 11.06.1999 
(151)25.11.1999 
(180)24.01.2007
(730) PHARMANEX, Inc., a Delaware Corporation, 625 

Cochrane Street, Simi Valley, California 93065, US; 
(210)264-97

(111) 188 105 
(220) 14.02.1997 
(442) 06.08.1999 
(151)25.11.1999 
(180) 14.02.2007
(730) PRIMÁ - ZDROJ holding, a. s., Tatranská 298,

017 01 Považská Bystrica, SK;
(210)514-97

(111) 188 122 
(220) 24.06.1997 
(442) 11.06.1999 
(151)25.11.1999 
(180)24.06.2007
(730) DAVID S. SMITH PACKAGING LIMITED, 16 

Great Peter Street, London SWlP 2BX, GB;
(210) 1759-97

(111) 188 112 
(220) 02.10.1997 
(310)97710344 
(320) 14.07.1997 
(330) RU 
(442)06.08.1999 
(151)25.11.1999 
(180) 02.10.2007
(730) LEAF UNITED KINGDOM LIMITED, Carlyle 

Road, Greenbank, Bristol BS5 6HR, GB;
(210) 2907-97

(111) 188 123 
(220)24.06.1997 
(442) 11.06.1999 
(151)25.11.1999 
(180) 24.06.2007
(730) DAVID S. SMITH PACKAGING LIMITED, 16 

Great Peter Street, London SWlP 2BX, GB;
(210) 1760-97

(111) 188 124 
(220) 24.09.1997 
(442) 14.01.1998 
(151)25.11.1999



(180)24.09.2007
(730) DEVA, akciová spoločnosť, Trebišov, Cukrovar- 

ská 502, 075 01 Trebišov, SK;
(210)2773-97

(111) 188 125 
(220)15.10.1997 
(442)06.05.1998 
(151)25.11.1999 
(180) 15.10.2007
(730) UNILEVER N. V., Weena 455, Rotterdam 3013 

AL, NL;
(210)3030-97



Zapísané ochranné

188101 188109
188102 188110
188106 188111
188107 188113
188108 188116

(111) 188 101
(220) 07.08.1997
(442)06.08.1999
(151)25.11.1999
(180) 07.08.2007
(540) EFECTIN
(730) AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORA

TION, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 
07940-0874, US;

(510) 5 - Farmaceutické prípravky, najmä antidepresíva, 
zverolekárske a zdravotnícke prípravky, doplnková 
výživa; dietetické látky na lekárske účely, potrava 
pre dojčatá; náplasti, obväzový materiál; hmoty na 
plombovanie zubov a zubné vosky; dezinfekčné prí
pravky; prípravky na ničenie hmyzu; fungicidy, her
bicídy.

(511) 5
(210)2264-97

(111) 188 102 
(220) 14.01.1997 
(442)06.08.1999 
(151)25.11.1999 
(180) 14.01.2007 
(540)

(730) MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., 
LTD., 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 
Prefecture, JP;

(510)7 - Stroje a obrábacie stroje, vyrezávací uhlík (na 
zváracie účely), prístroje na elektrický výboj, zvára
cie stroje, stroje na rezanie vzdušnou plazmou, sys
témy laserového spracovania (na zváracie účely), 
zváracie roboty, priemyselné roboty, vkladacie stro
je s elektronickými komponentmi, montážne stroje, 
čipové montážne systémy, spájkovacie zariadenia, 
automatické nitovačky, stroje na rezanie s drôtom 
odpaľovacieho vedenia, skrutkovačie stroje, nástro
je na elektrický prúd, jednoosové otočné poloho- 
vadlá; motory, elektrické motory, elektrické generá
tory; elevátory, výťahy, zdvíhacie zariadenia; pra
cie, umývacie stroje a zariadenia, elektrické pracie 
zariadenia na šaty, elektrické umývačky riadu; kom
presory; čerpadlá, elektrické vodné čerpadlá; mieša
cie, rezacie a sekacie zariadenia, automatické miesi- 
če chleba pre domácnosti, mixéry, odšťavovače, ro
boty na spracovanie potravín, mäsové mlynčeky, ot
várače na konzervy, brusiče nožov, elektrické kávo
vé mlynčeky, elektrické drviče na ľad, elektrické dr-

známky so zmenou

188117 188128
188120 188129
188121 
188126 
188127

viče odpadkov; záhradné náradie, elektrické kosač
ky, elektrické skracovačky reziva, záhradné pos
trekovače na dezinfekčné prípravky a insekticídy.
9 - Predajné automaty', automaty na rozmieňanie 
mincí, kreditné displeje; fotografické, kinematogra
fické a optické prístroje a nástroje, elektromagnetic
ké výstavné panely, kamery, fotoaparáty, elektronic
ké fotoaparáty, elektronické bleskové jednotky, ko
pírovacie stroje na spracovanie fotografického ma
teriálu, prístroje na prezeranie fotografií, mikrosko
py s osvetľovacím zariadením, kopírovacie stroje, 
prenosné kopírovacie stroje, procesor na diapozití
vy, elektronické kopírovacie tabule, plastové šošov
ky do kamier, dvojúrovňové autotypové obrazové 
procesory, vysokocitlivé farebné procesory, asféric- 
ké sklené šošovky; hasiace prístroje a zariadenia; 
batérie, akumulátorové batérie, slnečné články, pali
vové články, nabíjačky akumulátorov; uhlíkové e- 
lektródy na suché batérie; elektroinštalačné zariade
nia, konektory, elektrické káble, elektrické kábIovo
dy, podlahové rúrkové vedenie najmä na elektrické 
káble, zásuvky (priestorové podlahové vývody), 
predradník na výbojky, podkobercové elektroinšta
lačné systémy, prepínače tlmených a diaľkových 
svetiel, vypínače s regulovateľnou intenzitou osvet
lenia, vypínače, rozvody, obvodové ochranné zaria
denia, spínacie mechanizmy, elektrické spojovacie 
skrinky, rozvodné panely, vypínače spotrebičov, zá
suvky, zástrčky, elektroinštalačné zariadenia, izo
lačné materiály; signalizačné nástroje, prístroje a 
zariadenia, interkomunikačné videozariadenia, do
máce telefóny, dverové zvončeky, húkačky (bzučia
ky), požiarne poplašné zariadenia, hlásiče úniku 
plynu, poplašné zariadenia; akustické stroje, prístro
je a zariadenia, kazetové radiomagnetofony, kom
paktné prehrávače, rádiá, kazetové magnetofóny, 
pohony na pásky, mikrokazetové prepisovače, kara
oke magnetofóny, prehrávače kompaktných diskov, 
softvéry na CD (zaznamenané), gramofónové tanie
re, reproduktory, kazetové šasi, grafické equalizéry, 
tunery, zosilňovače, prenoskové ramienka, slúchad
lá, časovacie audiozariadenia, mikrofóny, gramofó
ny, elektrické megafóny, kombinované stereá, veže, 
digitálne zariadenia na spracovanie zvuku, digitálne 
kompaktné kazetové šasi, jazykové laboratóriá, 
mikrofonové zmiešavače, automobilové audiosysté- 
my, diaľkové ovládania a iné akustické zariadenia; 
audiovizuálne stroje, prístroje a zariadenia, video- 
CD-stereo prehrávače, video-CD programové vyba
venia, kazetové magnetoskopy, kamkordéry, video
kamery, multilaserové diskové prehrávače, zázna
mové zariadenia na pružný videodisk, farebné tla
čiarne na video, elektrónky prenosového zariadenia, 
obrazové elektrónky, farebné (video-) systémy na 
veľkorozmerné obrazovky, televízne prijímače, an
tény, vídeoprojektory, obrazovky, videokamery, te-



levízne kamen,-, káblové televízne systémy, satelitné 
prijímače, optické registračné a reprodukčné prí
stroje, optické záznamové a repr niukčné médiá ria
diace tlmiče, videospínače, kazetový knižničný sys
tém, system automatického rozhlasového alebo te
levízneho vysielanie,, diskové jednotky s pevným 
diskom, elektronické knižné prehrávače, videospí- 
nače, videozobrazovače, elektrické optické palubne 
dosky, elektrické displejové systémy na rozličné ú- 
úcly. softvéry na \Jdeodiskoch a iné audiovizuálne 
prístroje; optické diskové stroje, prístroje n zariade
nia, jednotky optických diskov záznamové zariade
nia optických diskov prehrávače optických diskov 
automatické meniče optických diskov, zásobníky 
optických diskov, riadiacu systémy optických dis
kov; komunikačné stroje prístroje a zariadenia fa
xové zariadenia, faxové veľkokapacitné zosilňova
če a spínacie systémy zvukové poslove systémy, 
kombinované vysielače a prijímače, telefóny, pre
nosné telefóny, automatické telefónne odkazovače, 
súkromné automatické systémy odbočkových spí
načov (telefónne ústredne), digitálne telefónne jed 
notkv, komplexné polohové prijímače radiotelefo
ny, radary, celulárne mobilné telefóny samohybné 
reproduktorové výhybky radiotelefonně tniavíe 
sústavy, vnútropodnikové systémy vy hľadáva -J;,,, 
rôb, mobilné komunikačné sy démy, mnohuknnálo 
\v prístupové rádiové systémy, dopravné informač
né elektrické tabule, sveielno-unisné diódové dis
plejové jednotky, opakovače, mfltrovlnné aplikačné 
zariadenia, tvlekonferenčné vidcosystémy. osobne 
príručné telefónne systémy, vidiecke telefónne sys
témy, miestne rozvodné siete, komfortne rádiotelc 
fóny, automatické dopravné monilorovaciv systémy, 
rádiá na stabilne alebo mobilné rádiové-' stánice; 
kontrolné (dozorné) prístroje a nástroje, automatic
ké zariadenia na utváranie a zatváranie dverí, kv 
munikačné a monitorovacie systémy do obytných 
budov, detekčné systém) na upozornenie u prenik
nutí cudzích osôb, automatizačné systémy budov, e- 
lektrické viacstupňové bezpečnostné zariadenia; 
automatické kontrolné a riadiace prístroje a nástro
je, električke rozvodné panely dopravnu-signali- 
začné kontrolné zariadenia, elektronické kontroléry 
na mechanicko zariadenia, tlmiče svetla, spínače re
agujúce na intenzitu denného svetla, časové spína
če, invertory, regulátory hladiny kvapalín, kvapalné 
termoregulátory, programovateľné regulátory, sé
riové reaktory, počítače a príslušenstvo, snímače 
štítkov, čítače čiarových kódov, systémy zhromaž
ďovania dát, skenery k osobným počítacom, sníma
če a zaznamenávače štítkov, tlačiarne, diskové jed
notky s pružným diskom, textové procesory, dátové 
terminály, dátové zberne terminály, elektronické 
pokladnice, snímače predajných systémov, automa
tizované systémy projektovania a riadenia výroby, 
počítače, elektronické kalkulačky, súradnicové za
pisovače. CD-ROM diskové jednotky, systémy 
elektronického archivovania, úplné klávesnice, pe
riférne zariadenia počítačov počítačové m h v éry, 
interaktívne multimediálně diskové prehrávače, sof
tvéry na interaktívne multimediálně diskov é prehrá
vače, prehrávače videohier, softvéry- na videohry-; 
externé pamäťové médiá, najma kazetové videopá- 
sky, kazetové audiopásky pružné disky, opticko dis

ky, integrované obvody, ROM zásobníky, RAM zá
sobníky; meracie prístroje a zariadenia, termoiumi- 
niscenčné dozimetrické prístroje, nástroje, zariade
nia, prenosne poplašné dozimetre, osciloskopy, lo
gické analyzátory, signálové generátory oscilátory, 
modulátory, voltmetre, elektronické počítadlá, am
pérmetre, elektromery svorkové metre, merače e- 
Iektrickvch zvodov, merače elektrickej izolácie, ter- 
mometre, merače distorzie, meracie systémové pro
cesory audio- a vidcoanalyzátory a iné meracie prí
stroje; Se-nzon, senzory na monitorovanie ozóno
vých vrstiev, pôdne senzory-, fotoelektrické senzory, 
polovodičové senzory, polohové snímače, magne
tické snímaču rotačných rychlostí uhlové senzory 
senzory uhlovej rýchlosti, teplotné senzory, ultra
zvukové keramičke senzory, rosné senzory a iné 
senzory; elektronické súčiastky, termostaty', diódy, 
tranzistory, integrované obvody IAi (veľká integrá
cia) polovodičové pamäťové zariadenia, jednočipo
vé mikrospínače, magnetofóny, kondenzátory-, půl
tónové obrazové procesory. zásobníky optických 
diskov, páskové jednotky k počítacom, audio- a vi- 
dvozariadenie, napájacic zdroje, transformátory, vy
sokofrekvenčné tunery optické prenosové súčiast
ky, kryštálové oscilátory, kondenzátory, plošné spo
je. obvody rozhrania, magnetické odporové súčiast
ky, anténové prepínače, filtre, keramické rezonáio- 
ry, spomaľov tcie sedenia, piezoelektrické akustic
ké- meniče, ultrazvukové zvlhčovače, jednotky diaľ
kového ovládania, konvergencie, tepelné kopírova
cie hlavice, LCD displeje, odpory hybridné mikt'u- 
obvudy. termistory, tlmiče prechodného prúdu a vl
nových nárazov piezoelektrická keramika, piezoe
lektrické ignítory cievky, konvertory, magnetické 
hlavice, deťlekčné jarma, kvapalné kryštály, perma
nentné magnety, konektory, relé. adaptéry, tepelné 
protektory, snímače, elektrické nahíjače, kódovacie 
matice, displeje, prístroje vyžarujúce svetlo, magne
tické valce a iné elektronické súčiastky; elektro
spotrebiče na čistenie, elektrické vysávače, električ
ke podlahové leštičky, elektrické voskovače; elek
trické potreby pre domácnosť, elektrické kanvice, u- 
lektrické zariadenia na zabíjanie hmyzu, domáce e- 
leklrické žehličky, mangle, tvarovače vlasov, vlaso
vé kulmy, vlasové natáčky, naláčacie kefy 
1 i - Svetelné zatiadenia, lampy, baktericídne lamps. 
baterky, žiarivkové svietidlá, súpravy- dynamoos- 
N etlení na bicykle a iné svietidlá; zariadenia na va
renie, automatické mjesiče chleba na domáce pou
žitie, mixéry-, odšťavovače, roboty na spracovanie 
potravín, mlynčeky na mäso, otvárače na konzervy, 
brusiče nožov, nádoby na varenie ryže, hrnce na po
malé 1 arenie, elektrické opekače, elektrické pražič- 
k>. rúry na pečeniu, hriankovaču, elektrické termo- 
Vunce. kávovary, indukčné variče, mikrovlnné tmy, 
kuchýň-, xé sporáky, plynové kuchynské sporáky s 
rúrami, remosky, elektrické ohrievače jedla a iné 
variče: zariadenia na chladenie a mrazenie, chlad
ničky. mrazničky, chladiarenské a mraziarenské 
pultv, elektrické chladiace prístroje na vodu. prí
stroje na -Arobu ľadu, dávkovače studenej a teplej 
vody; vetracie prístroje a zariadenia, elektrické ven- 
tiiátorv. ventilátory-, eiektrické čističe vzduchu, od- 
sávače, elektrickú odvlhčovacie zariadenia, odpaľo
vače axiálne prietokové ventilátory-, vzduchové clo-



ny, klimatizačné jednotky a iné ventilačné prístroje 
a zariadenia; zariadenia na vykurovanie, chladenie a 
klimatizáciu, klimatizačné zariadenia, ventilačné 
cievkové jednotky na klimatizáciu, výmenníky tep
la, odparovacie osviežovače vzduchu, ohrievače, e- 
lektrické ohrievače s ventilátorom, elektrické pri
krývky, elektrické podlahové koberce, petrolejové 
vykurovacie zariadenia s ventilátorom, plošné pet
rolejové vykurovacie telesá, petrolejové vykurova
cie zariadenia na horúcu vodu, elektrické ohrievače 
nôh (KOTATSU), elektrické vyhrievače nôh a iné 
zariadenia na vykurovanie, chladenie a klimatizá
ciu; sanitárne zariadenia, elektrické hygienické čis
tiče, sanitárne čistiace zariadenia, splachovacie zá
chody, systémy prevzdušňovania odpadových vôd, 
čističky vody, spaľovacie pece, zariadenia na spra
covanie kuchynského odpadu, vírivkové kúpele, e- 
lektrické sauny, vane, kúpeľňové zariadenia, napa- 
rovacie prístroje na tvár; ohrievače vody, plynové 
prietokové ohrievače vody; sušiace stroje a zariade
nia; elektrické sušičky na šaty; sušičky, sušičky ria
du, elektrické sušiče vlasov, sušičky šiat a iné suši
če.

(51 I) 7, 9, 11
(210) 93-97

(111) 188 106 
(220) 02.04.1997 
(442) 06.08.1999 
(151)25.11.1999 
(180) 02.04.2007
(540)TURČAN DELTA
(730) TURČAN DELTA, s. r. o,, Červenej armády 25, 

036 01 Martin, SK;
(5 10) 6 - Kovové identifikačné dosky pre vozidlá, kovové 

informačné značky a kovové registračné značky na 
stavebné objekty.
8 - Nástroje a náradie na spracovanie kovov.
9 - Kovové dopravné značky cestné a železničné. 
35 - Prieskum trhu a sprostredkovanie obchodných 
operácií s tovarom.
37 - Montáž drobných železných predmetov.
40 - Kovoobrábanie, zhotovovanie a úprava plecho
vých výrobkov na zákazku.

(511) 6, 8, 9, 35, 37,40 
(210) 948-97

(111)188 107 
(220)02.06.1997 
(442) 06.08.1999 
(151)25.11.1999 
(180) 02.06.2007
(540)GLUCOTROL XL
(730) Pfizer Inc., spoločnosť štátu Delaware, 235 East 

42nd Street, New York, New York 10017, US;
(510) 5 - Antidiabetické prípravky.
(511) 5
(210) 1512-97

(111) 188 108
(220)09.07.1997
(591) modrá
(442)06.08.1999
(151)25.11.1999
(180) 09.07.2007
(540)

(730) Severoslovenské celulózky a papierne, a. s., 
Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok, SK;

(510) 16 - Papier, kartón, lepenka.
37 - Stavebníctvo, opravy, montážne a inštalačné 
služby.
39 - Preprava.
41 - Vzdelávanie.
42 - Poskytovanie stravy, ubytovanie.

(511) 16, 37,39,41,42 
(210) 1918-97

(111) 188 109 
(220) 24.07.1997 
(442)06.08.1999 
(151) 25.11.1999 
(180) 24.07.2007
(540)VITALINEA
(730) COMPAGNIE GERVAIS DANONE (société a- 

nonyme), 126-130, rue Jules Guesde, 92300 
Levallois-Perret, FR;

(510)5 - Dietetické výrobky na lekárske účely, lekárske 
prípravky na chudnutie, liečivé rastliny, oleje na le
kárske účely, odvary z liečivých rastlín na použitie 
v medicíne, cukor na použitie v medicíne; vitamí
nové prípravky; výživa pre dojčatá, najmä sušené 
mlieko, polievky, dehydrované polievky, mlieko, 
mlieko v prášku, ovocné kompóty, zeleninové pyré, 
dehydrované zeleninové pyré, ovocné a zeleninové 
šťavy, kaše.
29 - Mäso, ryby, šunka, hydina, zverina, údeniny; 
zavárané a/alebo sušené ovocie a zelenina, kompó
ty, džemy, marmelády, rôsoly, ovocné pretlaky, po
lievky, vývary; konzervované potraviny obsahujúce 
čiastočne alebo úplne mäso, ryby, šunku, hydinu, 
zverinu a/alebo údeniny; zavárané, sušené, tepelne 
spracované, konzervované alebo mrazené hotové 
jedlá obsahujúce čiastočne alebo úplne mäso, ryby, 
šunku, hydinu, zverinu a/alebo údeniny; sladké ale
bo slané, ochutené alebo neochutené predjedlá ob
sahujúce najmä zemiaky, malé porcie údenín ako 
predjedlá; mlieko, práškové mlieko, ochutené za
hustené mlieko a šľahané mlieko; mliečne výrobky, 
mliečne dezerty, jogurty, tekuté jogurty, peny, kré
my, smotana, smotanové dezerty, čerstvá smotana, 
maslo, natieracie syry, syry, vyzrievacie syry, vy- 
zrievacie syry s plesňou, čerstvé syry a syry v sla
nom náleve, tvaroh, vyzreté syry, ochutené alebo 
neochutené vyzreté syry predávané vo forme pasto- 
vitej alebo tekutej; nápoje vyrobené najmä z mlieka 
alebo mliečnych produktov, nápoje vyrobené najmä



z fermentovaných mliečnych produktov, mliečne 
nápoje obsahujúce ovocie; prírodné alebo ochutené 
fermentované mliečne výrobky; jedlé oleje, olivový 
olej, jedlé tuky.
30 - Káva, čaj. kakao, čokoláda, cukor, ryža, ryžový 
nákyp, tapioka, múka, torty a koláče (sladké alebo 
slané), pizza; cestoviny obyčajné alebo ochutené 
a/alebo plnené, výrobky z obilnín, raňajkové obilni
nové zmesí; hotové jedlá obsahujúce najmä cestovi
ny; hotové jedlá obsahujúce najmä pekárske cesto; 
pekárske výrobky, chlieb, sucháre, sladké alebo sla
né pečivo, sladké a slané sušienky, oblátky, vafle, 
zákusky, koláčiky, keksy, jemne pečivo, všetky uve
dené tovary buď ako neochutené a/alebo natreté, 
poliate alebo posypané a/alebo plnené, a/alebo o- 
chutené; slané a sladké predjedlá tvorené sušienka
mi, jemným pečivom, cestom jemným šľahaným 
cestom; cukrovinky, zmrzliny, zmrzlinové výrobky, 
mrazené cukrovinky, zmrzliny obsahujúce najmä 
jogurt, mrazené krémy, šerbety, jogurtové zmrzliny, 
mrazené ochutené šťavy, med, soľ, horčica, ocot, o- 
máčky ako chuťové prísady, sladké omáčky, omáč
ky na cestoviny, koreniny.
32 - Minerálne, stolové a sýtené vody; ovocné a ze
leninové šťavy, ovocné a zeleninové nápoje; limo
nády, sóda, zázvorové pivo, nealkoholické nápoje, 
šerbetyp prípravky na výrobu nápojov, sirupy na prí
pravu nápojov, ovocné a zeleninové extrakty bez 
obsahu alkoholu, nealkoholické nápoje s nízkym 
obsahom mliečnych produktov, nealkoholické ná
poje s nízky'm obsahom mliečnych kvasiniek.

(511) 5, 29, 30, 32
(210)2135-97

(111) 188 110 
(220) 10.09.1997 
(442)06.08.1999 
(151)25.1 1.1999 
(180) 10.09.2007 
(540)

m INFOPRO
(730) INFOPRO, s. r. o., Šancova 42, 811 05 Bratislava, 

SK;
(5 10) 9 - Výpočtová technika a jej vybavenie, softvér.

35 - Automatizované spracovanie dát.
41 - Organizovanie vzdelávania, kurzov a seminá
rov.

(511) 9, 35, 41 
(210)2580-97

(111) 188 111 
(220) 10.09.1997 
(442)06.08.1999 
(151)25.11.1999 
(180) 10.09.2007

(540) PROLUC
(730) INFOPRO, s. r. o., Šancova 42, 811 05 Bratislava, 

SK;
(510) 9 - Výpočtová technika a jej vybavenie, softvér.

35 - Automatizované spracovanie dát.
41 - Organizovanie vzdelávania, kurzov a seminá-

(511)9, 35, 41 
(210)2581-97

(111) 188 113 
(220)22.06.1993 
(442)04.06.1997 
(151) 25.11.1999 
(180)22.06.2003

(540)LEKOPTIN
(730) LEK. tovarna farmacevtskih in keraičnih izdti

kov. U, d., Verovškova 57, Ljubljana, SI;
(510) 5 -Antagonista vápnika.
(511) 5
(210) 1028-93

(111) 188 116 
(220)21.10.1996 
(442) 11.06.1999 
(151) 25.11.1999 
(180) 21.10.2006

(540) C & K
(730) RJM1-S. C., s. r. o.. Skalická cesta 17, 831 02 

Bratislava, SK;
(510) 6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny, kovové stavebné 

materiály, kovové stavebné materiály prenosné, ko
vové materiály pre železnice, káble a kovové drôty 
neelektrické, kovové potreby a výrobky zámočníc
ke a klampiarske, kovové rúrky', sejfy, kovové vý
robky ktoré nie sú uvedené v iných triedach, a to 
najmä mechanické zabezpečovacie zariadenia, zám
ky a kovania.
9 - Aparáty a prístroje vedecké, námorné, geodetic
ké, elektrické, najmä elektrické a elektronické za
bezpečovacie systémy a zariadenia, riadiace ústred
ne, pohybové snímače, priestorové snímače, sníma
če rozbitia skla, ostatné časti, súčasti a doplnky e- 
lektrických a elektronických zabezpečovacích za
riadení, aparáty a prístroje fotografické, filmové, 
optické, prístroje na váženie, meranie, signalizáciu, 
kontrolu, záchranu a prístroje učebné, prístroje na 
záznam, prevod, reprodukciu zvuku alebo obrazu, 
magnetické suporty zvukových záznamov, gramo
fónové platne, automatické distributory a mechaniz
my na mince, zapisovacie pokladnice, kalkulačné 
stroje, prístroje na spracovanie informácií a počíta
če, hasiace prístroje.
12 - Vozidlá, dopravné prostriedky pozemné, vzduš
né alebo vodné a ich časti, súčasti a doplnky, ktoré 
nie sú uvedené v ínvch triedach, a to najmä zabez
pečovacie zariadenia a systémy.

(511) 6, 9, 12 
(110)2767-96

(111) 188 117 
(220)21.10.1996 
(442) 11.06.1999 
(151)25.11.1999 
(180)21.10.2006

rov



(540)

(730)RIMI-S. C., s. r. o., Skalická cesta 17, 83] 02 
Bratislava, SK;

(51,0)6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny, kovové stavebné 
materiály, kovové stavebné materiály prenosné, ko
vové materiály pre železnice, káble a kovové drôty 
neelektrické, kovové potreby a výrobky zámočníc
ke a klampiarske, kovové rúrky, sejfy, kovové vý
robky, ktoré nie sú uvedené v iných triedach, a to 
najmä mechanické zabezpečovacie zariadenia, zám
ky a kovania.
9 - Aparáty a prístroje vedecké, námorné, geodetic
ké, elektrické, najmä elektrické a elektronické za
bezpečovacie systémy a zariadenia, riadiace ústred
ne, pohybové snímače, priestorové snímače, sníma
če rozbitia skla, ostatné časti, súčasti a doplnky e- 
lektrických a elektronických zabezpečovacích za
riadení, aparáty a prístroje fotografické, filmové, 
optické, prístroje na váženie, meranie, signalizáciu, 
kontrolu, záchranu a prístroje učebné, prístroje na 
záznam, prevod, reprodukciu zvuku alebo obrazu, 
magnetické suporty zvukových záznamov, gramo
fónové platne, automatické distribútory a mechaniz
my na mince, zapisovacie pokladnice, kalkulačné 
stroje, prístroje na spracovanie informácií a počíta
če, hasiace prístroje.
12 - Vozidlá, dopravné prostriedky pozemné, vzduš
né alebo vodné a ich časti, súčasti a doplnky, ktoré 
nie sú uvedené v iných triedach, a to najmä zabez
pečovacie zariadenia a systémy.

(511)6, 9, 12
(210) 2768-96

(111) 188 120 
(220)23.01.1997 
(442) 11.06.1999 
(151)25. J 1.1999 
(180)23.01.2007 
(540)

Kenvelojeanswear

(730) CTC-Sportswear, spol. s r. o., Plzenská 56, 150 00 
Praha 5, CZ;

(510) 25 - Odevy, obuv, klobučnícky tovar.
(511) 25 
(210) 240-97

(111) 188 121 
(220)23.01.1997 
(442) 11.06.1999 
(151)25.11.1999 
(180)23.01.2007

(730) CTC-Sportswear, spol. s r. o., Plzeňská 56, 150 00 
Praha 5, CZ;

(510) 25 - Odevy, obuv, klobučnícky tovar.
(511) 25 
(210) 241-97

(111) 188 126
(220)30.06.1997
(442) 12.07.1999
(151)29.11.1999
(180)30.06.2007
(540)rfw
(730) Morgan Stanley Dean Witter & Co., 1585 

Broadway, New York, New York 10036, US;
(510) 36 - Služby v oblasti financovania, poskytovanie 

burzových, sprostredkovateľských a obchodných 
služieb s cennými papiermi; poskytovanie investič
ných bankových služieb, prieskum v oblasti investí
cií a poradenské služby v uvedenej oblasti.

(511) 36 
(210) 1790-97

(Ill) 188 127 
(220) 14.08.1997 
(442) 06.08.1999 
(151)29.11.1999 
(180) 14.08.2007 
(540)

(730) ACERALIA CORPORACION SIDERURGI- 
CA1 S. A., Paseo de Castellan a, 91, 28046 Madrid, 
ES;

(510) 6 - Obyčajné kovy v surovom a polospracovanom 
stave a ich zliatiny, kotvy, nákovy, zvony, stavebný 
materiál z valcovaného a liateho kovu, koľajnice a 
iný kovový materiál pre železnice, reťaze (okrem 
hnacích reťazí do vozidiel), kovové káble a drôty 
(neelektrické), zámočnícke výrobky, kovové rúry a 
potrubia, trezory a pokladničky, oceľové gule, pod
kovy, klince, skrutky a iné tovary (nie z drahých ko
vov) zahrnuté v triede 6.
16 - Listy, obálky, pohľadnice, bulletiny, noviny a 
knihy.
36 - Oceňovanie projektov pre železiarsky a oce
liarsky priemysel.



’9 - Skladovanie. preprava a distribúcia všetkých 
druhov výrobkov pro železiarsky a oceliarsky prie
mysel.
40 - Spracovanie a úprava materiálov týkajúca sa 
špeciálne železiarskeho a oceliarskeho p Hentyskt 
(ťažký priemysel).
42 - Vývoj a kontrola projektov pív železiarsky ao- 
celiarsky priemysel (ťažký priem vsel).

(511)0 16, 36. 3ú, 40, 42 
(210)2419-97

(Ill) 18» 128 
(220) 14.08.(997 
(442) 06.08.1999 
(16()29.11 1999 
(ISO) I L08.2007 
(540)

ACG RALIA
mOiACERALEA CORPORACION SIDERtiRGl

CA, S. A., Pasco -Jc ('aslellitna. 91, 28046 Madrid, 
HS;

(510) 6 - Obyčajne kovy v surovom a polospraemcmom 
stave a ich zliatiny, kotvy, nákovy, zvony, stavebný 
materiál z valcovaného a liateho kovu, koľajnice a 
iný kovový materiál pre železnice, reťaze (okrem 
hnacích reťazí do vozidiel), kovové káble a drôty 
(neelektrické), zámočnícke výrobky, kovové rúry a 
potrubia, trezory u pokladničky oceľové gule. pod
kovy. klince, skrutky a iné tovary (nie Z drahých ko
vov) zahrnuté v triede 6.
16 - Listy obálky, pohľadnice, bulletiny noviny t 
knihy.
36 - í tceňovanie projektov pre železiarsky a oce
liarsky priemysel.
39 - Skladovanie, preprava a distribúcia všetkyvh 
druhov výrobkov pre železiarsky a oceliarsky prie
mysel.
40 - Spracovanie a úpravu materiálov týkajúca .sa 
špeciálnu železiarskeho a oceliarskeho priemyslu 
(ťažký priemysel).
42 - Vývoj a kontrola projektov pre železářsky a o- 
celiarsky priemysel (ťažký priemysel),

(511) 6, 16. 36 29, 40, 42 
(210)2320-97

(730) REEBOK INTERNATIONAL LTD., 100 Tech 
n o logy Centre Hrive. Stoughton, Massachusetts, 
VS;

(510)25 Obu \
(611)25
(210)2480-97

(ill) 188 129
(220) 28.08.1997
(442)06.08.1999
(151)29.11.1999
(180)28.08.2007
(554)



Obnovené ochranné známky

89 987
93 656
94 807 
99 553 
99 572

110 990 157 368 167 506
110 991 157 421 168 597
153 926 159 653
154 064 159 701
154 816 1.63 362

(540)

e/faUoMil
(730) NCR Corporation, Dayton, Ohio, US;
(5 10) Účtovacie stroje, sčítacie písacie stroje, počítacie a 

vypočítavacie stroje a registračný mechanizmus na 
vypočítavanie, počítanie, účtovanie a zaznamenáva-

(111) 89 987
(220)01.03.1946
(151)01.03.1946
(180)01.03.2006
(540)

(730) SUNBEAM PRODUCTS, INC., spoločnosť zria
dená podľa zákonov štátu Delaware, 2100 New 
River Center, 200 East, Las Olas Boulevard, Ft. 
Lauderdale, Florida 33301-2100, US;

(510) Elektrické zariadenia obsahujúce elektrické žehlič
ky, elektrické opekače hrianok, elektrické o pekáče a 
stolové piecky kombinované a elektrické opekače; 
elektrické ohrievacie dečky na všeobecné použitie; 
prenosné elektrické radiátory na všeobecné použi
tie; elektrické variče, elektrické zapaľovače na faj
ky, cigary a cigarety, elektrické kávovary; elektric
ké miešadlá na pokrmy a elektrické dosky na výro
bu oblátok; elektricky ovládané vykurovače do 
miestností a priestorov, stolové ventilátory a nožni
ce, elektricky ovládané prípojky na miešadlá pokr
mov vrátane miešadiel nápojov, lúpačiek zemiakov, 
strúhadiel na zeleninu, krájačov na zeleninu, otvára
čov konzerv, brúsok na nože, strúhadiel a mlynče
kov na mäso, pohonné jednotky na výrobu zmrzli
ny, leštičíek na striebro, lisov na ovocnú šťavu a 
mlynčekov na kávu; elektricky ovládané prípojky 
na miešadlá potravín vrátane sít, lúpačiek Iirachu; 
nože, resp. strúhadlá na fazuľové struky; mútovni- 
ce, maselnice; súpravy elektrických káblov a zásu
viek, elektrické prístroje, stroje a príslušenstvo.

(511) 7, 8, 9, 10, 11
(210)6022

(111) 93 656 
(220)02.02.1926 
(151)02.02.1926 
(180)02.02.2006
(540) Travex
(730) Zemědělské obchodní družstvo Pocínovice - v 

likvidaci, Pocínovice, CZ;
(510) Chemické výrobky. Farmaceutické prípravky a 

prostriedky na ničenie škodcov.
(511) 1, 5 
(210)6442

(111)94 807 
(220) 19.09.1929 
(151) 19.09.1929 
(180) 19.09.2009

nie vykonávané takýmito strojmi 
(511)9, 16 
(210) 18589

(111) 99 553 
(220) 13.08.1919 
(151) 13.08.1919 
(180) 13.08.2009
(540) Rheumosin
(730) Léčiva, a. s., Dolní Měcholupy 130, 102 37 Praha 

10, CZ;
(510) Liečivé prípravky.
(511) 5 
(210) 19415

(111) 99 572 
(220)22.09.1939 
(151)22.09.1939 
(180)22.09.2009
(540) Hypnogen
(730) Léčiva, a. s., Dolní Měcholupy 130, 102 37 Praha 

10, CZ;
(510) Lekárnické výrobky.
(511) 5 
(210)4990

(111) IlO 990 
(220) 17.10.1929 
(151) 17.10.1929 
(180) 17.10.2009 
(540)



(730) STOCK Plzeň, a. s.. Pah'renská 2, 315 51 Plzeň - 
- Božkov, CZ;

(510) Brandy.
(511) 33 
(210)17427

(111) 110 991 
(220) 17.10.1929 
(151) 17.10.1929 
(180) 17.10.2009 
(540)

(730) STOCK Plzeň, a. s., Palírenská 2, 315 51 Plzeň - 
- Božkov, C Z;

(5 10) Brandy.
(511)33 
(210) 17428

(111) 153 926 
(220) 10.07.1959 
(151) 11.08.1959 
(180) 10.07.2009 
(540)

(730) MOTOR JIKOV, a. s., Kněžskodvorská 26, 370 93 
České Budějovice, CZ,

(510) Stabilné motory všetkých druhov, vzduchové kom
presory, karburátory a dopravné čerpadlá všetkých 
druhov. Benzinoelektrícké agregáty. Čističe vzdu
chu a paliva. Motory pre vozidlá všetkých druhov.

(511) 7, 9, 11, 12
(210) 19777

(Ill) 154 064 
(220)22.10.1959 
(151)09.11.1959 
(180)22.10.2009
(540) PELENTANETTAE
(730) Léčiva, a. s., Dolní Měcholupy 130, 102 37 Praha 

10, CZ;
(510) Chemické výrobky pre vedu, prípravky na konzer

vovanie; čistiace prostriedky; liečivá, drogy, farma
ceutické prípravky humánne a veterinárne, orga- 
nopreparáty, očkovacie látky, séra a výrobky z krvi, 
prostriedky na ničenie burín a hubenie škodlivých 
zvierat, chemické výrobky pre lekárstvo, hygienu a 
farmáciu, prípravky baktericídne, fungicídne, insek-

tícídne, dezinfekčné prípravky, prípravky proti ná
kaze. liečebné mydlá, prípravky posilňujúce a diete
tické, náplasti.

(51 1) 1,3. 5 
(210)20470

(111) 154 816 
(220) 12.09.1959 
(151) 15.08.1961 
(180) 12 09.2009 
(540)

PRAHA - SMÍCHOV

(730) PRAŽSKÉ PIVOVARY, a. s., Nádražní 84, 150 54 
Praha 5, ('Z;

(510) Pivo všetkých druhov.
(511) 32 
(210)20268

(111) 157 368 
(220) 19.04.1966 
(151) 16.06.1967 
(180) 19.04.2006
(540)MARTFROST
(730) MIKOV, a. s., 407 79 Mikulášovice, CZ;
(5 10) Nožiarske výrobky, ako kuchynské nože, mäsiarske 

nože, vidličky, lyžice, stolové náradie, vreckové no
že, remeselnícke nože, nožnice všetkých druhov, 
dýky a záražce (zaväzáky), lovecké a lesnícke nože, 
pinzety, sečné a bodné zbrane.

(511)8
(210)37279

(111) 157 421 
(220) 10.05.1967 
(151) 14.07.1967 
(180) 10.05.2007
(540) MIXAR
(730) N, V. Nutricia, Stationsstraat 186, 2712 HM Zoe- 

termeer, NT;
(510) Mlieko a mliečne výrobky v akejkoľvek forme, ako 

mlieko sušené, sušený krém.
(511) 29 
(210)40167

(111) 159 653 
(220) 23.12.1969 
(151)06.04.1970 
(180) 23.12.2009
(540)MECLOPIN



(730) Léčiva, a. s., Dolní Měcholupy 130, 102 37 Praha 
10, CZ;

(510) Výrobky chemické pre zdravotnícky priemysel, u- 
melé a syntetické živice; chemikálie na konzervo
vanie potravín. Výrobky lekárenské, veterinárne a 
zdravotnícke; liečivá pre ľudí a zvieratá; výrobky 
dietetické pre deti a chorých; náplasti, obväzový 
materiál; dezinfekčné prostriedky s výnimkou de
zinfekčných prostriedkov na viazanie prachu; pro
striedky na ničenie burín a škodlivých zvierat; me
dicinálne vína. Sýtené vody minerálne, medicinálne 
nápoje, nápoje šumivé, nealkoholické osviežujúce z 
ovocia, sirupy na farmaceutické účely a na prípravu 
bezalkoholických nápojov.

(511) 1, 5, 32
(210)43864

(111) 168 597 
(220) 13.11.1989 
(151)09.09.1991 
(180) 13.11.2009
(540)501

(730) Levi Strauss & Co., spoločnosť zriadená podľa zá
konov štátu Delaware, Levi's Plaza, 1155 Battery 
Street, San Francisco, California 94111, US;

(510) Džínsy.
(511) 25 
(210)56670

(111) 159 701 
(220) 11.09.1968 
(151)23.04.1970 
(180) 11.09.2008
(540) CRYOVAC
(730) W. R. GRACE & CO. - CONN, spoločnosť zria

dená podľa zákonov štátu Connecticut, New York, 
N. Y., US;

(510) Baliace stroje, prístroje a zariadenia. Obalové a ba
liace materiály vo forme papierových vriec, vreciek, 
filmov, listov, fólií a nádob, kovové zatváracie spo
ny na obalové a baliace materiály.

(511) 7, 16 
(210)42234

(111) 163 362 
(220) 15.03.1977 
(151)07.10.1977 
(180) 15.03.2007
(540) ISOPRINOSINE
(730) NEWPORT SYNTHESIS LIMITED, Baldoyle 

Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, IE;
(510) Protivírusové lieky a lieky na zlepšenie pamäti.
(511) 5 
(210)49864

(111)167 506 
(220)26.08.1987 
(151)29.12.1989 
(180) 26.08.2007 
(540)

(730) Pharmacia & Upjohn Company, Kalamazoo, 
Michigan 49001, US;

(510) Farmaceutické prípravky.
(511) 5 
(210)55283



Prevody ochranných známok

Cislo zápisu Predchádzajúci majiteľ Terajší majiteľ S účinnosťou 
od:

96 147 Čokoládovny, a. s;, Modřanská 27, i43 20 
Praha 4 - Modřany, < Y:

Nestlé Čokoládovny a. s.. Mt /.i vodami
27 i 43 20 Praha, CZ;

03.11.99

109 495 Čokoládovny, a. s. Modřanská 27, 143 20 
Praha 4 - Modřany. CZ;

Nestlé Čokoládovny, a. s., Mezi vodami
27 14.3 20 Praha, CZ;

23.11.99

110 990 Likérku státní podnik, Plzeň - Rožkov CZ; I i kôrka Plzeň - Rožkov, a. s . Palírenská
2, 315 51 Plzeň - Rožkov, CZ;

t4.ll.99

110 991 Likérka, státní podnik, Plzeň - Božkóv, CZ; l.ikérka Plzeň - Božkov. a. s., Palírenská
2 31' 51 Plzeň Rožkov.. CZ;

24.11.99

154 816 Pražské pivovary, státní podnik. Praha, CZ: Pražské pivovary, a. s.. Nádražní 84,
18 0 54 Praha % CZ;

22.11.99

156 628 Čokoládovny, a. Modřanská 27, 143 20 
Praha 4 - Modřany. CZ;

Nestlé í okoládo\ nv, a. s., Mezi vodami
27, 143 21) Praha, CZ;

03.11.99

157 3(.8 Mikov. Míkulášovice. CZ; Mikov, a. s., 407 79 MikuJášovice, CZ; 23.11.99

157 421 Průmysl mléčné výživy, a s.. Hradec Krá
lové, CZ;

N- V, Nutricia, Stationsstraai 186, 2712
HM Zoetermeer. NL;

22.11.99

163 362 Newport Pharmaceuticals International,
INC., California Corporation. Newport 
Beach, California, ('S\

NEWPORT PHARMACEUTICALS IN- 
LRYV IONAi - DELAWARE, INC., 

Newport Beach, California, US;

24.11.99

163 362 SYSTEM ED, INC., Newport Beach. CS, Newport Synthesis Limited, Baldoyle in
dustrial Estate. Grange Road, Dublin 13,
IE;

24.11.99

163 847 ASHBURTON ROAD SERVICES LIMI
TED, Tralford Park, Manchester.
M17 IRA, t IB;

Storeys Industrial Products l imited. Grove 
Mill, Farby, Barnoldswick UB18 61 T, GB;

24.11.99

167 050 Monsanto Company, spoločnosť zriadená 
podľa zákonov štátu Delaware. St. Louis, 
Missouri, US;

11 LXSYS AMERICA, 1 . P.. spot, zriade
ná podľa zákonov štátu Delaware, Si.
] .ouis, Missouri CS;

23.11.99

169 406 ECONO LODGES TNTT. FtN ATI ON A L Choice Hotels International, tne., 10750 24.11.99
INC., spel. zriadená podľa zákonov štátu C olumbía Pike, Silver Spring, Maryland 
Delaware, Silver Spring, Maryland. 1 'S; 20901, I IS:



Číslo zápisu Predchádzajúci majiteľ Terajší majiteľ S účinnosťou
od:

169 761 S. C. JOHNSON & SON, INC., spol. zria
dená podľa zákonov štátu Wisconsin, Racine, 
Wisconsin, US;

OVERSEAS DIVERSIFIED, INC,, Dela
ware, 1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 
53402-2236, US;

28.10.99

169 830 S. C. JOHNSON & SON, INC., spol. zria
dená podľa zákonov štátu Wisconsin, Racine, 
Wisconsin, US;

OVERSEAS DIVERSIFIED, INC., Dela
ware, 1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 
53402-2236, US;

28.10.99

169 836 S. C. JOHNSON & SON, INC., spol. zria
dená podľa zákonov štátu Wisconsin, Racine, 
Wisconsin, US;

OVERSEAS DIVERSIFIED, INC., Dela
ware, 1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 
53402-2236, US;

28.10.99

170 511 INFORM KATALOG, spol. s r. o., Brno,
CZ;

INFORM NET PARTNERS, s. r. o., Plat
néřská 4, 110 00 Praha, CZ;

23.11.99

172 053 1STROCHEM, štátny podnik, Nobelova 34, 
836 05 Bratislava, SK;

ISTROCHEM, akciová spoločnosť, Nobe
lova 34, 836 05 Bratislava, SK;

28.10.99

173 159 Aladdin Industries, Incorporated, spol. zria
dená podľa zákonov štátu Delaware, Nash
ville, Tennessee, US;

Aladdin Industries, EEC, 703 Murfrees
boro Road, Nashville, Tennessee 37210,
US;

27.10.99

174 462 Čokoládovny, a. s., Modřanská 27, 143 20 
Praha 4 - Modřany, CZ;

Nestlé Čokoládovny, a. s., Mezi vodami
27, 143 20 Praha, CZ;

29.10.99

174 715 ENZYMA NITRA, spol. s r. o., Považská 15, 
949 01 Nitra, SK;

ENZYMA SLOVAKIA, s. r. o.. Levočská
9, Prešov, SK;

03.11.99

175 846 Čokoládovny, a. s., Modranská 27, 143 20 
Praha 4 - Modřany, CZ;

Danone Čokoládovny, a. s., Mezi vodami 
27, 143 20 Praha, CZ;

08.11.99

176 384 ENZYMA NITRA, spol. s r. o., Považská 15, 
949 01 Nitra, SK;

ENZYMA SLOVAKIA, s. r. o., Levočská
9, Prešov, SK;

03.11.99

176 385 ENZYMA NITRA, spol. s r. o., Považská 15, 
949 01 Nitra, SK;

ENZYMA SLOVAKIA, s. r. o., Levočská
9, Prešov, SK;

03.11.99

176 386 ENZYMA NITRA, spol. s r. o.. Považská 15, 
949 01 Nitra, SK;

ENZYMA SLOVAKIA, s. r. o., Levočská
9, Prešov, SK;

23.11.99

176 387 ENZYMA NITRA, spol. s r. o., Považská 15, 
949 01 Nitra, SK;

ENZYMA SLOVAKIA, s. r. o., Levočská
9, Prešov, SK;

23.11.99

176 388 ENZYMA NITRA, spol. s r. o., Považská 15, 
949 01 Nitra, SK;

ENZYMA SLOVAKIA, s. r. o., Levočská
9, Prešov, SK;

03.11.99



Číslo zápisu Predchádzajúci majiteľ

176 389 ĽNZYMA NM HA, spol. s r. o.. Považská 1
949 01 Nitra, SK:

176 390 ENZYMA Nl IR X, spol. s r. o., Považská 1
949 01 Nitra, SK,

176 391 ENZYMA NITRA, spol. s r. o,. Považská l
949 01 Nitra SK;

176 392 I-INZYMA NITRA, spol. s r. o., Považská 1
949 01 Nitra, SK;

176 393 ENZYMA NITRA. spol. s r. o., Považská 1
949 01 Nitra, SK;

176 525 VAN DEN BERGH NEDERLAND B V,
Nassaukade 3, 3071 JL Rotterdam, NL;

177 007 Nt l RAFROS ľ, a. s.. Novozámocká 80,
949 81 Nitra, SK;

177 037 MTRAFROST, a. s.. Novozámocká 80,
949 81 Nitra, SK;

177 038 NlTRAf ROŠT, a. s.. Novozámocká 80,
949 81 Nitra, SK;

177 039 MTRAFROST, a. s., Novozámocká 80,
949 81 Nitra, SK;

177 106 NITRAFROST, a. s.. Novozámocká 80,
949 81 Nitra, SK:

177 46 i Čokoládovny, a. s., Modranská 27, 143 20
Praha 4 - Modrany, t Z;

177 463 Čokoládovny, a. s., Modřanská 27, 143 20
Praha 4 - Modrany. CZ:

177 464 Čokoládovny, a. s., Modranská 27, 143 20
Praha 4 - Modřany, CZ;

177 466 Čokoládovny, a. s., Modranská 27, 14 t 70
Praha 4 - Modřany, CZ;

Terajší majiteľ S účinnosťou
od:

, ENZYMA SLOVAKIA, s. r. o , Levočská 03.11.99 
9, Prešov, SK;

, ENZYMA SLOVAKIA, s. r. o.. Levočská 03.11.99 
9 Prešov, SK;

ENZYMA SLOVAKIA, s. r. o., Levočská 03.11.99 
9, Prešov, SK;

ENZYMA SLOVAKIA, s. r. o., Levočská 03.11.99 
9, Prešov, SK,

ENZYMA SLOVAKIA, s. r. o.. Levočská 03.11.99 
9, Prešov, SK;

MNILlA HR N. V. Weena 455, 3013 AL 23.11.99 
Rotterdam. NL;

NITRAFROST TRADE, s. r. o, Novozá- 11.11.99 
mocká 226, 949 01 Nitra, SK;

NlTRAI-ROST TRADE, s. r. o., Novozá- 11.11.99 
mocká 226, 949 01 Nitra, SK;

NI ľRAFROST TRADE, s. r. o., Novozá- 11.11.99 
mocká 226, 949 01 Nitra, SK;

NfTRAFROSl ! RADE, s. r. o., Novozá- 11.11.99 
mocká 226, 949 01 Nitra, SK;

NITRAFROST TRADE, s. r. o., Novozá- 27.10.99 
mocká 226, 949 01 Nitra, SK;

Danone Čokoládovny, a. s., Mezi vodami 08.11.99 
27, 143 20 Praha, CZ;

Danonc í. okoládovny, a. s., Mezi vodami 08.11.99 
27, 143 20 Praha, CZ;

Danone Čokoládovny, a. s., Mezí vodami 08.11.99 
27, 143 20 Praha. CZ;

Danone (čokoládovny, a. s.. Mezi vodami 08.11.99 
27, 143 20 Praha, CZ;

15;

!5

5.

5.



Číslo zápisu Predchádzajúci majiteľ Terajší majiteľ S účinnosťou 
od:

177 480 Čokoládovny, a. s., Modřanská 27, 143 20 
Praha 4 - Modrany, CZ;

Danone Čokoládovny, a. s., Mezi vodami 
27, 143 20 Praha, CZ;

08.11.99

177 631 NITRAFROST, a. s., Novozámocká 80,
949 81 Nitra, SK;

NITRAFROST TRADE, s. r. o., Novozá
mocká 226, 949 01 Nitra, SK;

11.11.99

178 071 Čokoládovny, a. s., Modřanská 27, 143 20 
Praha 4 - Modřany, CZ;

Nestlé Čokoládovny, a. s., Mezi vodami
27, 143 20 Praha, CZ;

10.11.99

178 072 Čokoládovny, a. s., Modranská 27, 143 20 
Praha 4 - Modřany, CZ;

Nestlé Čokoládovny, a. s., Mezi vodami
27, 143 20 Praha, CZ;

10.11.99

178 073 Čokoládovny, a. s.. Modřanská 27, 143 20 
Praha 4 - Modřany, CZ;

Nestlé Čokoládovny, a. s., Mezi vodami
27, 143 20 Praha, CZ;

10.11.99

178 345 Čokoládovny, a. s., Modřanská 27, 143 20 
Praha 4 - Modřany, CZ;

Nestlé Čokoládovny, a. s., Mezi vodami
27, 143 20 Praha, CZ;

10.11.99

178 347 Čokoládovny, a. s., Modřanská 27, 143 20 
Praha 4 - Modřany, CZ;

Nestlé Čokoládovny, a. s., Mezi vodami
27, 143 20 Praha, CZ;

10.11.99

178 348 Čokoládovny, a. s., Modřanská 27, 143 20 
Praha 4 - Modřany, CZ;

Nestlé Čokoládovny, a. s., Mezi vodami
27, 143 20 Praha, CZ;

10.11.99

1.78 433 Hontianske strojárne, a. s., Priemyselná
937/4, 963 01 Krupina, SK;

WILLING, a. s., Moyzesova 38, 960 01 
Zvolen, SK;

23.11.99

178 433 WlLLrNG, a. s., Moyzesova 38, 960 01 
Zvolen, SK;

WILLING INDUSTRY, a. s., Priemyslená 
937/4, 963 01 Krupina, SK;

23.11.99

178 436 Slovenské telekomunikácie, š. p., Nám. Slo
body 6, 817 62 Bratislava, SK;

Slovenské telekomukácie, a. s., Nám. Slo
body 6, 817 62 Bratislava, SK;

18.11.99

178 643 NITRAFROST, a. s., Novozámocká 80,
949 8 1 Nitra, SK;

NITRAFROST TRADE, s. r. o., Novozá
mocká 226, 949 01 Nitra, SK;

11.11.99

179 003 Čokoládovny, a. s., Modřanská 27, 143 20 
Praha 4 - Modřany, CZ;

Danone Čokoládovny, a. s., Mezi vodami 
27, 143 20 Praha, CZ;

08.11.99

180 163 NITRAFROST, a. s., Novozámocká 80,
949 81 Nitra, SK;

NITRAFROST TRADE, s. r. o., Novozá
mocká 226, 949 01 Nitra, SK;

18.11.99

180 343 Čokoládovny, a. s., Modřanská 27, 143 20 
Praha 4 - Modřany, CZ;

Danone Čokoládovny, a. s., Mezi vodami 
27, 143 20 Praha, CZ;

08.11.99



< išlo zápisu Predchádzajúci majiteľ Terajší majiteľ S účinnosťou
od:

180 562 .Čokoládovny, a. s,, Modřanská 27, 143 20 
Praha 4 - Modřany. CZ:

Danonc Čokoládovny, a. s... Mczi vodami 
27, 143 20 Praha, CZ;

08.11.99

180 592 TRONP.T, spol. s r. o.. Bajkalská 27, 827 21 
Bratislava, SK;

TRONET a. s.. Bajkalská 27, 827 21 Bra
tislava, SK;

03.11.99

181 424 NITRAFROST, a. s., Novozámocká 80,
949 81 Nitra, SK;

NITRAFROST TRADE, s. r. o., Novozá
mocká 226. 949 01 Nitra, SK'

27.11.99

181 425 Nl ľRAFROST, a. s., Novozámocká 80.
949 81 Nitra, SK;

Nl í RAFROS ľ’l RADE, s. r. o., Novozá
mocká 226. 949 0! Nitra, .SK;

18.11.99

181 426 NITRAFROST, u. s., Novozámocká 80,
949 81 Nitra, SK;

Nfl RAI ROST TRADI . s. r. o., Novozá
mocká 226, 949 01 Nitra, SK:

18.11.99

181 428 NITRAFROST, a. s., Novozámocká 80,
949 81 Nitra, SK,

NITRAFROST TRADE, s. r. o Novozá
mocká 226, 949 01 Nitra. SK;

12.11.99

181 430 Nl FRAFROST, a. s., Novozámocká 80,
949 81 Nitra, SK;

NITRAFROST TRADE, S. r. o,. Novozá
mocká 226, 949 01 Nitra, SK;

12.11.99

ISl 431 NITRAFROST, a. s.. Novozámocká 80,
949 81 Nitra, SK;

NITRAFROST TRADE, s. t. o.. Novozá
mocká 226, 949 01 Nitra, SK;

12.11.99

181 433 NITRAFROST, a. s., Novozámocká 80,
949 Sl Nitra, SK;

N IT RA PROS FTRADf , s. r. o.. Novozá
mocká 226, 949 01 Nitra, SK;

12.11.99

181 434 MTRAFROST, a, s.. Novozámocká 80,
949 81 Nitra, SK;

NJTRAfROS T TRADE, s. r. o., Novozá
mocká 226, 949 0' Nitra, SK:

12.11.99

181 435 MTRAFROST. a. s.. Novozámocká 80,
949 81 Nitra, SK;

NITRAFROST TRADE, s. r. o., Novozá
mocká 226, 949 01 Nitra, SK;

12.11.99

181 824 Nl FRAFROST. a. s.. Novozámocká 80,
949 81 Nitra, SK,

MTRAFROST f RADE, s. r. o.. Novozá
mocká 220, 949 01 Nitra, SK,

12.11.99

181 975 Slovenské telekomunikácie, š. p., Nám. Slo
body 6. 817 62 Bratislava, SK;

Slovenské telekomukácie, a. s.. Nám. Slo
body 6. 817 62 Bratislava, SK;

23.11.99

183 156 Čokoládovny, a. s., Modřanská 27, 143 20 
Praha 4 - Modřany. CZ;

Nestlé Čokoládovny, a. s.. Mezi vodami
27, 143 20 Praha, CZ;

10.11.99

184 302 NITRAFROST, a. s., Novozámocká 80,
949 81 Nitra, SK;

NITRAFROST TRADE, s. r. o., Novozá
mocká 226, 949 01 Nitra, SK:

22.11.99



Číslo zápisu Predchádzajúci majiteľ Terajší majiteľ

184 971 N1TRAFROST, a. s., Novozámocká 80, N1TRAFROST TRADE, s. r. o., Novozá-
949 81 Nitra, SK; mocká 226, 949 01 Nitra, SK;

185 299 N1TRAFROST, a. s.. Novozámocká 226, N1TRAFROST TRADE, s. r. o., V. P.
949 81 Nitra, SK; Tótha 17, Zvolen, SK;

185 459 N1TRAFROST, a. s., Novozámocká 80, 
949 81 Nitra, SK;

N1TRAFROST TRADE, s. r. o., Novozá
mocká 226, 949 01 Nitra, SK;

185 500 NITRAFROST, a. s., Novozámocká 80, 
949 81 Nitra, SK;

NITRAFROST TRADE, s. r. o., Novozá
mocká 226, 949 01 Nitra, SK;

186 004 NITRAFROST, a. s., Novozámocká 80, NITRAFROST TRADE, s. r. o., Novozá- 
949 81 Nitra, SK; mocká 226, 949 01 Nitra, SK;

186 145 NITRAFROST, a. s., Novozámocká 80, NITRAFROST TRADE, s. r, o., Novozá- 
949 81 Nitra, SK; mocká 226, 949 01 Nitra, SK;

186 146 NITRAFROST, a. s., Novozámocká 80, NITRAFROST TRADE, s. r. o., Novozá- 
949 81 Nitra, SK; mocká 226, 949 01 Nitra, SK;

186 501 NITRAFROST, a. s., Novozámocká 80, NITRAFROST TRADE, s. r. o., Novozá-
949 81 Nitra, SK; mocká 226, 949 01 Nitra, SK;

S účinnosťou 
od:

22.11.99

27.10.99

18.11.99

18.11.99

12.11.99

22.11.99

22.11.99

22.11.99



Zmena v údajoch o majiteľoch ochranných známok

Číslo zápisu Majiteľ S účinnosťou
od:

89 987 Sl NBEAM PRODl VTS, INV., spol. zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 2100 New 22.11.99
River Center, 200 East, Las Olas Boulevard, Ft. Lauderdale, Florida 33301-2100, L1S;

93 656 Zemědělské obchodní družstvo Pocínovice - v likvidací, Pocinovice, CZ; 03.11.99

110 990 STOLK Plzeň, a. s., Palírenská 2, 315 5 1 Plzeň - Božko-,, C Z: 24.11.99

110 991 STOCK Plzeň, a. s., Palírenská 2, 315 51 Plzeň - Božkov, CZ; 24.11.99

151 309 WALTER, a. s . Jinonická 329, 158 01 Praha 5 - Jinonice, CZ; 28.10.99

163 362 SYSTEMED, INC,, Newport Beach, California, US; 24.11.99

163 847 ASHBURTON ROAD SERVICES LIMITED, Trafford Park, Manchester, MM17 IRA, 24.11.99
GB;

167 506 Pharmacia & Upjohn Company, Kalamazoo, Michigan 49001, US; 24.11.99

167 847 WALTER, a. s., Jinonická 329, 158 01 Praha 5 - Jinonice, C/; 28.10.99

169 186 THOMAS INTERNATIONAL LIMITED, Aylesbury, GB; 24.11.99

171 064 LOBB, š. p., Sládkovičová 29, 974 46 Banská Bystrica, SK; 28.10.99

172 128 TENNECO AUTOMOTIVE INC., 1 U Pfmgsten Road, Deerfield, IL 60015, US; 24.11.99

174 241 Bestfoods, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 700 Sylvan Avenue, 16.11.99
Englewood Cliffs, New Jersey 07632, US;

174 518 TENNECO AUTOMOT1VI INC., Ill Pfmgsten Road, Deerfield, IL 60015, US; 24.11.99

174 552 TENNECO AUTOMOTIVE INC., Ui Pfmgsten Road, Deerfield, IL 60015, US; 24.11.99

174 553 TENNECO AUTOMOTIVE INC., Ill Pfingsten Road, Deerfield, IL 60015, US; 24.11.99

175 389 SANKYO PHARMA GmbH, Zielstattstrasse 9, D-8000 Munchen, DE; 28.10.99

176 525 VAN DEN BERGH NEDERLAND B V., Nassaukade 3, 3071 JL Rotterdam, NL; 23.11.99
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Číslo zápisu

177 741

180 636

180 637

181 964

Majiteľ S účinnosťou
od:

SANKYO PHARMA GmbH, Zielstattstrasse 9, D-8000 Munchen, DE; 28.10.99

GA-TEK Inc., 34929 Curtis Boulevard, Eastlake, Ohio 44095-4001, US; 28.10.99

GA-TEK Inc., 34929 Curtis Boulevard, Eastlake, Ohio 44095-4001, US; 28.10.99

TWELVE ISLANDS SHIPPING COMPANY LIMITED, 8 Henrietta Place, 24.11.99
London WlM 9AG, GB;



Záložné právo na ochrannú známku

Číslo zápisu Majiteľ Záložný veriteľ Dátum uzatvoreniu 
zmluvy

S účinnosťou
od:

162 122 Vitis trade, s. r. o., husovská 
cesta 41, 974 01 Banská 
Bystrica, SK;

Banka Slovakia, a. k Kráľa 1,
974 01 Banská Bystrica, SK.:

05.il .99 23.11.99

166 009 Vitis trade, s. r. o., Násovská 
cesta 41, 974 01 Banská 
Bvstrica, SK;

Banka Slovakia, a. s., J. Kráľa 1, 
974 OI Banská Bystrica, SK;

05.11.99 22.11.99

Zaniknuté ochranné známky

Číslo zápisu Dátum zániku

153 721 30.01.1999

1 Ob 549 29.07.1996

166 561 11.08.1996

167 477 13.01.1999

170 573 31.05.1991

178 305 14.12.1997

Zamietniitc prihlášky ochranné známky

601-94
279- 95
280- 95
1869- 95
1870- 95 
1723-95

435-96
839-96
2490-96
3029- 96
3030- 96

Zastavené prihlášky ochranných známok



Čiastočne vymazané ochranné známky

Číslo zápisu Zoznam tovarov a služieb, pre ktoré sa ochranná známka vymazáva S účinnosťou 
od:

104 304 28 - Hračky. 04.05.99

Medzinárodne zapísané ochranné známky

(I I 1)152 117 
(220) 19.05.1955 
(800) R 290 272 

08.10.1999 
BG

(111) 185 257 
(220) 17.11.1998 
(800)72) 031 

15.07.1999
DE, AT, BX, FR, HU, ÍT, PL, CZ, RO, CH, UA

(111) 156 101 
(220)15.12.1964 
(800)312 803 

20.07.1999 
BY, PL

(111) 185 299 
(220) 18.11.1998 
(800)712 292 

20.04.1999
DE, AT, BG, HR, RU, FR, HU, PL, RO, CH, UA, 
YU

(111) 173 962 
(220) 14.07.1993 
(800)696 715 

11.08.1999
BG, HR, HU, PL, RO, SI, YU

(111) 186 259 
(220) 19.02.1998 
(800) 720 794 

14.10.1999
RU, HU, PL, CZ, SI, UA

(111) 183 235 
(220)25.08.1997 
(800)720 909 

16.07.1999 
PL, UA

(111) 185 787 
(220)26.11.1998 
(800)720 184 

04.10.1999
AL, DE, AT, BY, BX, BA, BG, HR, ES, MK, RU, 
FR, HU, IT, LV, PL, PT, RO, SI, CH, UA, YU, FI, 
NO, GB, SE

(111) 186 902
(220) 17.05.1999 
(800)720 820 

17.09.1999
AL, DZ, DE, AT, BY, BX, BA, BG, HR, CU, EG, 
ES, MK, RU, FR, HU, IT, MA, PL, PT, MD, CZ, 
RO, SI, CH, UA, YU, DK, FI, LT, NO, GB, SE

(111) 186 910
(220) 16.06.1998 
(800)721 312 

20.09.1999 
AT, HU, PL, CZ, UA

(111) 185 812 
(220) 05.08.1998 
(800)720 124 

04.10.1999
DE, AT, HR, FR, HU, IT, PL, CZ, SI, CH



Zmena v /ozname tovarov a služieb

(111) 159 701
(5 10) 7 - Baliace stroje, prístroje a zariadenia.

16 - Obalové a baliace materials vo forme \ riec, 
vreciek, filmov, listov, fólií a nádob, kovové zatvá
racie spony na obalové a baliace materiály.

(511)7, 16

S účinnosťou od: 23.11,1999

Zmeny vo vyobrazení ochrannej známky

(111) 11(1990 
(210) 17427 
(540)

S účinnosťou od: 24.11.99

(111) 154 816 
(210)20268 
(540)

PRAHA - SMÍCHOV

S účinnosťou od: 22,11.99

(Ill) 110 991 
(210) 17428 
(540)

S účinnosťou od: 24.11.99



Opravy
Vo vestníku č. 8/1999 neboli na str. 160 uvedené pri

oritné údaje zverejnenej prihlášky ochrannej známky č. 
2907-97.

Správne znenie:
(310) 97710344 
(320) 14.07.1997 
(330) RU

Vo vestníku č. 6/1999 bol na str. 175 nesprávne uve
dený zoznam tovarov a služieb zverejnených prihlášok 
ochranných známok č. 1759-97 a 1760-97.

Správne znenie:
(510) Obaly, obalové materiály; kontajnery, nádoby, ška

tule, puzdrá a kartóny; kontajnery, nádoby, škatule, 
puzdrá a kartóny vyrobené z papiera a lepenky; 
plastové materiály na balenie; papier; lepenka; ka
ndovaný (žliabkovaný) papier a lepenka na balenie; 
trojvrstvová skladaná lepenka na balenie; kartóny, 
nádoby, škatule, puzdrá a kontajnery vyrobené z 
trojvrstvovej skladanej lepenky.

(511) 16



CAST

ÚRADNÉ OZNAMY



ZMENA PRAVIDLA 4.10 PCT
(platnosť od 1. 1. 2000)

4.10 Uplatnenie priority

a) Akékoľvek prehlásenie uvedené v článku 8(1) („uplatnenie priority") môže uplatňovať prioritu z jednej alebo viacerých 
skorších prihlášok podaných tak v krajine alebo pre ktorúkoľvek krajinu Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselné
ho vlastníctva, alebo v krajine alebo pre ktoréhokoľvek člena Svetovej obchodnej organizácie, ktorý nie je členom tej
to Dohody. Akékoľvek uplatnenie priority bude, s výnimkou pravidla 26bis.l, uvedené v žiadosti; žiadosť bude obsa
hovať stanovisko v tom zmysle, že sa uplatňuje priorita skoršej prihlášky a uvedie sa:
i) dátum, keď bola skoršia prihláška podaná, dátum podania je v rámci lehoty 12 mesiacov, ktoré predchádzajú dátu

mu medzinárodného podania;
ii) číslo skoršej prihlášky;
iii) ak skoršia prihláška je národnou prihláškou, členskú krajinu Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselných vlast

níctva alebo člena Svetovej obchodnej organizácie, ktorá nie je členom tohto Dohovoru, v ktorej bola podaná;
iv) ak skoršia prihláška je regionálnou prihláškou, orgán poverený udeľovaním regionálnych patentov podľa príslušnej 

zmluvy o regionálnom patente;
v) ak je skoršia prihláška medzinárodnou prihláškou, prijímací úrad, na ktorom bola podaná;

b) Navyše, k obsahu požadovanému podľa odsekov a) iv) alebo v):
i) ak je skoršia prihláška regionálnou prihláškou alebo medzinárodnou prihláškou, uplatnenie priority môže uvádzať 

jednu alebo viac členských krajín Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva, pre ktoré bola skor
šia prihláška podaná;

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

c) Na účely odsekov a ) a b), sa článok 2 vi) nepoužije.

d) Ak 29. septembra 1999 zmenené odseky a) a b), ktoré platia od 1. januára 2000, nie sú v súlade s platným národným 
zákonom určeného úradu, tieto odseky, tak ako sú v platnosti do 31. decembra 1999, sa budú aplikovať ďalej aj po tom
to dátume, vzhľadom na určený úrad tak dlho, pokiaľ uvedené odseky, tak ako sú zmenené, nebudú v súlade s platným 
národným zákonom, za predpokladu, že uvedený úrad o tom upovedomí Medzinárodný úrad do 31. októbra 1999. 
Medzinárodný úrad urýchlene zverejní prijaté informácie vo vestníku.



Nový zmluvný štát PCT

Svetová organizácia duševného vlastníctva so sídlom v Ženeve oznamuje, že od 8. decembra 1999 je Alžírska ľudovo
demokratická republika /DZ/ 105. zmluvným štátom PCT. Zmluva o prístupe nadobudne platnosť 8. marca 2000. Alžírska 
ľudovo-demokratická republika podľa článku 64(5) nie je viazaná článkom 59 Zmluvy o patentovej spolupráci a akékoľvek 
spory sa budú riešiť na Medzinárodnom súdnom dvore.

Svetová organizácia duševného vlastníctva so sídlom v Ženeve oznamuje, že od 17. decembra 1999 je Antigua 
a Barbuda /AG/ 106. zmluvným štátom PCT. Zmluva o prístupe nadobudne platnosť 17. marca 2000.




