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

AD Andorra EA Euroázijská patentová orga KI Kiribati
AE Spojené arabské emiráty nizácia (EAPO) KM Komory
AF Afganistan EC Ekvádor KN Svätý Krištof a Nevis
AG Antigua a Barbuda EE Estónsko KP Kórejská ľudovodemokratic
AI Anguilla EG Egypt ká republika
AL Albánsko EH Západná Sahara KR Kórejská republika
AM Arménsko EM Úrad pre harmonizáciu na KW Kuvajt
AN Holandské Antily vnútornom trhu (OHIM) KY Kajmanie ostrovy
AO Angola EP Európsky patentový úrad KZ Kazachstan
AP Africká regionálna organizá ER Eritrea

cia priemyselného vlastníc ES Španielsko LA Laos
tva (ARIPO) ET Etiópia LB Libanon

AR Argentína LC Svätá Lucia
AT Rakúsko FI Fínsko LI Lichtenštajnsko
AU Austrália FJ Fidži LK Sri Lanka
AW Aruba FK Falklandy LR Libéria
AZ Azerbajdžan FO Faerské ostrovy LS Lesotho

FR Francúzsko LT Litva
BA Bosna a Hercegovina LU Luxembursko
BB Barbados GA Gabun LV Lotyšsko
BD Bangladéš GB Veľká Británia LY Líbya
BE Belgicko GC Patentový úrad Rady pre
BF Burkina Faso spoluprácu arabských štátov MA Maroko
BG Bulharsko v Golfskom zálive (GCC) MC Monako
BH Bahrain GD Grenada MD Moldavsko
BI Burundi GE Gruzínsko MG Madagaskar
BJ Benin GH Ghana MK Macedónsko
BM Bermudy GI Gibraltár ML Mali
BN Brunej GL Grónsko MM Myanmar
BO Bolívia GM Gambia MN Mongolsko
BR Brazília GN Guinea MO Macao
BS Bahamy GQ Rovníková Guinea MP Severné Mariány
BT Bhutan GR Grécko MR Mauritánia
BV Buvetov ostrov GS Južná Georgia a Južné MS Montserrat
BW Botswana Sendvičové ostrovy MT Malta
BX Benelux GT Guatemala MU Mauritius
BY Bielorusko GW Guinea-Bissau MV Maledivy
BZ Belize GY Guyana MW Malawi

MX Mexiko
CA Kanada HK Hongkong MY Malajzia
CD Konžská demokratická re HN Honduras MZ Mozambik

publika HR Chorvátsko
CF Stredoafrická republika HT Haiti NA Namibia
CG Kongo HU Maďarsko NE Niger
CH Švajčiarsko NG Nigéria
CI Pobrežie Slonoviny IB Medzinárodný úrad Sveto NI Nikaragua
CK Cookove ostrovy vej organizácie duševného NL Holandsko
CL Chile vlastníctva (WIPO) NO Nórsko
CM Kamerun ID Indonézia NP Nepál
CN Čína IE Írsko NR Nauru
CO Kolumbia IL Izrael NZ Nový Zéland
CR Kostarika IN India
CU Kuba IQ Irak OA Africká organizácia dušev
CV Kapverdy IR Irán ného vlastníctva (OAPI)
CY Cyprus IS Island OM Omán
CZ Česká republika IT Taliansko

PA Panama
DE Nemecko JM Jamajka PE Peru
DJ Džibutsko JO Jordánsko PG Papua-Nová Guinea
DK Dánsko JP Japonsko PH Filipíny
DM Dominika PK Pakistan
DO Dominikánska republika KE Keňa PL Poľsko
DZ Alžírsko KG Kirgizsko PT Portugalsko

KH Kambodža



PW Palau
PY Paraguaj

QA Katar

RO Rumunsko
RU Rusko
RW Rwanda

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

ostrov
SV Salvádor
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 Svetová organizácia dušev 
ného vlastníctva (WIPO)

WS Samoa

YE Jemen
YU Juhoslávia

ZA Juhoafrická republika
ZM Zambia
ZW Zimbabwe



V V

CAST

VYNÁLEZY



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

Prihlášky vynálezov zverejnené podľa zákona - kód A3 Udelené patenty podľa zákona č. 527/90 Zb. - kód B6 
č. 527/90 Zb. v znení zákona NR SR č. 90/93 Z. z. 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
HB 9 A 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.

5953-90 A61K47/10 1607-98 E 04F 13/18 344-99 C 07D 233/44
88-93 C 07D 209/42 1704-98 C 08J 11/06 346-99 C 12N 15/31

373-97 B 22D 11/06 1712-98 AOlK 1/015 385-99 C 07D 211/62
744-97 A 61B 17/56 1753-98 C 07D 491/10 427-99 F 24D 5/00
755-97 F 02B 53/00 1767-98 A61K9/16 431-99 C 12N 15/88
856-97 A61K31/35 1774-98 F23G7/06 432-99 C 07D 333/68

1622-97 A 61K 31/425 1778-98 C07J7/00 437-99 C 07D 209/52
1643-97 C 07D 243/04 1779-98 C 07D 501/00 440-99 F 25D 27/00
1714-97 C 08K 5/00 1793-98 C 07D 307/38 460-99 C 07C 27/12

20-98 A 47J 37/04 1795-98 A61K39/00 464-99 C 07D 401/12
302-98 C 12N 15/54 19-99 C 12N 1/20 484-99 C 07D 207/327
322-98 C 08L 95/00 24-99 C21B 13/14 485-99 B 29B 9/14
418-98 F 28D 15/00 35-99 C08L1/02 497-99 G21C 17/022
427-98 C 07C 67/03 43-99 C 12N 5/00 510-99 C 07K 5/10
428-98 C 07C 67/03 44-99 C 12N 5/00 511-99 C 07K 14/47
578-98 B 65H 20/02 46-99 C 07C 219/12 512-99 A 23 G 9/02
620-98 A 61K 31/505 59-99 C 07D 275/04 523-99 C 07F 9/6509
731-98 A 47C 17/24 81-99 A61K31/00 576-99 E06B9/15
816-98 C 07D 215/42 82-99 A47B88/10 591-99 G 09F 3/00
900-98 B 62J 39/00 93-99 C 07D 487/00 608-99 C 07D 207/16
905-98 F 27B 5/00 153-99 C07F17/00 612-99 E 06B 9/76

1064-98 E 06B 5/16 183-99 H04M1/72 628-99 A61K 38/18
1096-98 E 04F 19/08 195-99 C 08F 10/00 776-99 C 07D 231/20
1123-98 C 07D 413/04 197-99 C 12N 15/82 884-99 C 08K 5/55
1129-98 C 12N 15/49 227-99 C08L69/00 873-99 C 08L 67/04
1238-98 C 07C 229/28 236-99 E 05G 1/14 1130-99 C 08F 2/00
1316-98 C 07D 237/04 246-99 C 12N 1/20 1277-99 C 08G 18/28
1352-98 C 07C 51/41 248-99 C 07D 207/48 1288-99 C 08L 95/00
1518-98 C 12N 15/24 262-99 C21D8/12 1380-99 A 61K 31/7036
1546-98 B 26D 1/42 302-99 B65D85/32
1598-98 A 61K 31/165 310-99 C 07D 401/06



Trieda A

7(51) AOlK 1/015
(21) 1712-98
(71) Fleischhacker Gerhard, Treibach, AT;
(72) Fleischhacker Gerhard, Treibach, AT;
(54) Pokrytie prepúšťajúce kvapaliny
(22) 12.06.97
(32) 12.06.96
(31) GM 350/96
(33) AT
(86) PCT/AT97/00126, 12.06.97
(57) Pokrytie prepúšťajúce kvapaliny na chodníky, 

cesty a podobne, ktoré je vytvorené z bunkovej 
elastickej plastickej hmoty, pričom sú na strane 
pokrytia dotýkajúceho sa pôdy vo vzájomnom od
stupe usporiadané paralelne k sebe prebiehajúce 
kanály (2, 2') na odvádzanie kvapaliny a od tých
to kanálov sa pokrytím vo vzájomných odstupoch 
rozprestierajú ďalšie kanály (3), ktoré sú v pokry
tí vyrezané alebo vytvarované.

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

7(51) A23G9/02
(21) 512-99
(71) Gutkevič Jevgenij Anatolievič, Tomsk, RU;
(72) Gutkevič Jevgenij Anatolievič, Tomsk, RU;
(54) Zmes na prípravu zmrzliny
(22) 23.07.97
(32) 02.12.96
(31) 96122896
(33) RU
(86) PCT/RU97/00232, 23.07.97
(57) Zmes na prípravu zmrzliny obsahuje mliečny zá

klad, sladidlo, stabilizátor a probiotické mikroor
ganizmy, napr. vybrané zo skupín Lb acidophilus, 
Lb casei, Lb rhamnosus, Ec faecium, Bfidumbac- 
terium bifidum, brané jednotlivo alebo v spojení.

(74) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, 
SK;

7(51) A47B88/10
(21) 82-99
(71) Thomas Regout B. V., Maastricht, NL;
(72) Stijns Andreas Petronella Maria, Bunde, NL;
(54) Nadmerne roztiahnuteľný, delený vodič zásuv

ky
(22) 18.07.97
(32) 23.07.96
(31) 1003665
(33) NL
(86) PCT/NL97/00427, 18.07.97

(57) Vodič zásuvky (1) nadmerne roztiahnuteľného ty
pu. ktorý obsahuje pohybové ovládacie prostried
ky (24) na ovládanie pohybov častí vodiča zásuv
ky. Tieto pohybové ovládacie prostriedky obsa
hujú prinajmenšom prvé a druhé ovládacie pro
striedky, pričom prvé ovládacie prostriedky v spo
jení s prinajmenšom prvou vodiacou časťou a dru
hé ovládacie prostriedky zostávajú v spojení s pri
najmenšom treťou vodiacou časťou a pohyby 
ovládacích prostriedkov sú dynamicky prepojené.

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

7 (51) A 47C 17/24, 17/70
(21) 731-98
(71) Januška Jaroslav, Ing., Myjava, SK;
(72) Januška Jaroslav, Ing., Myjava, SK;
(54) Zariadenie na uľahčenie sklápania vyklápa

cích častí
(22) 29.05.98
(57) Zariadenie na uľahčenie sklápania vyklápacích 

častí, najmä na uľahčenie manipulácie s výklop
nými časťami sklápacích postelí, je tvorené napí
nacím zariadením (1) a dvojicou ohybných ťaha
diel (2). Jeden koniec ťahadiel je spojený s nepo
hyblivou časťou (3) a druhý s napínacím zariade
ním (1), umiestneným na výklopnej časti (4), pri
čom ťahadlá sú v mieste ich ohybu posuvne spo
jené s výklopnou časťou (4). Posuvné spojenie 
môže byť tvorené klznými puzdrami (5) alebo 
kladkami. Napínacie zariadenie (1) môže byť tvo
rené jednou pružinou alebo sústavou pružín. Sila 
uľahčujúca manipuláciu s výklopnou časťou (4) 
pôsobí v mieste posuvného spojenia ťahadiel (2) 
a výklopnej časti (4).



7(51) A47J37/04
(21) 20-98
(71) Šimko Andrej, Ing., Prešov, SK;
(72) Šimko Andrej, Ing., Prešov, SK;
(54) Tvarovací a/alebo výhrevný element na potra

vinárske výrobky
(22) 05.01.98
(57) Tvarovací a/alebo výhrevný element na potravi

nárske výrobky (2) typu Hot Dog, Cheese Dog, 
Fish Dog a pod., a na zohrievanie, pečenie, chla
denie, mrazenie potravín pozostáva z tvarovacie
ho a/alebo výhrevného elementu (2), na povrchu 
ktorého je aspoň jeden výstupok (3), ktorý vytvá
ra v potravine (rožok, sendvič, pečivo, koláč a iné 
požívatiny) (4) rozvádzacie dutiny (4.1) na roz
vod ochucujúcej ingrediencie (5). Výstupok má 
rovnaký a/alebo premenlivý prierez rôzneho tva
ru. Umiestnenie výstupku (3) je v smere pozdĺž
nej osi priame alebo v skrutkovici (pravej alebo 
ľavej).

(74) Grega Samuel, Prešov, SK;

A - A A A-Ae ©
B-B „„ B-B

0' O

7 (51) A 61B 17/56, 17/58, 17/60
(21) 744-97
(71) Briančin Jaroslav, RNDr., CSc., Košice, SK;
(72) Briančin Jaroslav, RNDr., CSc., Košice, SK;
(54) Vonkajší fixátor na osteosyntézu malých 

a stredných kostí
(22) 11.06.97
(57) Vonkajší fixátor na osteosyntézu malých a stred

ných kostí pozostáva z kompresívnodištančného 
mechanizmu (2) vytvoreného z telesa (3), do kto
rého je navzájom oproti sebe protirotačne uložený 
spriahnutý posuvný vodiaci skrutkový hriadeľ 
(4). Tento je z jednej strany opatrený profilova
ným pozdĺžnym otvorom (11) a z vonkajšej stra
ny závitom a z protiľahlej strany je zasunutý rov
nako profilovaný koniec hriadelčeka (5) tak, že 
ich vonkajšie závity na ich obidvoch koncoch za
sahujú až za zaisťovacie matice (6) umiestnené po 
stranách telesa (3). Konce skrutkového hriadeľa 
(4) a hriadelčeka (5) sú vložené do kĺbového čapu 
(7) flexibilného kotviaceho modulu (8). Kotviaci 
modul (8) sa skladá z plášťa (14), veka (13) 
a z hornej strany je umiestnená aretačná skrutka 
(10). Kotviaci modul (8) je spojený s fixačnou 
päticou (9), v ktorej sú vyhotovené otvory (15) 
a pod uhlom na ich os sú otvory (16) opatrené zá
vitom.

7(51) A 61K 9/16, 9/20
(21) 1767-98
(71) Yamanouchi Europe B.V., Leiderdorp, NL;
(72) Dijkgraaf Bernardus Leonardos Johannes, 

Leiderdorp, NL; Muhlenbruch Aart, Leiderdorp, 
NL;

(54) Granulát na prípravu rýchlo sa rozvoľňujú- 
cich a rýchlorozpustných kompozícií s vyso
kým obsahom liečiva

(22) 19.06.97
(32) 03.07.96,20.12.96
(31) 96201829.7,08/770 421
(33) EP, US
(86) PCT/EP97/03250, 19.06.97
(57) Granulát obsahuje aktívnu zložku s rozpustnosťou 

vo vode 1 : >10, v zmesi s < 15 % hmotn. vo vo
de dispergovateľnej celulózy, je poskytovaný na 
prípravu rýchlo sa rozvoľňujúcich a rýchloroz
pustných kompozícií.

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



7 (51) A61K31/00
(21) 81-99
(71) BIOGEN, IMC., Cambridge, MA, US;
(72) Zheng Zhongli, Lexington, MA, US; Ensinger 

Carol L., Chelmsford, MA, US; Adams Steven P., 
Andover, MA, US;

(54) Inhibitory bunkovej adhézie, spôsob ich prí
pravy a farmaceutická kompozícia s ich obsa
hom

(22) 24.07.97
(32) 25.07.96, 06.12.96
(31) 60/022 890, 60/032 786
(33) US, US
(86) PCT/US97/13013, 24.07.97
(57) Opísané sú nové zlúčeniny, ktoré sú vhodné na in- 

hibíciu a prevenciu bunkovej adhézie a ochorení 
sprostredkovaných bunkovou adhéziou, farmace
utické prostriedky obsahujúce tieto zlúčeniny 
a spôsob ich prípravy. Zlúčeniny a farmaceutické 
prostriedky podľa vynálezu možno použiť ako 
liečebné a profylaktické činidlá. Sú veľmi vhodné 
na liečbu mnohých zápalových a autoimunitných 
ochorení.

(74) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

7(51) A 61K 31/165
(21) 1598-98
(71) Angelini Ricerche S.p.A. Societa' Consortile, S. 

Palomba-Pomezia (Roma), IT;
(72) Pinza Mario, Corsico, IT; Brufani Mario, Castel 

Gandolfo, IT; Milanese Claudio, Roma, IT;
(54) Použitie P-aminofenoIového derivátu na prí

pravu farmaceutickej kompozície vhodnej na 
liečenie neurodegeneratívnych chorôb

(22) 15.05.97
(32) 21.05.96
(31) MI96A001013
(33) IT
(86) PCT/EP97/02708, 15.05.97
(57) Použitie zlúčeniny vzorca (I), kde r' je vodík 

alebo nižší acyl a R^ je vodík alebo nižší alkyl, 
alebo jej pre kurzom lieku, na prípravu farmaceu
tického prostriedku na liečenie neurodegeneratív
nych ochorení.

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

NHR1

OR2 (D

7(51) A61K31/35
(21) 856-97
(71) Janssen Pharmaceutica N.V, Beerse, BE;
(72) De Chaffoy de Courcelles Didier Robert Guy 

Gabriel, Beerse, BE; Lesage Anne Simone 
Josephine, Halle-Zoersel, BE; Leysen Josepha 
Eduarda Maria Francisca, Oud-Tumhout, BE;

(54) Použitie nebivololu ako antiaterogénneho či
nidla

(22) 21.12.95
(32) 28.12.94
(31) 94203775.5
(33) EP
(86) PCT/EP95/05174, 21.12.95
(57) Je opisované použitie derivátov a,cť-iminobis 

(metylén)bis[2-chrománmetanolu] všeobecného 
vzorca (I), v ktorom R* a R^ každý nezávisle zna
mená atóm fluóru, hydroxyskupinu alebo atóm 
vodíka, R^ a R^ každý nezávisle znamená atóm 
vodíka alebo hydroxyskupinu a jednotlivé hviez
dičky označujú stereogénové stredy na výrobu lie
čiva na terapeutické a profylaktické ošetrenie ľu
dí trpiacich starnutím alebo degeneratívnymi cho
robami vaskulárneho systému a nervovej sústavy, 
ktoré súvisia s oxidačným stresom, alebo ľudí, 
u ktorých existuje pravdepodobnosť vzniku tých
to chorôb.

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

OH H OH

7 (51) A 61K 31/425, 31/435, 31/505, C 07D 275/06, 
513/04, 417/04, 513/14

(21) 1622-97
(71) WARNER-LAMBERT COMPANY, Morris 

Plains, NJ, US;
(72) Bolton Gary Louis, Ann Arbor, MI, US; Domaga- 

Ia John Michael, Canton, MI, US; Elsla-ger Ed
ward Faith, Ann Arbor, MI, US; Gogliotti Rocco 
Dean, Pinckney, MI, US; Purchase Terri Stoeber, 
,Ann Arbor, MI, US; Sanchez Joseph Peter, Novi, 
MI, US; Trivedi Bharat Kalidas, Farmington 
Hills, MI, US;

(54) Izotiazolón, farmaceutické kompozície tento 
izotiazolón obsahujúce a použitie tohto izotia- 
zolónu na výrobu liečiva

(22) 26.04.96
(32) 31.05.95
(31) 08/456 149
(33) US
(86) PCT/US96/05821, 26.04.96



(57) Opisuje sa zlúčenina všeobecného vzorca (I), 
v ktorom A znamená monocyklický alebo bicyk- 
lický kruh, ktorý môže obsahovať až 3 heteroató- 
my zvolené z atómu kyslíka, atómu síry a atómu 
dusíka; r' a znamenajú substitučně skupiny, 
akými sú napríklad alkylová skupina, alkoxysku
pina, hydroxyskupina, nitroskupina, kyanoskupi- 
na, aminoskupina a karboxyskupina; R-* znamená 
alkylovú skupinu, cykloalkylovú skupinu, feny lo
vu skupinu a Het skupinu, lzotiazolóny sú užitoč
né ako antiretrovírusové činidlá, protizápalové či
nidlá a protiaterosklerotické činidlá.

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

O (D

7 (51) A 61K 31/505
(21) 620-98
(71) Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, BE;
(72) Franpois Marc Karel Jozef, Beerse, BE; 

Embrechts Roger Carolus Augusta, Beerse, BE; 
Borghijs Herman Karel, Beerse, BE; Monbaliu 
Johan, Beerse, BE;

(54) Farmaceutická kompozícia, spôsob jej prípra
vy a použitie

(22) 12.05.97
(32) 20.05.96
(31) 96201429.6
(33) EP
(86) PCT/EP97/02504, 12.05.97
(57) Je opisovaná farmaceutická kompozícia vhodná 

ako depotná formulácia na intramuskulámu alebo 
subkutánnu injekčnú aplikáciu, ktorá obsahuje 
ako aktívnu zložku terapeuticky účinné množstvo 
9-hydroxyrisperidón esteru mastnej kyseliny uve
deného vzorca alebo soli, alebo stereojzoméru, 
alebo zmesi stereoizomérov a farmaceuticky pri
jateľný nosič, ktorým je voda a aktívna zložka je 
v nej suspendovaná. Ďalej je opísaný spôsob prí
pravy tejto kompozície a jej použitie na prípravu 
liečiva na liečenie schizofrénie, neschizofrénnych 
psychóz a duševných porúch spojených s neuro- 
degeneratívnymi problémami.

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

7(51) A 61K 31/7036, 9/22
(21) 1380-99
(71) ABBOTT LABORATORIES, Abbott Park, IL, 

US;
(72) Al-Razzak Laman A., Highland Park, IL, US; 

Crampton Sheri L., Gumee, IL, US; Gustavson 
Linda E., Evanston, IL, US; Hui Ho-Wah, 
Libertyville, IL, US; Milman Nelly, Skokie, IL, 
US; SemIa Susan J., Evanston, IL, US;

(54) Formulácie derivátov erytromycínu s predĺže
ným uvoľňovaním

(22) 06.03.98
(32) 11.04.97
(31) 08/838 900
(33) US
(86) PCT/US98/04373, 06.03.98
(57) Je opisovaná farmaceutická kompozícia na pre

dĺžené uvoľňovanie erytromycínového derivátu 
v gastrointestinálnom prostredí. Kompozícia 
obsahuje erytromycínový derivát a farmaceutický 
prijateľný polymér tak, že po orálnom podaní 
a prehltnutí vyvoláva v kompozícii štatisticky vý
znamne nižšie Cmax v plazme než kompozícia 
erytromycínového derivátu s bezprostredným 
uvoľnením, zatiaľ čo biovyužiteľnosť a minimál
na koncentrácia zostáva po viacnásobnom dávko
vaní v podstate ekvivalentná s kompozíciou eryt
romycínového derivátu s bezprostredným uvoľne
ním. Kompozícia podľa vynálezu má zlepšený 
chuťový profil a znížené gastrointestinálne ved
ľajšie účinky v porovnaní s kompozíciou s bez
prostredným uvoľňovaním.

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

24 30 36 42 48
ČAS (h)

o 10 % POLYMÉRU 
V 20 % POLYMÉRU 
A 30 % POLYMÉRU 
• REFERENČNÁ formulácia

7(51) A 61K 38/18, 45/06 
(21) 628-99
(71) VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPO

RATED, Cambridge, MA, US;
(72) Zelle Robert E., Stow, MA, US; Su Michael, 

Newton, MA, US;
(54) Spôsoby a prostriedky na stimuláciu rastu neu- 

ritov
F



(22) 13.11.97
(32) 13.11.96
(31) 08/748 447
(33) US
(86) PCT/US97/20866, 13.11.97
(57) Opisujú sa farmaceutické prostriedky na stimulá

ciu rastu neuritov v nervových bunkách, ktoré ob
sahujú neurotrofné množstvo zlúčeniny všeobec
ného vzorca (1), v ktorom jednotlivé substituenty 
sú definované v patentových nárokoch, neurotrof- 
ný faktor, ako je nervový rastový faktor (NGF) a 
farmaceuticky prijateľný nosič. Spôsoby zahŕňajú 
liečbu nervových buniek uvedenými prostriedka
mi alebo prostriedkami obsahujúcimi zlúčeninu 
bez neurotrofného faktora. Opisuje sa i použitie 
na podporu obnovenia neurónových poškodení 
spôsobených ochorením alebo týzickou traumou.

(74) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

R1 B

i Jx(GH2in-D

(!)

7 (51) A 61K 39/00,39/395, C 07K 14/00,16/00.17/00, 
GOlN 33/53

(21) 1795-98
(71) THE UNIVERSITY OF VIRGINIA PATENT 

FOUNDATION, Charlottesville, VA, US;
(72) Herr John C., Charlottesville, VA, US; Diekman 

Alan B., Charlottesville, VA, US; Norton 
Elizabeth, Charlottesville, VA, US: Wesbrook- 
-Case Ann, Gum Spring, VA, US;

(54) Prečistený spermatícký povrchový antigén, je
ho monoklonálna protilátka a jeho použitie

(22) 30.06.97
(32) 28.06.96
(31) 08/671 622
(33) US
(86) PCT/US97/10813, 30.06.97
(57) Monoklonálna protilátka (S 19) produkovaná hyb- 

ridómom ATCC HB 12144 účinne agiutinuje 
spermatícký povrchový glykoproteín, SAGA-I 
protein. Protilátka je použiteľná ako väzbové či
nidlo v spermicide, kde má vysoký stupeň účin
nosti vo väzbe potenciálnych spermií. Viazaný 
protein, identifikovaný ako SAGA-IJe imunogé- 
nom v antikoncepčnej vakcíne, rovnako ako štan
dardom na určenie titra protilátky po vakcinácii. 
Monoklonálna protilátka môže byť tiež použitá 
ako diagnostické činidlo na určenie prítomnosti 
a množstva spermií v rôznych vzorkách.

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

7 (51) A 61K 47/10, 47/22, 31/41
(21) 5953-90
(71) HEINRICH MACK NACHF,, lUertissen, DE;
(72) Fries Walter, Illertissen, DE;
(54) Farmaceutický prostriedok s antimykotickýra 

účinkom
(22) 29.11.90
(32) 29.11.89
(31) P 39 39 492.1
(33) DE
(57) Farmaceutický prostriedok s antimykotickým 

účinkom so zlepšenou rozpustnosťou účinnej lát
ky, vhodný najmä na parenterálne podávanie, 
obsahujúci ako účinnú látku triazolové deriváty 
všeobecného vzorca (111), v ktorom R znamená 
fenylový zvyšok, prípadne substituovaný jedným 
až tromi substituentmi zo skupiny zahŕňajúcej 
atómy fluóru, chlóru, brómu, jódu a trifluórmety- 
Jovú skupinu, X znamená hydroxyskupinu alebo 
atóm fluóru, chlóru alebo brómu, v množstve 
v rozmedzí od 30 do 100 mg/ml farmaceutického 
prostriedku, a rozpúšťadlový systém obsahujúci: 
a) až 65 % hmotnostných a-tetrahydrofurfuryl-co- 
-hydroxypoly(oxyetylénu), b) aspoň J 0 % hmot
nostných polyetylénglykolu so strednou moleku
lovou hmotnosťou v rozmedzí od 200 do 600, pri
čom súčet dvoch uvedených zložiek (a) a (b) tvo
rí prinajmenšom 65 % hmotnostných a zvyšok 
tvorí voda.

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

X
x 1

N CH7-C-CH9—N' N

-N R N- (III)

Trieda B 7

7 (51) B 22D 11/06
(21) 373-97
(71) USINOR, Puteaux, FR; THYSSEN STAHL AK- 

F1ENGESELLSCHAFT, Duisburg, DE;
(72) Paradis Philippe, lsbergues, FR; Marchionni 

Christian, Rosselange, FR; Bobadilla Manuel, 
Sauiny, FR; Damasse Jean-Michel, lsbergues, FR;

(54) Spôsob plynulého odlievania oceľového pásu 
z austenitickej antikorovej ocele na jednu ale
bo medzi dve pohybujúce sa steny, na povrchu 
ktorých sú vytvorené jamky a zariadenie na 
uskutočňovanie spôsobu

(22) 20.03.97
(32) 22.03.96
(31) 96 03545
(33) FR



(57) Je opísaný spôsob plynulého odlievania oceľové
ho pásu z austenitickej antikorovej ocele priamo 
z tekutého kovu, ktorého zloženie je v percentách 
hmotnostných: C < 0,08 %, Si < 1 %, Mn < 2 %, 
P < 0,045 %, S < 0,030 %, Cr 17,0 až 20,0 %, Ni 
8,0 % až 10,5 %, v zariadení na odlievanie na jed
nu alebo medzi dve pohybujúce sa steny, ktorých 
vonkajšia plocha je vybavená jamkami a kde ob
lasť obklopujúca meniskus je vybavená ochran
nou atmosférou inertného plynu s riadeným zlo
žením, pričom v tekutom kove je pomer 
Crequ^'equ vä^ší ako 1,55 s tým, že Crgqu = 
= %Cr + 137x%Mo + l,5x%Si + 2xNb + 3x%Ti 
a Niequ = %Ni + 0,3 Lx%Mn + 22x%C + 
+ 14,2x%N + %Cu. Na odievanie sa použije na
jmenej jedna stena, ktorej celá plocha obsahuje 
styčné jamky majúce priemer 100 až 1500 p.m 
a hĺbku 20 až 150 p.m a inertný plyn obsahujúci 
aspoň sčasti plyn rozpustný v oceli. Vynález sa 
tiež týka zariadenia na uskutočňovanie tohto 
spôsobu.

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

7 (51) B 26D 1/42, B 23D 25/12, 25/02
(21) 1546-98
(71) Surina Michael, Waterdown, Ontario, CA;
(72) Surina Michael, Waterdown, Ontario, CA;
(54) Otočné strihacie zariadenie a spôsob strihania
(22) 09.05.97
(32) 10.05.96
(31) 2.176.282
(33) CA
(86) PCT/CA97/00316, 09.05.97
(57) Otočné odrezávacie zariadenie na použitie v sú

vislosti s pohybujúcim sa plochým, pásovým ma
teriálom (W), a to pri rozrezávaní spomenutého 
plochého pásového materiálu na vopred stanove
né dĺžky (P), kde toto zariadenie má dolný odre- 
závací valec (12) a horný odrezávací valec (14), 
kde tieto valce medzi sebou vymedzujú medzeru 
na prechod plochého pásového materiálu a sú na
vzájom prepojené prevodovými prostriedkami na 
otáčanie sa vo vzájomnom súlade, pričom na jed
nom z valcov je umiestnená dorazová lišta (32), 
ktorá vymedzuje miesto rezania a na druhom 
z valcov sa nachádza rezacia čepeľ (52), ktorá sa 
pohybuje smerom k dorazovej lište a od dorazovej 
lišty (32) s cieľom rezať pás (W).

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

■PS
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7(51) B 29B 9/14 // B 29K 23:00, 105:06
(21) 485-99
(71) DSM N.V., Heerlen, NL;
(72) Claessens Hubertus Marie, Schinnen, NL; Bulters 

Markus Johannes Henricus, Sittard, NL; Wallink 
Hermanns Antonius, Selfkant, DE;

(54) Pelety v tvare tyčiniek a spôsob ich výroby
(22) 14.10.97
(32) 14.10.96, 20.06.97
(31) 1004268, 1006363
(33) NL, NL
(86) PCT/NL97/00575, 14.10.97
(57) Opísané tyčinkovité tvarované pelety majú jadro 

a obal, pričom jadro obsahuje zmes sklenených 
vlákien a polypropylénových vlákien. Polypropy
lén vlákien je homopolymér alebo štatistický ko- 
polymér propylénu a menej než 10 hmotnostných 
percent jedného alebo viac olefínov zo skupiny 
etylénu, 1-olefínov so 4 až 10 atómami uhlíka 
a diénov so 4 až 10 atómami uhlíka. Polypropylén 
vlákien má index toku taveniny (230 °C/2,16 kg) 
v rozmedzí 5 až 500 dg/min. a hustotu najmenej 
900 kg/m^. Obal sa skladá z najmenej 50 hmot
nostných percent polypropylénového homopoly- 
méru, štatistického kopolyméru propylénu a me
nej než 10 hmotnostných percent jedného alebo 
viac olefínov zo skupiny etylénu, 1-olefínov so 
4 až 10 atómami uhlíka a diénov so 4 až 10 ató
mami uhlíka alebo blokového kopolyméru propy
lénu a najviac 27 hmotnostných percent jedného



alebo viac olefinov zo skupiny etylénu a buténu 
a najviac 8 hmotnostných percent jedného alebo 
viac olefinov zo skupiny 1-olefinov s 3 až 10 ató
mami uhlíka a diénov so 4 až IO atómami uhlíka. 
Propylén obsiahnutý v obale má index toku tave
niny v rozmedzí 1 až 200 d g/min. (230 °C/2,16 
kg) a hustotu najmenej 900 kg/m 

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

7(51) B62J39/00
(21) 900-98
(71) Shimano Inc., Sakai-shi, Osaka, JP;
(72) Masui Takuji, Sakai-shi, Osaka, JP;
(54) Odklopný počítač na bicykel
(22) 26.06.98
(32) 28.06.97
(31) 08/896 306
(33) US
(57) Počítač na bicykel (10, 100, 200, 300, 400) obsa

huje základný prvok (14, 104, 214, 314, 414) kon
štruovaný na montáž k montážnemu prvku (19, 
110, 219, 319, 419) kolesa. Kryt (18, 138, 218, 
318, 418) obsahujúci vnútorný povrch (50, 134, 
250, 350, 450) je odklopné spojený so základným 
prvkom (14, 104, 214, 314, 414) tak, že vnútorný 
povrch (50, 134, 250, 350, 450) sa môže pohybo
vať z uzavretej polohy, v ktorej vnútorný povrch 
(50, 134, 250, 350, 450) smeruje k základnému 
prvku (14, 104, 214, 314, 414) do otvorenej polo
hy, v ktorej môže byť vnútorný povrch (50, 134, 
250, 350, 450) pozorovaný alebo ovládaný užíva
teľom.

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

7 (51) B 65D 85/32
(21) 302-99
(71) GRAHAM PACKAGING FRANCE, Blyes, FR;
(72) Lucano Rosaria, Paris, FR;
(54) Puzdro na vajcia z plastu
(22) 05.03.99
(32) 12.03.98
(31) 98 03270
(33) FR
(57) Puzdro na vajcia je opatrené spodkom (2) s vy

tvorenými dutinami (12). Aspoň jedna dutina 
(12) je vybavená tuhým dnom (14) a deformova- 
teľnou zónou (16). Toto usporiadanie puzdra na 
vajcia umožňuje ľahké vybranie prvého vajca 
z dutiny aj vtedy, keď je puzdro celkom zaplnené.

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

7(51) B65H20/02
(21) 578-98
(71) Matador, a. s., Púchov, SK;
(72) Bakoš Štefan, Ing., Púchov, SK;
(54) Zariadenie na zásobovanie vinutého prekrýva- 

cieho nárazníka
(22) 30.04.98
(57) Zariadenie na zásobovanie vinutého prekrývacie- 

ho nárazníka osobných a nákladných autoplášťov 
pozostáva zo zásobníka (10) materiálu (70) opat
reného sústavou pevného radu kladiek (101), po
hyblivého radu kladiek tanečníka (102) a pneu
matickým pohonom (103), kde zásobník (10) je 
spojený s odvíjacou stanicou (20) a rámom (30), 
pričom medzi zásobníkom (10) a konfekčným 
bubnom (60) je umiestnené pokladacie zariadenie 
(50) materiálu (70). Odvíjacía stanica (20) je 
opatrená snímačom (201), odvíjacím bubnom
(202) , cievkou (701) s materiálom (70) a lapačom
(203) konca pásika materiálu (70).

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

r'ýľ

- T i



Trieda C

7(51) C 07C 27/12, 29/50, 45/33
(21) 460-99
(71) BASF AKT1ENGESELLSCHAFT, Ludwigsha- 

fen, DE;
(72) Rehfmger Alwin, Mutterstadt, DE; Gann Martin, 

Freinsheim, DE; Märkl Robert, Randolph, NJ, 
US; Schmitt Rudiger, Frankenthal, DE;

(54) Spôsob prípravy oxidačných produktov cyklo- 
hexánu v protiprúde

(22) 17.10,97
(32) 18.10.96
(31) 196 43 154.9
(33) DE
(86) PCT/EP97/05740, 17.10.97
(57) Opisuje sa spôsob prípravy oxidačných produktov 

cyklohexánu katalytickou oxidáciou plynmi obsa
hujúcimi kyslík v kvapalnej fáze pri zvýšenej tep
lote, pričom sa plyny privádzajú rovnomerne do 
kontaktu s plynmi obsahujúcimi kyslík, a kvapal
ný cyklohexán a plyny obsahujúce kyslík sa vedú 
v protiprúde cez reakčnú zónu pomocou viace
rých dýz a reakčná zóna je rozdelená na viacero 
komôr pomocou perforovaných kovových platní 
tak, že sa v reakčnej zóne netvorí kontinuálna 
plynná fáza.

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

7 (51) C 07C 51/41, C OlF 17/00, B OlJ 23/10,
C 08F 4/52, 36/04

(21) 1352-98
(71) RHODIA INC., Cranbury, NJ, US;
(72) Yunlu Kenan, Princeton, NJ, US;
(54) Spôsob výroby pevných, práškových karboxy- 

látov vzácnych zemín
(22) 24.03.97
(32) 29.03.96
(31) 08/623 722
(33) US
(86) PCT/1B97/00289, 24.03.97
(57) Je opísaný spôsob výroby pevných, práškových 

karboxylátov prvkov vzácnych zemín, najmä Nd, 
La, Pr a Ce, v ktorých ligandy sú koordinované na 
kov prednostne s dlhým reťazcom vetvené karbo
xylové kyseliny, najvýhodnejšie kyseliny 2 - etyl- 
hexánová, neodekánová a nafténová. Spôsob za
hŕňa dávkové zrážanie produktu, pri regulovanom 
pH a teplotných podmienkach, s použitím vo vo
de rozpustných solí vzácnych zemín, prednostne 
dusičnanov vzácnych zemín, a solí karboxylo
vých kyselín, a premývanie produktu vodou, al
koholom, zmesou vody a alkoholu alebo ich kom
bináciami.

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

7 (51) C 07C 67/03, 69/12, C 07B 41/12
(21) 427-98
(71) CHEMOPETROL, a. s., Litvínov, CZ; SULZER 

CHEMTECH Ltd., Winterthur, CH;
(72) Kolena Jiří, Ing., CSc., Litvínov, CZ; Lederer 

Jaromír, Ing., CSc., Teplice, CZ; Macek Vladimír, 
Ing., Litvínov, CZ; Morávek Pavel, Ing., Litví
nov - Janov, CZ; Hanika Jiří, prof. Ing., DrSc., 
Praha 6, CZ; Smejkal Quido, Ing., Ostrava, CZ; 
Levering Willem, Winterthur, CH; Bailer Oliver, 
Winterthur, CH;

(54) Spôsob výroby izobutylacetátu a zariadenie na 
vykonávanie tohto spôsobu

(22) 02.04.98
(57) Výroba izobutylacetátu esterifikáciou kyseliny 

octovej izobuty!alkoholom za prítomnosti pevné
ho kyslého katalyzátora pri súčasnom destilač
nom oddeľovaní zložiek, pri ktorom sa kyselina 
octová a izobutylalkohol oddelene uvádzajú 
v molámom pomere 1 : 1 až 1 : 10 a v definova
nom množstve na jednotku katalyzátora do systé
mu rozdeleného do troch zón. V reakčnej zóne 
prebieha reakcia súčasne s destilačnou separáciou 
zložiek. Nástrek kyseliny octovej sa vedie dovnú
tra reakčnej zóny alebo nad túto zónu a nástrek 
izobutylalkoholu sa vedie do reakčnej zóny alebo 
pod túto zónu, v hornej separačnej zóne sa odde
ľuje prchavá zmes, ktorá sa po ochladení na 5 až 
80 °C rozdeľuje na vodnú a organickú fázu a táto 
organická fáza sa vracia ako reflux do systému, 
a to pri pomere medzi nástrekom vstupných zlo
žiek a refluxným tokom organickej fázy 1 : 1 až 
1 : 20. Refluxný spätný tok činí 5 až 100 % z cel
kového množstva z vydelenej organickej fázy 
a izobutylacetát sa oddeľuje ako vyššievrúca pat
ná zložka. Opísané je aj zariadenie na vykonáva
nie tohto spôsobu.

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

7 (51) C 07C 67/03, 69/12, C 07B 41/12
(21) 428-98
(71) CHEMOPETROL, a. s., Litvínov, CZ; SULZER 

CHEMTECH Ltd., Winterthur, CH;
(72) Kolena Jiří, Ing., CSc., Litvínov, CZ; Lederer 

Jaromír, Ing., CSc., Teplice, CZ; Macek Vladimír, 
Ing., Litvínov, CZ; Morávek Pavel, Ing., Litví
nov - Janov, CZ; Hanika Jin', prof. Ing., DrSc., 
Praha 6, CZ; Smejkal Quido, Ing., Ostrava, CZ; 
Levering Willem, Winterthur, CH; Bailer Oliver, 
Winterthur, CH;

(54) Spôsob výroby butylacetátu a zariadenie na 
vykonávanie tohto spôsobu

(22) 02.04.98
(57) Výroba butylacetátu esterifikáciou kyseliny octo

vej butanolem za prítomnosti pevného kyslého 
katalyzátora pri súčasnom destilačnom oddeľova
ní zložiek, pri ktorom sa kyselina octová a butanol 
uvádzajú v molámom pomere 1 : I až 1 : 10 v de
finovanom množstve do systému, v ktorom reak
cia a destilačná separácia prebieha v troch zónach.



V reakčnej zóne prebieha reakcia súčasne s desti
lačnou separáciou zložiek s rozdielnymi teplotami 
varu. V hornej separačnej zóne a dolnej separač- 
nej zóne prebieha len destilačná separácia zložiek 
a to tak, že v hornej separačnej zóne dochádza 
k oddeleniu prchavej fázy, ktorá sa po ochladení 
na 5 až RO °C rozdeľuje na vodnú a organickú fá
zu, ktorá sa vracia do reakcie ako reflux. Pumer 
medzi nástrekom vstupných zložiek do reakcie 
s refluxným tokom organickej fázy je l : 1 až 
1:20a refluxný spätný tok činí 60 až 100 % z cel
kového množstva vydelenej organickej fázj- a bu- 
tylacctál sa oddeľuje ako vyššievrúca pätná zlož
ka. (ipiísané je aj zariadenie na vykonávanie tohto 
spôsobu.

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

16
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7 (51) C vne 219/12, C 07D 453/02, A 61K 31/215, 
31/445, 31/38

(21) 46-99
(71) PHARMAtTA N I.JPJOHN AH. Stockholm, SE;
(72) Akerblom Eva, Uppsala, SE; Haraldsson Martin, 

Taby, SE. Johansson Roll Huddinge, SE: Beier- 
Jcin Katarina, Uppsala. SE; Sjôberg Birger, Sol- 
Ientuna, SE; Ringberg Erik, Uppsala, SE; Weinz 
Birgitta, SolJentuna, SE,

(54) Estery ary Icykloalkánkarboxytových kyselin, 
ich použitie, farmaceutické kompozície a prí
prava

(22) 2-.07.07
(32) 29.07.96, 29.07.96, 29.07.96, 29.07.96
(31) 9602887-3, 9602888-1, 9602889-9, 9602890-7
(33) SE, SE, SE. SF.
(86) VC i7SE97/01310, 23.07.97
(57) Zlúčeniny všeobecného vzorca (IA), v ktorom A 

predstavuje prípadne substituovaný cykJoalkáno- 
vý kruh obsahujúci 3 až 6 atómov uhlíka a pripo
jený na atóm uhlíka jednoduchého kruhu, Ar zna
mená fenyl alebo heteroaryl obsahujúci 5 až b čle
nov. K* a R- nezávisle od seba znamenajú atóm

vodíka, nižší alkyl, nižší alkoxy. halogén, hydro- 
xyskupinu, trifluórmetylovú skupinu, nitroskupi- 
nu alebo aminoskupinu, alebo R* a R- tvoria spo
ločne nižšiu alkyléndioxylovu skupinu alebo prí
padne substituovanú benzoskupinu, R^ predsta
vuje (i) -(CHt)i1NR^R ' É ktorom n znamená 2 
alebo 3 a každý z a Ŕ" znamená nižší alkyl 
alebo R^aR^ ! voria spolu s atómom dusíka na
sýtený azacyklický alebo azabicyklický kruhový 
systém, alebo (ií) -(CHp)mQ, v ktorom m zname
ná 0 alebo 1 a Q predstavuje zvyšok nasýteného 
azacyklického alebo azabicyklického kruhového 
systému spojeného pomocou atómu uhlíka, alebo 
i ej farmakologicky prijateľnej soli, na liečenie 
močovej inkontinencie alebo syndrómu podrážde
nia čriev. Opísaný je aj spôsob ich výroby a far
maceutické kompozície s ich obsahom.

(74) Žovicová Viera Vlgr, Bratislava. SK;

f
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R
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(IA)

7(51) C 07C 229/28, 233/47, A 61K 31/195, 31/16
(21) 1238-98
(7!) WARNER-LAMBERT COMPANY, Morris 

Plains. NJ, US;
(7J) Horwell David Christopher, 1 iLxton, Cambridge, 

OB; Bryans Justin Stephen, Bnlshum1 GB; Kneen 
l Tare Octavia, J.íule Walden, Essex, GB: Morrell 
Andrew tán. Sandwich, Kent, < rti; RatclifTe Giles 
Stuart, Near Royston. 1 iertford-shire, UB; 
1 iartenstein Johannes, Stegen-Witténtal, DE;

(54) Substituované cyklické aminokyseliny ako far
maceutické činidlá

(22) 18.02.97
(52) 14,0.7.06
(U) 60/013 432
(33) US
(Sb) PCf/LIS97 02295, 18.02.97
(57) Zlúčeniny všeobecného vzorca (1), kde R* až R'® 

sú nezávisle vybrané zo súboru, ktorý zahŕňa al- 
kyiovú skupinu s i až 6 atómami uhlíka, nesub- 
stituovanú alebo substituovanú benzylovú alebo 
feny lovci skupinu, kde substiiuenty sú vybrané zo 
súboru, ktorý zahŕňa halogén, alkoxyskupinu, al
ky lovil skupinu, hydroxyskupinu, karboxyskupi- 
nu, karboaIkoxyskupinu, trifluórmetylovú skupi
nu a nitroskupinu a akýkoľvek zo symbolov tV až 
R*1*. ak nemá uvedený význam, znamená vodík, 
ktoré sú vhodné pri liečení epilepsie, záchvatov 
slabosti, hypokinézy, poranenia lebky', depresie, 
úzkosti, paniky, bolesti a neuropatologických po
rúch.. (/písané sú aj postupy prípravy užitočných 
ined/.iproduktov.

(74) Bušova Eva, JllDr.. Bratislavu, SK:



7 (51) C 07D 207/16, 401/12, 403/12, A 61K 31/40, 
31/44,31/505

(21) 608-99
(71) NOVARTIS AG, Basel, CH;
(72) Villhauer Edwin Bernard, Morristown, NJ, US;
(54) N-Substituované 2-kyanopyrolidíny, spôsob 

ich prípravy a ich použitie ako liečiv
(22) 05.11.97
(32) 07.11.96
(31) 08/746 295
(33) US
(86) PCT/EP97/06125, 05.11.97
(57) N-(N'-Substituované glycyl)-2-kyanopyrolidíny, 

napríklad zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde 
R znamená napríklad prípadne monosubstituova- 
nú 0^,)2 cykloalkylovú skupinu, prípadne substi
tuovanú fenylovú skupinu, prípadne monosubsti- 
tuovanú izopropylovú skupinu a iné; spôsob ich 
prípravy a farmaceutický prostriedok s ich obsa
hom. Zlúčeniny inhibujú aktivitu DPP-IV a sú 
vhodné na liečbu stavov sprostredkovaných DPP- 
-IV, ako je cukrovka nezávislá od inzulínu, artrití
da, obezita, osteoporóza a ďalšie stavy zhoršenej 
tolerancie proti glukóze.

(74) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

7 (51) C 07D 207/327, C 07K 5/078, C 07D 307/54, 
207/337, 231/12, 333/24, 233/56, A 61K 31/34, 
31/38, 31/40

(21) 484-99
(71) AGOURON PHARMACEUTICALS, INC., La 

Jolla, CA, US; SYNTEX (U. S. A.) INC., Palo 
Alto, CA, US;

(72) Bender Steven L., Oceanside, CA, US; Castelha- 
no Arlindo L., New City, NY, US; Chong Wesley 
K. M., Encinitas, CA, US; Abreo Melxyn A., 
Imperial Beach, CA, US; BiIledeau Roland J., 
Santa Clara, CA, US; Chen Jian Jeffrey, Santa 
Clara, CA, US; Deal Judith G., Temecula, CA, 
US;

(54) Heteroarylsukcinamidy a ich použitie ako inhi- 
bítorov metaloproteinázy

(22) 06.10.97
(32) 24.10.96,25.03.97
(31) 60/029 115,08/823 962
(33) US, US
(86) PCT/US97/17809, 06.10.97

(57) Heteroarylsukcinamidy všeobecného vzorca (1), 
v ktorom R* znamená napríklad atóm vodíka, al- 
kylovú skupinu, arylovú skupinu a iné, R^ zna
mená napríklad atóm vodíka, arylovú skupinu, 
heteroarylovú skupinu a iné, R3 znamená naprí
klad alkylovú skupinu, cykloalkylovú skupinu, 
heteroarylovú skupinu a iné, R^ znamená atóm 
vodíka alebo akúkoľvek vhodnú organickú skupi
nu, R3 znamená napríklad skupinu C(O)NHOH, 
C(O)OR7 * * * * * 13, SH, N(OH)CHO a iné, X znamená 
jednoduchú väzbu alebo C|_g nasýtený alebo ne
nasýtený reťazec, pričom jeden alebo viacej ató
mov uhlíka je prípadne nahradených atómom kys
líka alebo síry a jeden alebo viacej atómov vodí
ka je prípadne nahradených atómom fluóru, Y 
znamená jednoduchú väzbu, skupinu -CH(OH)- 
alebo -C(O)- a skupina všeobecného vzorca (la) 
znamená heteroaryloxoi skupinu s piatimi atóma
mi v kruhu, obsahujúcu I, 2 alebo 3 heteroatómy, 
ktoré inhibujú aktivitu metaloproteinázy; farma
ceutický prostriedok s obsahom uvedených zlúče
nín a ich použitie na prípravu liečiv.

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

7 (51) C 07D 207/48, 211/96, 417/06, 417/12, 417/14, 
403/04, 401/14, A 61K 31/445, 31/40

(21) 248-99
(71) THE PROCTER and GAMBLE COMPANY, 

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

Biswanath, Cincinnati, OH, US; Bradley Rimma 
Sandler, Fairfield, OH, US; Garrett Garry Steven, 
Fairfield, OH, US; Marlin John Emory II, Cinci
nnati, OH, US; Mciver John McMillan, Cinci
nnati, OH, US; Wang Zhe, Wilmington, DE, US; 
Taiwo Yetunde Olabisi, West Chester, OH, US;

(54) Viacúčelové inhibitory metaloproteázy
(22) 22.08.97
(32) 28.08.96
(31) 60/024 746
(33) US
(86) PCT/US97/14554, 22.08.97
(57) Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), význam jedno

tlivých substituentov je definovaný v patentových 
nárokoch, ich optické izoméry, diastereoizoméry 
a enantioméry a farmaceuticky prijateľné alkoxy- 
amidy, estery, acyloxyamidy a imidy; farmaceu
tické prostriedky, ktoré ich obsahujú a sú určené 
na liečenie chorôb, ktoré sú charakterizované ak
tivitou metaloproteázy.

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



33^/Y

7(51) C 07D 209/42
(21) 88-93
(71) Vita - Invest, SA., Barcelona, ES; Oumica 

Sintetica, S.A., Madrid, ES;
(72) Barjoan Pere Dalmases, Barcelona, ES; Olondriz 

Francisco Marquillas, Barcelona, ES; Rovira Ana 
Bosch, Barcelona, ES; Ges José Maria Calderó, 
Barcelona, ES;

(54) Spôsob výroby 2-karboxy-3-[2-(dimety Iami- 
no)etyl]-N-metyl-lH-indol-5-metánsulfónami- 
du a jeho nižších aIkylesterov

(22) 12.02.93
(57) Spôsob výroby 2-karboxy-3-[2-(dimetylamino)e- 

tyi]-metyl-l -indol-5-metánsulfónamidu a jeho 
nižších alkylesterov všeobecného vzorca (I), kde 
R predstavuje atóm vodíka alebo C ;_g-alky!sku
pinu, ktorý sa vykonáva tak, že sa zlúčenina vše
obecného vzorca (III), kde Alk predstavuje Cj.g- 
-alkylskupinu a X predstavuje odstupujúcu skupi
nu, nechá reagovať s dimetylamťnom v organic
kom rozpúšťadle. Vzniknutý dimetylaminoester 
všeobecného vzorca (I), kde R predstavuje Cj_g- 
-alky!skupinu, sa prípadne zmydelní za vzniku 
zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R predsta
vuje atóm vodíka.

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

CH,-KH-SO.
■coos

CH, -ÍTH-SO.
'COOAlk

7 (51) C 07D 209/52, 491/18
(21) 437-99
(71) Rhone-Poulenc Rorer Pharmaceuticals Inc., 

Collegeville, PA, US;
(72) O'Brien Michael, Berwyn, PA, US; Leon Patrick, 

Tassin La Demi Lune, FR; Largeau Denis, 
Taluyers, FR; Powers Matthew, Barto, PA, US; 
Durand Thierry, Challes Les Eaux, FR;

(54) Spôsob prípravy 2-azadihydroxybicyklo- 
(2.2.1 [heptánu a soli kyseliny L-vínnej s touto 
zlúčeninou

(22) 15.10.97
(32) 16.10.96
(31) 08/732 024

(33) VS
(86) PCT/US97/18365, 15.10.97
(57) Spôsob prípravy 2-azadihydroxybicyklo-

[2.2.1]heptánu všeobecného vzorca (I) alebo (L)1 
kde * predstavuje chiral itu R; *'predstavuje chira- 
Iitu S; R predstavuje atóm vodíka alebo skupinu 
všeobecného vzorca (II) alebo (Iľ), kde R* pred
stavuje alkyiovú skupinu a Ar predstavuje prípad
ne substituovanú arylovú skupinu, bishydroxylá- 
ciou bicyklo[2.2.1 jhepténu všeobecného vzorca 
(III) alebo (Uľ), kde *, *' a R majú definovaný 
význam, v prítomnosti približne 1 mol % až prib
ližne 5 mol % osmianu kovu alebo približne 
0,06 mol % až približne 0,07 mol % oxidu osmi- 
čelého a oxidačného činidla schopného regenero
vať oxid osmičelý; ďalej reakcia (lR)-diastereoi- 
zoméru 2-azadihydroxybicyklo[2.2. ljheptánu 
všeobecného vzorca (I), v ktorom R predstavuje 
skupinu všeobecného vzorca (II), s kyselinou L- 
-vínnou na soľ kyseliny L-vínnej; acetalizačná 
a ketalizačná reakcia (IR)-diastereoizoméru 
2-azadihydroxybicyklo[2.2. l]-heptánu, ktorá ve
die k chráneniu hydroxylových skupín; oxidácia 
derivátu (IR)-diastereoizoméru 2-azadihydroxy- 
bicyklo[2.2.ljheptánu s obidvoma O-skupinami 
chránenými na zodpovedajúci laktám, v prítom
nosti približne 0,01 mol % až približne 1 mol % 
RuC>2 s 3 ekvivalentmi oxidačného činidla.

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

7 (51) C 07D 211/62, 401/12, A 61K 31/445
(21) 385-99
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigsha- 

fen, DE;
(72) Lubisch Wilfried, Mannheim, DE; Móller Achim, 

Grúnstadt, DE; Delzer Jurgen, Speyer, DE;
(54) Deriváty piperidínketokarboxylových kyselín, 

ich použitie a farmaceutické prípravky s ich 
obsahom

(22) 23.09.97
(32) 15.10.96
(31) 196 42 591.3
(33) DE
(86) PCT/EP97/05202, 23.09.97



(57) Sú opísané deriváty piperidínketokarboxylových 
kyselín všeobecného vzorca (!) a ich tautoméme 
a izoméme formy, ako aj ich fyziologicky prija
teľné soli, kde R* znamená -CO-R , -SO2-R4, 
-CONH-R4, COOR4, -C(=N)-R4, -C(=0)-NHR4 
a -C(=S)-NHR4; R^ môže predstavovať -CpCg- 
-alkyl, ktorý je alebo nie je rozvetvený a môže 
ešte niesť fenylový, pyridinový alebo naftylový 
kruh, ktorý môže byť prípadne substituovaný naj
viac dvoma zvyškami R^, pričom znamená 
CpC4-alkyl, buď rozvetvený alebo nerozvetve- 
ný, -0-CľC4-alkyl, OH, Cl, F, Br, I, CF3, NO2, 
NH2, CN, COOH, COO-CrC4-alkyl, -NHCO- 
-CpC4-alkyl, -NHCOPh, -NHSO2-C pC4-alkyl 
NHSO2-Ph, -SO2-C,-C4-alkyl a -SO2Ph; R5 
môže znamenať -OR” a -NHR^ a význam substi- 
tuentov R4 a R^ je uvedený v opisnej časti. Ďalej 
sú opísané farmaceutické prípravky s ich obsa
hom a ich použitie ako inhibítorov cysteínpro- 
teináz.

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

O (I)

7 (51) C 07D 215/42, A 61K 31/47, 31/505,
C 07D 405/12, 239/94, 403/12, 401/04,
401/12, 239/95, 403/04

(21) 816-98
(71) PFIZER RESEARCH AND DEVELOPMENT 

COMPANY N. V./S. A., Dublin, IE;
(72) Collis Alan John, Sandwich, Kent, GB; Fox 

David Nathan Abraham, Sandwich, Kent, GB; 
Newman Julie, Sandwich, Kent, GB;

(54) Chinolíny a chinozolíny, spôsob a medzipro- 
dukty na ich výrobu, ich použitie a farmaceu
tické prostriedky na ich báze

(22) 05.12.96
(32) 23.12.95
(31) 9526546.8
(33) GB
(86) PCT/EP96/05609, 05.12.96
(57) Sú opísané chinolíny a chinazolíny všeobecného 

vzorca (I), v ktorom R4 predstavuje š tvor-, päť- 
alebo šesťčlánkový heterocyklický kruh obsahu
júci 1 alebo 2 heteroatómy zvolené zo súboru za
hŕňajúceho dusík, kyslík a síru; pričom tento he
terocyklický kruh je prípadne prikondenzovaný 
k benzénovému kruhu alebo päť- alebo šesťčlán- 
kovému heterocyklickému kruhu obsahujúcemu 1 
alebo 2 heteroatómy zvolené zo súboru zahŕňajú
ceho dusík, kyslík a síru, pričom taký kruhový 
systém je ako celok prípadne substituovaný; X 
predstavuje skupinu CH alebo dusík; L chýba ale
bo predstavuje cyklickú skupinu alebo skupinu 
s otvoreným reťazcom a význam substituentov 
R*, R^ a R^ je uvedený v opisnej časti a ich far
maceuticky vhodné soli. Ďalej je opísaný spôsob 
ich výroby, medziprodukty tohto spôsobu, farma
ceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie 
na liečenie benígnej hyperplázie prostaty.

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

7(51) C 07D 231/20, 231/22
(21) 776-99
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigsha- 

fen, DE;
(72) Vogelbacher Uwe Josef, Ludwigshafen, DE; Keil 

Michael, Freinsheim, DE; Klintz Ralf, Griinstadt, 
DE; Wahl Joseph, Schifferstadt, DE; Wingert 
Horst, Mannheim, DE; Kônig Hartmann, Heidel
berg, DE; Rack Michael, Heidelberg, DE; Gotz 
Roland, Rothenburg, DE; Teles Joaquim Henri- 
que, Ludwigshafen, DE;

(54) Spôsob prípravy N-substituovaných 3-hydro- 
xypyrazolov

(22) 04.12.97
(32) 17.12.96
(31) 196 52 516.0
(33) DE
(86) PCT/EP97/06780, 04.12.97
(57) Spôsob prípravy N-substituovaných 3-hydroxy- 

pyrazolov všeobecného vzorca (I), v ktorom R* 
znamená prípadne substituovaný alkyl, alkenyl, 
alkinyl, cykloalkyl, aryl alebo heteroaryl a , R” 
predstavujú atóm vodíka, kyanoskupinu, atóm ha
logénu a prípadne substituovaný alkyl, alkenyl, 
alkinyl, cykloalkyl, aryl alebo heteroaryl, oxidáci
ou zodpovedajúcich pyrazolidin-3-ónov.

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

R2 Rj

7 (51) C 07D 233/44, A 61K 31/415, C OTD 233/88
(21) 344-99
(71) Janssen Pharmaceutica N. V, Beerse, BE;
(72) Freyne Eddy Jean Edgard, Beerse, BE; Feman- 

dez-Gadea Francisco Javier, Toledo, ES; Andrés- 
-Gil José Ignacio, Madrid, ES;

(54) Deriváty 2-kyanoiminoimidazolu inhibujúce 
PDE IV

(22) 24.09.97
(32) 02.10.96
(31) 96202749.6
(33) EP
(86) PCT/EP97/05322, 24.09.97



(57) Opisujú sa zlúčeniny so všeobecným vzorcom (1t 
ich N-oxidová lorma, farmaceutický prijateľné 
adičné soli ň stcreochemieky izomér,te formy, 
i vedené zlúčeniny majú inhibičnú účinnosť proti 
PDE !V u cyrokínti. Ďalej sa opisuje spôsob prí
pravy zlúčenín so všeobecným vzorcom (I) a far
maceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú.

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

(D

7(51) C 07D 237/04
(21) 1316-98
(71) ORlUN CORPORATION, Espoo, IT;
(7.1) Timmerbacka Mika, Veikkota1 H; Lehtonen 

Jorma. Kuohu1 IT, Panninen Veli Pekka, Espoo, 
FT; Muttonen Esa, Espoo, FI; Kaukonen Jukka, 
Espoo. FT; HyppbIaRiikka, Espoo, IT; BSckstrom 
Reijo. Lspoo. FI;

(54) Spôsob výroby čistých cnautioniérov derivátu 
pyridaz.inónu

(22) 27.01.97
(32) 27.03.96
(7 1) 9606474.6
(33) GB
(86) PCTVFT97/00196. 27.03 97
(57) Spôsob prípravy v podstate opticky čistého (-)[( ! - 

-(l,4.S.6-tetrahydro-4-metyl-6-oxo-3-pyfidazi- 
nyl)-fény!]hydrazón]propándinitrilu z racemické- 
ho medziproduktu ň-(4-aminofenyI)-4,5-dihydr >- 
-5-mety l-3(2H-pyridazinónu, ktorý je použiteľný 
ako liek posilňujúci srdce; kryštalická polymorfná 
forma uvedeného (-) enantioméru.

(74) 13tisová Eva, JUDr., Bratislava, SK,

7(51) C (I7I) 243 04
(21) 1643-97
(IM) The Du Pont Merck Pharmaceutical Company 

Wilmington, Db, I S,
(72j Rodgers James David 1 andenberg, PA. 11S: Sun 

Jung-Hui, Hockessin, DE1 VS,
(54) Spôsob výroby N-monosubsliluováných 

a N1N-disubstituovaných nesymetrických cyk
lických močovín

(22) 06.06.96
(32) 07.06.95
(31) 08/481 683
(93) FS
(86) RCLUS?-6/09021, 06.Vo.96
(s7) Je opísaný spôsob výroby N mouosubstituova- 

iIV,. h a N. V-d!substituovaných nesymetrických 
cyklických močovín všeobecného vzorca (Via) 
a (VTb), kde všeobecné symboly majú význam 
uvedený v nárokoch. Tieto zlúčeniny sú užitočné 
ako inhibitory proteazy MlV Opisované spôsoby 
prebiehajú cez. izomočovinové medzíprodukty.

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

(Via)

(Vlb)

7 (51) C 07U 275/04
(21) 59-99
(71) I1LlVA farmaceutska, kemijska, prehrambena 

i kozmetička industrija, dioničko društvo, Zagreb, 
HR.

(72) Herak Jure J , Zagreb, HR'
(54) 1-Izotiazo lidinónové deriváty azetidm-2-óiiu, 

spôsob ich prípravy a ich použitie
(22) 15.01.99
(32) 20.01.98
(3 1 I P980026A
(hl) HR
(57) Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (F), kto

ré sú \ pozícii 1 substituované rôznymi izotiazoli- 
dinónovýmí zvyškami, ako analógy beta-laktámo- 
vej štruktúry všeobecného vzorca (S), kde R1 
predstavuje vodík alebo atóm halogénu, R“ pred
stavuje vodík, atóm halogénu alebo ftalimidovú 
skupinu, R- predstavuje vodík alebo atóm halo
génu, R** predstavuje vodík alebo atóm halogénu, 
R-’ predstavuje atóm vodíka, nižší lineárny alebo 
rozvetvený alkyl, aryl alebo aralkyl, alebo zvy
šok, ktorý obsahuje heterocyklus s jedným alebo 
viacerými heteroatómami ako napríklad izoxazo- 
Iyl alebo pyrazolyl, a n je 0,1 alebo 2. Je uvedená 
užitočnosť týchto zlúčenín ako medzíproduktov 
na prípravu nových beta-laktámových analogóv 
alebo aktívnych látok v prípravkoch, na antibakte- 
tiálnu liečbu.

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

7 (51) C 071) 307/38 
(21) 1793-98
(71) MERCK & CO . FNC., Rahway7 NJ1 L S:
(72) Desmond Richard. Rahway, NJ, LS; I lolling Ulf 

FF7 Rahway, NJ, LIS; Frey Lisa F, Rahway, NJ1 
LS; Tillyer Richard D., Rahway, NJ. LS- Tschaen 
David M. Rahway. NJ, US,

(54) Spôsob výroby fenyIhetcrocyklických zlúčenín



(22) 27.06.97
(32) 03.07.96, 29.07.96
(31) 60/021 200, 9615867.0
(33) US, GB
(86) PCT/US97/11466, 27.06.97
(57) Opisuje sa spôsob výroby fenylheterocyklických 

zlúčenín vzorca (1) vhodných na liečbu zápalu a 
iných ochorení sprostredkovaných cyklooxygená- 
zou-2.

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

7 (51) C 07D 333/68, 333/38, 409/12, 333/78, 333/80, 
A61K31/38

(21) 432-99
(71) MERCK PATENT GmbH, Darmstadt, DE;
(72) Jonas Rochus, Darmstadt, DE; Schelling Pierre, 

Múhltal, DE; Kluxen Franz-Werner, Darmstadt, 
DE; Christadler Maria, Ródermark, DE;

(54) Derivát amidu aminotiofénkarboxylovej kyse
liny, spôsob jeho prípravy a farmaceutický 
prostriedok, ktorý ho obsahuje

(22) 08.10.97
(32) 15.10.96
(31) 196 42 451.8
(33) DE
(86) PCT/EP97/05531, 08.10.97
(57) Deriváty amidu aminotiofénkarboxylovej kyseli

ny všeobecného vzorca (1), kde R* a R^ od seba 
nezávisle znamenajú vodík, -A, -OA, alkenyl, al- 
kjnyl, CF2 alebo halogén, pričom jeden zo sym
bolov má vždy iný význam ako vodík, alebo R* 
a R^ spolu tvoria C^alkylén, R^ a Rz* od seba 
nezávisle znamenajú vodík, -A, -OA, -NO2, 
-NH2 alebo halogén, alebo R^ a Rz* spolu tvoria 
skupinu -O-CH2-CH2-, -O-CH2-O- alebo
-O-CH2-CH2-O-, A a A' od seba nezávisle zna
menajú vodík alebo CpgalkyI, R2 znamená sku
pinu -X-Y, X znamená CO, CS alebo SO2, Y zna
mená nesubstituovaný alebo 1 alebo 2 skupinami 
vybranými zo súboru zahŕňajúceho -COOH, -CO- 
-OA, -CONH2, -CONAA', -CONHA, -CN, -NH- 
SO2A, -N(SO2A)2 a -SO2A substituovaný nasý
tený alebo nenasýtený 5- až 7-členný izocyklický 
alebo heterocyklický kruh a n znamená 0, 1, 2 
alebo 3, a ich fyziologicky vhodné soli, ktoré brz
dia fosfodiesterázu V a sú preto účinné pri ošetro
vaní chorôb srdcového obehu a pri terapii porúch 
potencie, spôsob prípravy týchto derivátov a far
maceutický prostriedok s ich obsahom.

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

7(51) C 07D 401/06, A OlN 43/56, 43/42
(21) 310-99
(71) BASF AKT1ENGESELLSCHAFT, Ludwigsha- 

fen, DE;
(72) Otten Martina, Ludwigshafen, DE; Gotz Norbert, 

Worms, DE; Von Deyn Wolfgang, Neustadt, DE; 
Engel Stefan, Idstein, DE; Kardorff Uwe, Mann
heim, DE; Rack Michael, Heidelberg, DE; Hill 
Regina Luise, Speyer, DE; Plath Peter, Frankent- 
hal, DE; Witschel Matthias, Ludwigsha-fen, DE; 
Westphalen Karl-Otto, Speyer, DE; Walter Hel
mut, Obrigheim, DE; Misslitz Ulf, Neustadt, DE;

(54) Hetaroylové deriváty, spôsob ich výroby, kom
pozície s ich obsahom a ich použitie

(22) 09.09.97
(32) 20.09.96
(31) 196 38 484.2
(33) DE
(86) PCT/EP97/04910, 09.09.97
(57) Sú opísané hetaroylové deriváty vzorca (í), v kto

rom R* a R^ každý znamená atóm vodíka, nitro- 
skupinu, halogén, kyanoskupinu, tiokyanátovú 
skupinu, hydroxylovú skupinu, merkaptoskupinu, 
CpCg-alkyl, CpCg-alkoxy, Cj-Cg-alkyltio, Cp 
-Cg-alkylsulfinyl, C] -Cg-alky Isulfonyl alebo Cp 
-Cg-alkoxysulfonyl, pričom najmenej posledných 
šesť zvyškov môže byť substituovaných a/alebo 
funkcionalizovaných; fenyl, fenyloxy, fenyltio, 
fenylsulfinyl alebo fenylsulfonyl, kde posledných 
päť zvyškov môže byť susbtituovaných; Z pred
stavuje nesubstituovaný alebo substituovaný 
štvorčlenný nenasýtený, čiastočne alebo úplne na
sýtený reťazec pozostávajúci z troch atómov uhlí
ka a jedného atómu dusíka; Q znamená nesubsti
tuovaný alebo substituovaný hydroxypyrazol na
viazaný v polohe 4; a ich poľnohospodársky vyu
žiteľné soli. Je tiež opísaný spôsob prípravy heta- 
roylových derivátov, kompozícií, ktoré ich obsa
hujú, a použitie týchto derivátov alebo týchto 
kompozícií, ktoré ich obsahujú, na ničenie nežia
ducich burín.

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

0



7 (51) C 07D 401/12, 401/14, A 61K 31/44 
// (C 07D 401/12, 233:00, 213:00)

(21) 464-99
(71) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, Berlín, 

DE;
(72) Kochanny Monica L, San Rafael, CA, US; 

Morrissey Michael M., Danville, CA, US; NG 
Howard P., El Sobrante, CA, US;

(54) Tiokyselinové deriváty monocyklických N-he- 
terocyklických látok, farmaceutický prostrie
dok obsahujúci tieto látky a použitie týchto lá
tok ako protizrážacích činidiel

(22) 24.09.97
(32) 09.10.96
(31) 08/731 128
(33) US
(86) PCT/EP97/05231, 24.09.97
(57) Zlúčeniny všeobecných vzorcov (I), (II), (III), 

(IV), (V), (VI) a (VII), v ktorých A znamená sku
pinu -C(R°)= alebo -N=; R® znamená vodík, al
ky lovú skupinu alebo halogén, Z* a zname
najú -O-, -N(R12j-, -OCH2- alebo -S(O)n, (kde n 
je 0 až 2); R^ R^, R3, R4, R51 R6 a R'majú rad 
špecifických významov uvedených v opise, ktoré 
sú vhodné ako protizrážacie činidlá; farmaceutic
ký prostriedok obsahujúci tieto zlúčeniny a použi
tie týchto zlúčenín na liečenie ochorení súvisia
cich s trombotickou aktivitou.

(74) Hermannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 7

7 (51) C 07D 413/04, 413/14, 417/04, 417/14,
A 61K 31/445

(21) 1123-98
(71) PFIZER RESEARCH AND DEVELOPMENT 

COMPANY N.V./SA, Dublin, IE;
(72) Mackenzie Alexander Roderick, Sandwich, Kent, 

GB; Wood Anthony, Sandwich, Kent, GB; Bass 
Robert John, Sandwich, Kent, GB;

(54) Deriváty oxadiazolu a tiadiazolu, ich použitie, 
spôsob a medziprodukty na ich výrobu, farma
ceutická kompozícia a spôsob liečenia

(22) 04.02.97
(32) 22.02.96
(31) 9603755.)

(33) GB
(86) PCT/EP97/00525, 04.02.97
(57) Deriváty oxadiazolu a tiadiazolu všeobecného 

vzorca (I), kde R* predstavuje alkylskupinu, halo- 
génalkylskupinu, cykloalkylskupinu, alkinylsku- 
pinu, hydroxyalkinylskupinu, alkoxyalkinylsku- 
pinu, arylskupinu, aryialkylskupinu, heteroaryl- 
skupinu alebo heteroarylalkylskupinu; R^ pred
stavuje vodík alebo alkylskupinu; R3 predstavuje 
arylskupinu, heteroarylskupinu, 2,3-dihydroben- 
zofurylskupinu alebo cykloalkylskupinu; X pred
stavuje kyslík alebo síru a Y predstavuje priamu 
väzbu alebo skupinu -CH2-, -(CH2)2" alebo 
-CH2O- a ich farmaceuticky vhodné soli; spôsob 
prípravy týchto derivátov a medziprodukty na ich 
výrobu; farmaceutická kompozícia obsahujúca 
uvedené zlúčeniny. Zlúčeniny všeobecného vzor
ca (!) alebo ich farmaceuticky vhodné soli sú an- 
tagonisty receptoru muskarínu.

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

(D

7 (51) C 07D 487/00, 487/04
(21) 93-99
(71) Merck Sharp & Dohme Limited, Hoddesdon, 

Hertfordshire, GB;
(72) Broughton Howard Barff, Harlow, Essex, GB; 

Carling William Robert, Harlow, Essex, GB; 
Castro Pineiro Jose Luis, Harlow, Essex, GB; 
Guiblin Alexander Richard, Harlow, Essex, GB; 
Madin Andrew, Harlow, Essex, GB; Moore Kevin 
William, Harlow, Essex, GB; Russel Michael 
Geoffrey, Harlow, Essex, GB; Street Leslie 
Joseph, Harlow, Essex, GB;

(54) Triazolopyridazínové deriváty, spôsob ich vý
roby, farmaceutický prostriedok s ich obsahom 
a ich použitie

(22) 17.07.97
(32) 25.07.96,06.12.96,09.07.97
(31) 9615645.0, 9625397.6, 9714420.8
(33) GB, GB, GB
(86) PCT/GB97/01946, 17.07.97
(57) Sú opísané triazolopyridazínové deriváty vše

obecného vzorca (I), v ktorom Y znamená vodík 
alebo alkyl s 1 až 6 atómami uhlíka, Z znamená 
alkyl s 1 až 6 atómami uhlíka, cykloalkyl s 3 až 7 
atómami uhlíka, cykloalkenyl so 4 až 7 atómami 
uhlíka, aryl, heterocykloalkyl s 3 až 7 atómami 
uhlíka, heteroaryl alebo dialkylaminoskupinu 
s 1 až 6 atómami uhlíka v alkyiových častiach, 
pričom tieto skupiny sú prípadne substituované 
alebo YaZ môžu tvoriť spolu so susednými ató
mami uhlíka, na ktorý sú viazané, kruh zo skupín 
uvedených v opisnej časti a význam ďalších sub- 
stituentov R^ a R^ je uvedený tiež v opisnej čas
ti. Uvedené deriváty sú schopné sa selektívne 
viazať na receptory GABA^ a najmä majú vyso



kú afinitu pre podjednotky alfa2 a/alebo alfa3 
týchto receptorov. Je ich možné použiť vo forme 
farmaceutických prostriedkov na liečenie a/alebo 
na prevenciu porúch centrálneho nervového 
systému vrátane úzkostných a kŕčových stavov. 
Opísané sú aj spôsoby výroby uvedených látok.

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

N-N

7(51) C 07D 491/10, A 61K 31/435
(21) 1753-98
(71) Merck Sharp & Dohme Limited, Hoddesdon, 

Hertfordshire, GB;
(72) Baker Raymond, North Star Avenue, Swindon, 

GB; Curtis Neil Roy, Harlow, Essex, GB; Elliott 
Jason Matthew, Harlow, Essex, GB; Harrison 
Timothy, Harlow, Essex, GB; Hollingworth Gre
gory John, Harlow, Essex, GB; Jackson Philip 
Stephen, Harlow, Essex, GB; Kulagowski Janusz 
Jozef, Harlow, Essex, GB; Seward Eileen Mary, 
Harlow, Essex, GB; Swain Christopher John, 
Harlow, Essex, GB; Williams Brian John, Harlow, 
Essex, GB;

(54) Spiropiperidínové deriváty, spôsob ich výroby, 
farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich 
použitie

(22) 17.06.97
(32) 21.06.96, 02.12.96, 20.12.96, 24.01.97, 23.05.97, 

23.05.97, 23.05.97
(31) 9613108.1, 9625051.9, 9626593.9, 9701459.1, 

9710743.7, 9710747.8, 9710748.6
(33) GB, GB, GB, GB, GB, GB, GB
(86) PCT/GB97/01630, 17.06.97
(57) Sú opísané spiropiperidínové deriváty všeobecné

ho vzorca (1), v ktorom X znamená atóm kyslíka 
alebo 2 atómy vodíka, prerušovaná čiara znamená 
prípadnú dvojitú väzbu a význam ďalších substi- 
tuentov R1, R2, R3, R4, R5, R6, R9 a R10 je 
uvedený v opisnej časti. Ďalej je opísaný spôsob 
ich výroby, farmaceutický prostriedok s ich obsa
hom a ich použitie na liečenie chorôb vyvolaných 
nadbytkom tachykinínu, ako sú bolestivé stavy, 
zápaly, migréna, zvracania a posterpetická neural
gia.

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

7 (51) C 07D 501/00, C 07D 513/04
(21) 1779-98
(71) PLIVA farmaceutska, kemijska, prehrambena

1 kozmetička industrija, dioničko društvo, Zagreb, 
HR;

(72) Lukič Irena, M.Sc., Zagreb, HR;
(54) 7-Bróm a 7,7 dibróm-cefamové a cefemové de

riváty, spôsob ich prípravy a ich obsahujúce 
farmaceutické a veterinárne prostriedky

(22) 22.12.98
(32) 30.12.97
(31) P970713A
(33) HR
(57) 7-Bróm - a 7,7-dibrómcefámové a cefémové deri

váty všeobecného vzorca (1) a (II), pričom vo 
vzorci (I) R* je vodík alebo bróm, R2 je vodík 
alebo bróm, R3 je bróm, R4 je metyl alebo hydro- 
xyskupina, R3 je -OR” alebo -NR2R^, kde R6, 
R2 a R^ sú vodík, alkyl, alkylaryl, n je 0,1 alebo
2 a vo vzorci (II) R * je vodík alebo bróm, R2 je 
vodík alebo bróm, R3 je metyk R4 je vodík, 
COOR5 alebo CONR6R2, kde R5, R6, R7 sú vo
dík, alkyl, alkylaryl, n je 0, 1 alebo 2; spôsob ich 
prípravy a farmaceutický prostriedok s ich obsa
hom.

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

7(51) C 07F 9/6509, A 61K 31/675
(21) 523-99
(71) NOVARTIS AG, Basel, CH;
(72) Acklin Pierre, Basel, CH; Allgeier Hans, Loirách, 

DE; Auberson Yves, Allschwil, CH; Ofner Silvio, 
MUnchenstein, CH; Veenstra Siem Jacob, 
Loirách, DE;

(54) Substituované aminoalkánfosfónové kyseliny, 
spôsob ich prípravy, farmaceutické prostried
ky, ktoré ich obsahujú, a ich použitie

(22) 22.10.97
(32) 24.10.96
(31) 2621/96
(33) CH
(86) PCT/EP97/05843, 22.10.97
(57) Opisujú sa substituované aminoalkánfosfónové 

kyseliny všeobecného vzorca (I), v ktorom R^ je 
hydroxyskupina alebo alifatický, aralifatický ale
bo aromatický zvyšok, X je d voj väzbový alifatic
ký, cykloalifatický, cykloalifaticko-alifatický, 
aralifatický, heteroarylalifatický alebo aromatický



zvyšok, R-je vodík alebo alifatický alebo araliía- 
ticky zvyšok, alkjv nižší alkylídén a R-*. Rr* a R-' 
nezávisle od seba sú vždy vodík, nižší alkyl halo
gén, trifluórmetyl, kyanoskupina alebo nitrosku- 
pina a ich solí. spôsob ich prípravy a farmaceutic
ké prostriedky', ktoré ich obsahujú Tieto zlúčeni
ny sa dajú použiť na liečenie patologických sta
vov, ktoré reagujú na blokovanie receptorov exci- 
tačných aminokyselín, a na prípravu liečiva urče 
ného na takéto liečenie.

(74) t echvalová Hagrnar, Bratislava, SK;

O
HO., ii R2

:p-x-n:

7 (51) C 07F 17/00, 7/10, C 08F 10/00
(21) 153-99
(71) fhe Dow ( Itemical Company, Midland. Mí. I "S;
(72) K losin Ierzy1 Midland. Mi, US; Kruper William J. 

Jr.. Sanford. MI, J S; Nickias Peter N., Midland. 
MI, t S; Patton Jasson L, Midland. Mi, US; 
Wilson David R . Vlidland, Mi, US;

(54) 3-Heteroittómom substituované cyklopentadie- 
nyl obsahujúce komplexy kovu a spôsob poly
merizácie olefínov

(22) 28.07.97
(32) 08.08.96, 19.12.96
(31) 60/023 768, 60/034 819
(33) USfUS
(86) PCTZUS97/13 170, 28.07.97
(57) Opisujú sa heteroatómom substituované cyklo- 

perttadienyl obsahujúce ligandy, komplexy kovov 
Všeobecného vzorca (1), v ktorom jednotlivé sub- 
stituenty sú definované v patentových nárokoch, 
obsahujúce tieto ligandy, katalytické systémy pri
pravené z katalyzátorových zložiek zahŕňajúcich 
tieto komplexy kovov. Komplexy kovov obsahujú 
väzbu ileteroatóm-cyklopentadienyI alebo väzbu 
kruhu heteroatóm-cyklopentadienyl v pozícii 3. 
Ligandom môže byť 3-heteroatómom substituo
vaná indenylová skupina. Katalytické systémy na 
polymerizáciu olefínov môžu byť použité pri vy
sokých teplotách, sú vysoko aktívne a vytvárajú 
polyméry s vysokou molekulovou hmotnosťou.

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

(R X-T

7(51) C 07,1 7/00, 71/00
(21) 1778-98
(71) Sobering Corporation, Kenilworth, NJ, US;
(72) Kwok Daw-íong Albert. Gillette, NJ. US; Tsai 

David J. S,, Warren, NJ, US; Tann Chou-Hong, 
Berkeley Heights, NJ. US: Lu Xiaoyong, Edison, 
NJ, US:

(54) Spôsob prípravy 17-esteruv 9alfa, 21-dihalo- 
gén-pregnan-Ubeta, 17allä-diol-20-ónov

(22) 25.06.97
(32) 28.06.96
(3.1) 08/672 861
(33) VS
(8b) PCT/VS97/10121,'25.06.97
(57) Je opísaný spôsob prípravy 17-esterov 9a, 21-di- 

halogén-pregnan-11 (3, 17a-diol-20-ónov, hlavne 
spôsob prípravy 17-esterov protizápalových ste- 
roídov všeobecného vzorca (II) podľa uvedenej 
schémy, v ktorom X znamená atóm fluóru, chlóru 
alebo brómu, Y znamená atóm fluóru, chlóru ale
bo brómu, RCO znamená karboxylickú acylovú 
skupinu, R* znamená vodik alebo nižšiu alkylovú 
skupinu (v a- alebo v konfigurácii) a prerušo
vaná línia v polohe 1 - 2 znamená jednoduchú 
alebo dvojitú väzbu, ktorý je vhodný na prípravu 
mometasonfuroátu.

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

7 (51) C 07K 5/10, 7/06, 7/02, 5/02, A 61K 38/55
(21) 510-99
(71) VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPO

RATED, Cambridge. MA, US;
(72) Lung Roger D., Arlington, MA, US; Harbeson 

Scott L., Cambridge, MA. US; Deininger David 
D., Arlington, MA, US; Murcko Mark A., 
Holliston, MA, US; Bhisetti Govinda Rao, Le
xington, MA, LS; Farmer Luc J., Foxborough, 
MA, US;

(54) Inhibitory serínovýdh proteáz, najmä proteázy 
vírusu hepatitídy < NS3

(22) 17.10.97
(32) 18.10.96
(3 i) 60028 290
(33) US
(86) I1C 17US97/18968, 17.10.97

MXpX'q



(57) Zlúčeniny so všeobecným vzorcom (II), v ktorom 
jednotlivé substituenty sú definované v patento
vých nárokoch, farmaceutické prostriedky s ich 
obsahom na inhibíciu proteáz, najmä serínových 
proteáz a HCV NS3 proteáz a ich použitie na prí
pravu liečiva na liečenie alebo prevenciu víruso
vej infekcie hepatitídy C.

(74) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

O L (*)

7(51)

(21)
(71)
(72)

(54)

(22)
(32) 
(31)
(33) 
(86) 

(57)

(>)

7(51)
(21)

(71)
(72)

(54)

(2p
P?)
(31)
(33)
(86)

C 07K 14/47, C 12N 15/12, 15/86,15/62,
A 61K 38/17, G OlN 33/50 
511-99
RHONE-POULENC RORER SA., Antony, FR; 
Branellec Didier, La Varenne Saint-Hilaire, FR; 
Fournier Alain, Chätenay Malabry, FR; Mahfoudi 
Abderrahim, Marolles en Brie, FR; Marcireau 
Christophe, Paris, FR;
Polypeptidy obsahujúce domény proteinu 
GAX, ktoré sa zúčastňujú represie transkrip
cie, zodpovedajúce nukleové kyseliny a ich po
užitie
16.10.97
18.10.96
96/12730
FR
PCT/FR97/01850, 16.10.97 
Opísané sú polypeptidy obsahujúce domény 
GAX, ktoré sa podieľajú na biologickej aktivite 
GAX. Osobitne ide o domény zúčastňujúce sa in
terakcie GAX s inými molekulami alebo domény 
zodpovedné za biologickú aktivitu. Ďalej sú opí
sané chimérické molekuly obsahujúce funkčné 
domény GAX, použitie polypeptidov na represiu 
génovej expresie, použitie zlúčenín inhibujúcich 
interakciu GAX s niekoľkými inými bunkovými 
partnermi na moduláciu aktivity GAX a spôsob 
vyhľadávania a/alebo identifikácie polypeptidov 
interagujúcich s GAX.
Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

C 08F 2/00, 10/02 
1130-99
BOREALIS A/S, Lyngby, DK;
Gustafsson Bill, Stenungsund, SE; Dammert 
Ruth, Västra Frôlunda, SE; Laurell Jussi, Borgá, 
Fl; Van Praet Erik, Veltem-Beisem, BE;
Spôsob redukcie znečistenia reaktora
28.10.98
18.11.97
9704217-0
SE
PCT/SE98/01949, 28.10.98

(57) Opísaný spôsob redukcie znečistenia reaktora ra
dikálovo iniciovanej polymerizácie etylénových 
(ko)polymérov sa uskutočňuje tak, že sa do poly- 
merizačného reaktora pridá zlúčenina od 0,001 do 
3 % hmotn., vztiahnuté na množstvo vyrobeného 
polyméru. Výhodnou zlúčeninou kremíka je he- 
xadecyltrimetoxysilán.

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

7 (51) C 08F 10/00, 2/00, 2/34, B OlJ 8/00, 8/26
(21) 195-99
(71) AMOCO Corporation, Chicago, ÍL, US;
(72) Hung Scott Ching-Scheng, Houston, TX, US; Lee 

Kwok-Fu, Houston, TX, US; Aubuchon Joseph 
Michael, Houston, TX, US; Webster Daryl Henry, 
Gainesville, GA, US; Lee James H., Naperville, 
IL, US;

(54) Spôsob prenosu častíc polyméru medzi reak
tormi na polymerizáciu v parnej fáze

(22) 20.08.97
(32) 20.08.96, 19.08.97
(31) 60/024 419,08/914 683
(33) US, US
(86) PCT/US97/14727, 20.08.97
(57) Spôsob a zariadenie na nepretržitú polymerizáciu 

polymerizovateľného monoméru alebo jeho zme
si v parnej fáze, za zisku pevných polymerizova- 
ných látok, v dvoch alebo viacerých sériovo 
usporiadaných reaktoroch na polymerizáciu 
v parnej fáze, pričom každý obsahuje ochladzova
né subfluidizované lôžko z častíc polymerizova- 
ného monoméru. Ďalej sa opisuje spôsob a zaria
denie na prenos častíc polyméru medzi vysokotla
kovými reaktormi plynulej polymerizácie v par
nej fáze, plnenými reaktívnym plynom, za udržia
vania nezávisle zvolených pracovných podmie
nok v každom z nich.

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

7 (51) C 08G 18/28, C 08J 9/14
(21) 1277-99
(71) HUNTSMAN ICl CHEMICALS LLC, The 

Corporation Trust Company, Newcastle Wilmin
gton, DE, US;

(72) De Vos Rik, Varese, IT; Comet Philip, Overijse, 
BE; Franco Maria Vittoria, Amgera, IT;

(54) Spôsob prípravy rigidných polyuretánových 
pien a polyfunkčná zmes reaktívna s izokyaná- 
tom

(22) 18.02.98
(32) 20.03.97
(31) 97104773.3
(33) EP
(86) PCT/EP98/00919, 18.02.98
(57) Spôsob prípravy uvedených pien spočíva v tom, 

že sa nechá reagovať organický polyizokyanát 
s polyfunkčnou zložkou reaktívnou s izokyaná- 
tom, obsahujúcou polyéterpolyoly až do 20 % 
hmotn., v prítomnosti uhľovodíkového nadúvadla



a aspoň dvoch polyoxyetylénpolyétermonoolov 
pripravených adíciou etylénoxidu na iniciátor 
s hydroxyIovým číslom od 120 do 180 mg 
KOH/g, pričom uvedené monooly sa líšia v obsa
hu oxyetylénových jednotiek. Uhľovodíkovým 
nadúvadlom je zmes cyklopentánu a izopentánu v 
pomere 6 : 4 až 8 : 2.

(74) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

7 (51) C 08J 11/06 H C 08K 5/09
(21) 1704-98
(71) FINACOR ANSTALT, Vaduz, Ll;
(72) Schallenberg Gunter, Baesweiler, DE;
(54) Spôsob recyklácie plastov a spôsob výroby 

plastových materiálov
(22) 10.06.97
(32) 17.06.96
(31) 196 25 110.9
(33) DE
(86) PCT/EP97/03002, 10.06.97
(57) Spôsob recyklácie a výroby plastických hmôt tak, 

že sa: a) nosný materiál A, ktorý obsahuje jednot
ný druhovo čistý plast alebo rozličné plasty, obsa
hujúci prvotne vyrobený plastový materiál alebo 
odpadový plastový materiál, materiál ľubovoľné
ho alebo neznámeho zloženia X a prídavná zlož
ka Z vybraná z mastných kyselín, zmesí obsahu
júcich mastné kyseliny prírodného alebo syntetic
kého pôvodu, derivátov mastných kyselín, ktoré 
v podmienkach spôsobu spracovania mastné ky
seliny uvoľňujú, a mastných alkoholov, sa navzá
jom spolu zmiešajú, pričom AaX spoločne, vztia
hnuté na objem, obsahujú najmenej také množ
stvo plastu, že neplastové zložky v zmesi sa ešte 
viažu za vzniku homogénnej alebo čiastočne ho
mogénnej hmoty; b) táto zmes je za neustáleho 
mechanického miešania, hnetenia alebo stláčania 
transportovaná dopravným zariadením a pozdĺž 
dopravnej cesty je po úsekoch podrobovaná viac- 
stupňovému tepelnému pôsobeniu, pričom teploty 
v rôznych stupňoch príslušným spôsobom nezá
visle od seba ležia v rozsahu 60 °C až 400 0C, a c) 
tepelne spracovaná zmes je vytlačovaná dýzou na 
ďalšie spracovanie alebo tvarovanie.

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

7 (51) C 08K 5/00, C 08L 33/06, 43/04, B 29B 11/14,
B 29D 11/00

(21) 1714-97
(71) Rohm and Haas Company, Philadelphia, PA, US;
(72) Ilenda Casmir Stanislaus, Holland, PA, US; 

Johnson Phelps Brian, Wauwatosa, WI, US; 
Hallden-Abberton Michael Paul, Maple Glen, PA, 
US;

(54) Sieťovateľná jadrová zmes na výrobu vytvrde
nej kompozície, spôsob jej prípravy a ohybný 
svetlovod, ktorý ju obsahuje

(22) 12.12.97
(32) 17.12.96
(31) 60/033 024
(33) US

(57) Jadrová zmes obsahuje termoplastický jadrový 
polymér obsahujúci 80 až 99,9 hmotn. % polyme- 
rizovaných jednotiek Cl až Cl8 alkylakrylátu 
alebo ich zmesi s až 50 hmotn. % polymerzivova- 
ných jednotiek Cl až C18 alkylmetakrylátu, 
0,1 až 18,2 hmotn. % polymerizovaných jedno
tiek monoméru s reaktívnou skupinou a do 10 
hmotn. % polymerizovaných jednotiek monomé
ru zvyšujúceho index lomu; 0,1 až 10 hmotn. % 
reakčného aditíva a 0,01 až 1,0 hmotn. % kombi
nácie stabilizátora a antioxidantu obsahujúcej 
hydrolyticky stabilný organický fosfit a tienený 
fenol. Spôsob prípravy zmesi, pri ktorom sa re
akčná zmes obsahujúca zmes monomérov, iniciá
tor a prenášač reťazca naplní do reaktora s mieša
ním a konštantným prietokom vyhrievaným na 70 
až 120 °C. Ohybný svetlovod obsahujúci sieťova
nú jadrovú zmes.

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

7 (51) C 08K 5/55, C 09K 3/10, C 08L 83/06
(21) 884-99
(71) RHODIA CH1MIE, Courbevoie Cedex, FR;
(72) Cotting Marie-Christine, Bron, FR; Joubert 

Gérard, Pont Evéque, FR; Loubet Olivier, Lyon, 
FR;

(54) Použitie silikonových kompozícií zosieťovateľ- 
nýcb katiónovým mechanizmom účinkom ult
rafialového žiarenia a fotoiniciátora óniumbo- 
rátovábo typu na povlaky na plošné tesnenia, 
najmä na tesnenia hlavy valca

(22) 29.12.97
(32) 30.12.96
(31) 96/16378
(33) FR
(86) PCT/FR97/02443, 29.12.97
(57) Opisuje sa použitie zosieťovateľných silikono

vých kompozícií na rýchlu, hospodárnu a jedno
duchú impregnáciu a/alebo lakovanie plošných 
tesnení, napríklad tesnení hlavy valca a použitie 
silikonových kompozícií zosieťovateľných katió
novým mechanizmom pôsobením ultrafialového 
žiarenia a v prítomnosti špecifických fotoiniciáto- 
rov vybraných z óniumborátov alebo organokovo- 
vých komplexov, ktorých protianíón obsahuje 
aspoň jeden atóm bóru viazaný na aspoň jeden 
substituovaný fenyl (Me, F). Kvapalným siliko
novým prekurzorom je polydimety Isiloxán 
(PDMS) substituovaný funkčnými skupinami 
(Gfp) epoxidového alebo vinyéterového typu tvo
riacimi zo-sieťujúce mostíky katiónovým mecha
nizmom pôsobením ultrafialového žiarenia. Tieto 
skupiny Gfp sú prítomné v množstvách 0,15 až 
2,0 ekvivalentov na kg PDMS. Opisuje sa aj 
spôsob impregnácie/lakovania plošných tesnení, 
napríklad tesnení hlavy valca, pomocou špecific
kej kompozície PDMS a fotoiniciátora borátové- 
ho typu, ako aj samotné takto ošetrené plošné tes
nenie a samotná kompozícia použitá s týmto cie
ľom.

(74) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;



7 (51) C 08L 1/02, A 23L 1/00, A 61K 7/00, C IlD 3/00, 
C 04B 24/00

(21) 35-99
(71) RHODIA CHIMIE, Courbevoie Cedex, FR;
(72) Cantiani Robert, Puteaux, FR; Guerin Gilles, 

Eaubonne, FR; Senechal Alain, Charenton, FR; 
Vincent Isabelle, Evreux, FR; Benchimol Joel, 
Francqueville, FR;

(54) Kompozícia obsahujúca celulózové nanofibri- 
ly, spôsob jej prípravy, vodná suspenzia obsa
hujúca celulózové nanofibrily a použitie tejto 
kompozície a suspenzie

(22) 11.07.97
(32) 15.07.96
(31) 96/09061
(33) FR
(86) PCT/FR97/01290, 11.07.97
(57) Kompozícia obsahuje amorfné celulózové nano

fibrily a ako prísadu karboxycelulózu so stupňom 
substitúcie nižším alebo rovnajúcim sa 0,95 a prí
padne najmenej jednu vedľajšiu prísadu, pričom 
obsah prísady a prípadnej vedľajšej prísady je niž
ší alebo rovnajúci sa 30 % hmotnostných vztiah
nuté na hmotnosť nanofibríl, prísady a vedľajšej 
prísady. Spôsob prípravy takýchto kompozícií, 
ktorý spočíva v pridaní prísady a prípadnej ved
ľajšej prísady k suspenzii v podstate amorfných 
nanofibríl a v následnom sušení takto získanej 
suspenzie. Vodná suspenzia sa získa dispergová
ním uvedenej kompozície. Použitie kompozície 
a taktiež vodnej suspenzie ako prísad do zmesí pre 
stavebníctvo.

(74) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

7 (51) C 08L 67/04, 67/02, 23/02, 23/04, 23/10,
D OlF 8/14, 8/06

(21) 873-99
(71) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., 

Neenah, Wl, US;
(72) Etzel Brian Thomas, Appleton, WI, US; Tsai Fu- 

Jya, Appleton, WI, US;
(54) Viaczložkový vláknitý materiál
(22) 30.12.97
(32) 31.12.96, 22.12.97
(31) 60/033 952, 08/995 982
(33) US, US
(86) PCT/US97/24080, 30.12.97
(57) Materiál obsahuje nezreagovanú zmes alifatické

ho polyesterového polyméru ako spojitú fázu, po
lyolefin vo forme mijkrovlákien ako nespojitú fá
zu rozptýlenú v spojitej fáze a prostriedok na za
istenie kompatibility oboch fáz. Viaczložkový 
vláknitý materiál vytvorený z tejto termoplastic- 
kej kompozície má schopnosť rozkladania pôso
bením mikroorganizmov v dostatočnom rozsahu 
a dobrú zmáčavosť pri súčasnom udržaní jeho 
ľahkej spracovateľnosti. Uvedená termoplastická 
kompozícia je vhodná na výrobu netkaných vlák

nitých štruktúr, ktoré sa môžu používať ako sú
časť jednorazovo použiteľných absorpčných vý
robkov určených na pohlcovanie telesných teku
tín a exsudátov.

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

7 (51) C 08L 69/00 // (C 08L 69/00, 51:04, 25:12, 
51:08, 33:06)

(21) 227-99
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigsha- 

fen, DE;
(72) Weber Martin, Maikammer, DE; Giintherberg 

Norbert, Speyer, DE;
(54) Lisovacie hmoty pozostávajúce z polykarboná- 

tovej zmesi a siloxánového zosieteného kauču
ku

(22) 21.08.97
(32) 30.08.96
(31) 196 35 078.6
(33) DE
(86) PCT/EP97/04543, 21.08.97
(57) Lisovacie hmoty obsahujú aromatický polykarbo- 

nát, štepený polymér na báze alkylakrylátov, sty- 
rénov a nenasýtených nitrilov, kopolymér na báze 
styrénov a nenasýtených nitrilov, siloxánový zo- 
sietený kaučuk, kopolymér obsahujúci najmenej 
dva rozdielne estery kyseliny alkrylovej, kyseliny 
metakrylovej alebo ich zmesi, prípadne zlúčeniny 
fosforu neobsahujúce halogén a prísady. Vynález 
sa ďalej týka výliskov, fólií alebo vlákien pripra
vených z týchto lisovacích hmôt.

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

7(51) C08L95/00
(21) 322-98
(71) SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MA- 

ATSCHAPPIJ B.V, The Hague, NL;
(72) Korenstra Jan, Amsterdam, NL; Vonk Willem 

Comelis, Amsterdam, NL; Van Westrenen Jeroen, 
Amsterdam, NL;

(54) Bitúmenová kompozícia
(22) 11.09.96
(32) 13.09.95
(31) 95306463.1
(33) EP
(86) PCT/EP96/03992, 11.09.96
(57) Bitúmenová kompozícia obsahujúca bitúmenový 

komponent a komponent blokového kopolyméru, 
ktorý obsahuje aspoň jednu zložku zo skupiny po
zostávajúcej z lineárnych trojblokových kopoly- 
mérov, multiramenných blokových kopolymérov 
obsahujúcich aspoň jeden blok monovinylaroma- 
tického uhľovodíka A a aspoň jeden blok konju- 
govaného diénu B, pričom množstvo komponentu 
blokového kopolyméru je od 1 do 10 % hmotn. 
z celkovej bitúmenovej kompozície, vinyl pred
stavuje aspoň 25 % hmotn. z celkového obsahu 
diénov a ktorýkoľvek prítomný dvoj blokový ko
polymér AB má zdanlivú molekulovú hmotnosť 
v rozsahu od 60 000 do 100 000.

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



7 (51) C 08L 95/00, E OlC 7/18 // (C 081.95/00, 95:00)
(21) 1288-99
(71) SHLLI. INTERNATIONALE RESEARt Il MA- 

AI SCHAPFiJ B. v, The Hague, NL;
(72) Hendriks Henricus Engelbertus Johannes, zosnu

lý Amsterdam, NI..; Stoker Dirk Adriaan, Amster
dam NL;

(54) Spôsob prípravy asfaltovej kompozície
(22) 20.04.9S
(32) 21.04.97
(31) ‘»7302702.2
(33) EP
(86) PCT/EP98/02562, 20.04.98
(57) Postup príprav)1 hubovitej asfaltovej kompozície 

pridaním veľmi tvrdého spojivového komponentu 
do zmesi neemulgovaného veľmi mäkkého spoji
vového komponentu a kameniva pri teplote nižšej 
ako 140 A' pričom oba komponenty sú bitúme
nové.

(74) Zovicova Viera, Mgr., Bratislava, SK:

7 (51) C 12N 1/20, C 02F 3/28, 3/34, C OlB 17/02
(21) 19-99
(71) BIOSTARDEVJJ OPMENT C. V.. ABBalk NL;
(72) Sletter Karl Otto, Regensburg, DK: Huber I lamld 

Hausen, DE; Buisman Cees .Ian Nico, RH 1 Iaru b. 
NL Dijkman Henk, AA Ij 1st, NE: Krol Johannes 
Pieter, HN l.eeuwarden, NL;

(54) Baktérie redukujúce síru a ich využitie pri po
stupoch biologického odsírovania

(22) 16.07.97
(32) 16.07.96
(31) 9620202 3.6
(33) EP
(86) PCT/NL97/00418, 16.07.97
(57) Baktéria znižujúca obsah síry (sulfúr-reducing 

bacterium) bola označená ako KT7. Je to grampo- 
zitívna baktéria patriaca k rodu Desulfoto-macu- 
lum, schopného redukovať siričitany a síran) na 
sírniky. majúce optimum rastu pri teplote medzí 
48 až 70 °C, pH medzi hodnotami 5 a 9 a vodi
vosťou kvapalného média medzi 0 až 40 mS/cm. 
Môže byť použitá v procesoch odstraňovania zlú
čenín síry z vody. pričom voda s obsahom síry je 
anaeróbne upravená baktériou znižujúcou obsah 
síry (sulfur-reducing bacteria) za prídavku donoru 
elektrónov. Vodou s obsahom síry môže byť napr. 
odpadová čistiaca kvapalina po odsířovaní dymo
vých plynov.

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

7 (51) r I21N 1/20, 15/09, 15/10, 15/29, 15/31, 15/82,
A 01 ti 13/00, A OlH 1/00, 3/00, 4/00 

(21) 246-99
(71) DOW AgroSciences I.LC. Indianapolis, IN, CS: 

WISCONSIN Al.UMNI RESEARCH FOt INDA- 
TION, Madrson, W i. US;

(72) Ensign Jerald C . Madison, WI, l 5: Bowen David 
J. Oregon, WL l IS: Pctell James, Zionsviile, IN. 
1 S; Jatig Raymond, Zionsx i Íle, IN, US: 
Schoonover Sue, Brownsburg, IN, US; Ffrench- 
-Constant Richard 11 Madison, WI, US; Roche- 
Icau Thomas A.. Madison, WI. CS; Blackburn 
Michael B.. Madison, WI, CS; Hey Timothy D., 
Zionsviile, 1\, US; Merlo Donald J., Carmel, IN, 
1 S; Orr Ciregory L., Indianapolis, IN, US; 
Roberts Jean L., Arcadia, IN, US; Strickland Ja
mes A.. Lebanon, IN. CS; tiuo Lining, Browns
burg, IN I'S- Cichc Todd A., Madison, WI, US: 
Sukhapinda kitisri, Zionsviile, IN, US;

(54) Insekticidne proteínové toxíny z Photorhabdus
(22) 05.Os.97
(32) 29.08.96. 06.U.96, 06.11.96
(31) 08,705 484, 08/74.3 699. RCT t 'S96/1 8003
(33) US, US, WO
(86) PCT/US97/07657, 05.05.97
(57) Sú opísané proteiny izolované z baktérii rodu 

Photorhabdus, ktoré sú toxické pre hmyz. 
Photorhabdus litminesccns (pôvodne Xenorhab- 
dus luminescens) sa objavil v cicavčích klinic
kých vzorkách ako bakteriálny symbiont entero- 
patogénových nematód rodu Heterohaditis. Tieto 
proteínové toxíny sa môžu geneticky' spracovať 
a aplikovať do potravy hmyzích lariev alebo do 
rastlín na ničenie škodlivého hmyzu.

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

7 (51) C 12N 5/00, 15/00, 15/01, 15/05, A OlH 1/00, 
1/04, 1/06, 3/00, 4/00, 5/00

(21) 43-99
(71) Michigan State University, E. Lansing Michigan, 

US;
(72) Penner Donald, Williamston, Ml, US; Wright 

Terry R., Lansing. Ml, US;
(54) Cukrová repa rezistentná proti imidazolinóno- 

výni herbicídom a spôsob jej výroby
(22) 08.07.97
(32) 06.12.96, 17.07.96
(31) 08/761 197, 08/683 533
(3.3) US, US
(86) PCT/US97/11834, 08.07.97
(57) Opísaný je rastlinný materiál cukrovej repy, ktorý 

pozostáva z mutantných buniek s mutantným gé
nom acetobaktátovej syntetázy, pričom tieto mu- 
tantné bunky sú rezistentné proti imidazolinóno- 
vým a sulfonylmočovinovým herbicídom. Rezis
tencia je prenášaná konvenčným krížením rastlín 
regenerovaných / buniek.

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

7 (SI) C 12N 5/00, 5/04, 15/00, 15/01. AOlH 1/00, 1/04, 
1/06, 3/00, 4/00, 5/00 

(21) 44-99
(71) Michigan State i níversity, E. Lansing Michigan, 

US,
(72) Penner "Donald, Williamston, ML US; Wright 

Terry R., Lansing, MI, CS:



(54) Spôsob indukcie vírusovej rezistencie v rastline
(22) 18.08.97
(32) 19.08.96
(31) 96870106.0
(33) EP
(86) PCT/BE97/00092, 18.08.97
(57) Spôsob indukcie rezistencie proti vírusu obsahu

júceho TGB3 sekvenciu za predpokladu, že to nie 
je zemiakový vírus X, do rastlinnej bunky alebo 
rastliny, tvoria nasledovné kroky: príprava kon
struktu nukleovej kyseliny s obsahom sekvencie 
nukleovej kyseliny zodpovedajúcej najmenej na 
70 % sekvencii nukleovej kyseliny pre TGB3 da
ného vírusu alebo jeho príslušnej cDNA, ktorý je 
operačne spojený s jedným alebo viacerými aktív
nymi regulačnými sekvenciami v rastline, trans
formácia rastlinnej bunky konštruktom nukleovej 
kyseliny a prípadne regenerácia transgénnej rast
liny z transformovanej rastlinnej bunky.

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

7 (51) C 12N 15/88, A 61K 9/127
(21) 431-99
(71) RHONE-POULENC RORER S. A„ Antony, FR;
(72) Vacus Joel, Paris, FR; Boukhnikachvili Tsiala, 

Sainte Geneviěve des Bois, FR;
(54) Spôsob prípravy prostriedku na prenos nu

kleových kyselín
(22) 03.10.97
(32) 08.10.96
(31) 96/12259
(33) FR
(86) PCT/FR97/01747, 03.10.97
(57) Spôsob prípravy prostriedku na prenos nukleo

vých kyselín spočíva v tom, že nukleová kyselina 
sa skontaktuje s katiónovým lipidom, ktorý je 
predtým vystavený kroku, pri ktorom sa zahrieva. 
Je opísaný aj takto pripravený prostriedok na pre
nos nukleovej kyseliny a jeho použitie.

(74) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

7(51) C21B13/14
(21) 24-99
(71) VOEST-ALPIhJE INDUSTRIEANLAGENBAU 

GMBH, Linz, AT;
(72) Kepplinger Leopold Werner, Leonding, AT; 

Wurm Johann, Bad Zell, AT; Mizelli Herbert, 
Micheldorf, AT; Kast-ner Walter Rainer, Zwettl 
a. d. Rodl1 AT; Brunnbauer Gunther, Wallem, AT;

(54) Spôsob výroby redukčného plynu slúžiaceho 
na redukciu kovovej rudy

(22) 09.07.97
(32) 10.07.96
(31) A 1227/96
(33) AT
(86) PCT/AT97/00157, 09.07.97

(57) Pri spôsobe výroby horúceho redukčného plynu 
obsahujúceho CO a H2 a slúžiaceho na redukciu 
kusovej kovovej rudy, najmä železnej rudy, sa 
tento redukčný plyn vytvára v splyňovacej zóne 
(8) splyňovaním nosičov uhlíka, najmä uhlia, pre
biehajúcim za prívodu kyslíka a následne sa 
ochladzuje na teplotu redukčného plynu vhodnú 
na redukčný proces. Aby sa vyrobil termodyna
micky stabilný redukčný plyn, prevádza sa tento 
redukčný plyn pridaním H->0 a/alebo CO2 s cie
ľom znemožniť Boudouardovu reakciu a reakciu 
heterogénneho vodného plynu, a s tým spojené 
ohriatie redukčného plynu na redukčný plyn ter
modynamicky stabilnejší pri teplote redukčného 
plynu.

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

JCO2 /H2O

CO2ZH2O

7 (51) C 21D 8/12, C 22C 38/02 // B 22D 11/04
(21) 262-99
(71) ACCIAJ SPECIALI TERNI S. P. A., Těmi, 1T;
(72) Fortunati Stefano, Ardea, IT; Cicale' Stefano, 

Rome, IT; Abbruzzese Giuseppe, Montecastrilli, 
IT;

(54) Spôsob výroby pásu z kremíkovej ocele s vyso
kými charakteristikami

(22) 21.07.97
(32) 30.08.96
(31) RM96A000600
(33) IT
(86) PCT/EP97/03921,21.07.97
(57) Pri výrobe elektrickej ocele s vysokou permeabi- 

Iitou umožňuje kontrola podmienok kontinuálne
ho odlievania tenkých plochých predvalkov do
siahnuť výhodné tuhé štruktúry a precipitáty. To 
naopak umožňuje dosiahnuť, aby proces kontroly 
rozmerov zŕn nebol kritický a pridať dusík k ple
chu valcovanému za studená tak, aby bezpro
stredne vytvoril nitrid hlinitý.

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



(54) Cukrová repa rezistentná proti imidazolinóno- 
vým herbicídom

(22) 08.07.97
(32) 17.07.96
(31) 682 303
(33) US
(86) PCT/US97.-H831, 08.07.97
(57) Je opísaný rastlinný materiál cukrovej repy, ktorý 

pozostáva z mutantných buniek s mutantným gč 
nom acetobaktátovcj svntetázy, pričom mutantné 
bunky sú rezistentné proti imidazolinónovému 
herbicídu a rezistencia je prenášaleľná konvenč
ným krížením rastlín vyprodukovaných z týchto 
buniek.

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

7 (51) C LZN 15/24, 5/08, A 61K 38/20
(21) 1518-98
(71) Schering Corporation, Kenilworth, NJ, t S,
(72) Roncarolo Maria-t í razia, Torino, IT; De Waal 

Malefyt Reste, Sunnyvale, CA, 1 'S; Bacchetta 
Rosa, Milano Due-Segrate, IT; Groiix Herve M., 
Palo Alto, CA, US; 1 >e Vries Jan E., Vienna, AE

(54) Použitie interleukínu-10 mi produkciu populá
cie supresívnych buniek

(22) 02.05.97
(32) 06.05 9(.
(31) 08/643 810
(33) US
(86) PCTOIS97/07120, 02.05.97
(57) Jc opísaný spôsob výroby liekov inhibujúcicli 

ozvu imunitného systému na určitý antigén, pii 
ktorom sa zmieša účinné množstvo ínterleukínu 
uvedeného antigénu alebo anti -COy- proti látky. 
Aplikáciou týchto prípravkov v medicíne je mož
ne liečiť alebo inhibovať syndróm odmietnutia 
tkaniva po transplantáciách prípadne ďalšie poru
chy vyplývajúce z činnosti imunitného systému.

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

7 (51) C 12N 15/31, A 61K 31/74, C 12Q 1/68
(21) 346-99
(1M) ASTRA AKTlEBOLAtj1 Sôdertälje SL:
(72) Smith Douglas, Gloucester, MA, US; Aim 

Richard, Ashland, MA, US;
(54) Nukleotidové u aminokyselinové sekvencie tý

kajúce sa Helicobaclerpylori a vakcínové kom
pozície s ich obsahom

(22) 28.10.97
(32) 28.10.96, 06.12.96, 14.07.97
(31) 08/739 150, 08/759 739, 08/891 928
(33) US, US1US
(86) PCT/US97M9575, 28.10.97
(57) Sú opísané rekombinantné alebo v podstate čisté 

prípravky H. pylori polypeptidov. Tiež sú opísané 
nukleové kyseliny kódujúce tieto polypeptidy. H. 
pylori polypeptidy sú užitočné na diagnostiku 
a prípravu vakcínových kompozícií.

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

7 (51) C I.2N 15/49, A 61K 31/70, 48/00
(21) 1129-98
(71) MERCK & CO., INC., Rahway, NJ, US;
(72) Shiver John W.. Rahway, NJ, US; Davies Mary- 

1 lien, Rahway, NJ. US; Freed Daniel C., Rahway, 
NJ, 1 'S; Liu Margaret A.. Rahway. NJ. LS; Perry 
I lelen C., Rahway, NJ, CS;

(54) Syntetický polynukleotid obsahujúci DNA se- 
kvenciu kódujúcu HIV en v protein, vakcína 
s jeho obsahom a jeho použitie

(22) 18.02.97
(3:2) 22.02.96, 09.04.96
(31) 60/012 082, 9607293.9
(33) US, GB
(8b) PCT/US97/02294, 18.02.97
(57) Syntetický polynukleotid obsahujúci DNA se

kvenci u kódujúcu env protein HIV alebo jeho 
fragment, pričom sekvencie DNA zahŕňajú kodó- 
ny, ktoré sa optimalizovali na expresiu v cicav
čom hostiteľovi. Ďalej je opísaný spôsob indukcie 
bunky prezentujúcej antigén, spôsob zosilnenia 
,expresie uvedenej kódujúcej DNA a vakcína pro
ti infekcii FJIV, ktorá obsahuje uvedený polynu
kleotid spolu s farmaceutickým nosičom.

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

7 (51) C IZN 15/54, 9/12, C IZQ 1/48, 1/68,
G OIiN 33/50, C IZN 15/11, C 07K 16/40,
A 61K 48/00 // C 07K 14/39

(21) 302-98
(71) ICOS CORPORATION, Bothell, WA, 1 S,
(72) Carr Anthony Michael, V aimer, Brighton, GB;
(54) Gény kontrolujúce bunkový cyklus
(22) 06.09.96
(32) 06.09.95
(31) 9518220.0
(33) GB
(86) VCT/GB96/02197, 06.09.96
(57) Je opísaná skupina kontrolných génov, ktoré ria

dia priebeh bunkového cyklu pri eukaryotických 
bunkách. Bol nájdený ľudský analóg rad3 a ozna
čený ako ATR (ataxia and rad related). Tento gén 
bol sekvenovaný a sú uvedené aj poh nukleotidy 
schopné selektívnej hybridizácie s ATR alebo je
ho komplementom. Ďalej je opísané použitie 
týchto polynukleotidov a polypeptidov kódova
ných týmito polynukleotidmi, prípadne použitie 
protilátok proti týmto polypeptidom.

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

7 (51) C IZN 15/82, A OlH 5/00 // C 07K 14/08 
(21) 197-99
(71) S£x I-UROPI N. V. S. A., Tienen, BE,
(72) Guilley Hubeit. Berstett, FR; Jonar Gérard, 

Strasbourg, FR; Richards Ken, Pfulgriesheim, 
FR; Bouzoubaa Salah, Strasbourg, FR; Bleykas- 
ten-l irosshans Claudinc. Strasbourg, FR; Weyens 
Guy, Beersd, BE; Lefebvre Marc, Jodoigne, BE;



Trieda E

7 (51) E 04F 13/18
(21) 1607-98
(71) SLAVONIA BAUBEDART GESELLSCHAFT 

MBH, Wien, AT;
(72) Erker Gunter, Baden, AT;
(54) Stenová podpera na spodné fasádně konštruk

cie
(22) 23.05.97
(32) 24.05.96
(31) GM 318/96
(33) AT
(86) PCT/AT97/00108, 23.05.97
(57) Stenová podpera na spodné fasádně konštrukcie 

s upevňovacím ramenom a naň kolmo rozprestie
rajúcim sa nosným ramenom, pričom upevňova
cie rameno má montážne otvory na skrutkové 
spojenie s podkladom a nosné rameno má 
v oblasti svojho voľného konca stredovo od rovi
ny ramena voľne nalisované upevnenie zahnutého 
ramena. Nosný profil je možné upevniť medzi 
voľ-ný koniec nosného ramena a upevnenie rame
na. Pozdĺž svojho priečneho okraja po oboch stra
nách upevnenia ramena má montážne otvory na u- 
pevnenie. V oblasti každého pozdĺžneho okraja 
stenovej podpery sú vrúbky charakteristické tým, 
že vrúbky (9, 9a) sú vedené ďalej až k voľnému 
priečnemu okraju (5) a že sa na každý z oboch 
vrúbkov (9, 9a) napája bočné krajný úsek (10, 
10a). Upevnenie ramena (6) je voľne nalisované 
v odstupe od voľného priečneho okraja (5) a je 
vybavené dosadacou plochou (6a) upevnenia ra
mena.

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

7(51) E 04F 19/08
(21) 1096-98
(71) Sperling Karl-Heinz, Wien, AT;
(72) Sperling Karl-Heinz, Wien, AT; 
(54) Oddeliteľný kryt otvoru v stene
(22) 13.08.98
(32) 21.08.97
(31) 97890168.4
(33) EP

(57) Oddeliteľný kryt (5) otvoru (3) v stene, napríklad 
obloženej stene (1), pri ktorom je najednej strane 
umiestnená aspoň jedna pružne uložená kladka 
(7), ktorá pri vložení lišty (8) umiestnenej na kry
te (5) do žliabka (19) umiestneného na opačnej 
strane a pri následnom natočení proti stene (1) za
skočí do prídržného a úložného dielu (18). 
Upevnenie pružne uloženej kladky (7) a lišty (8) 
zasahujúcej do žliabka (19) je uskutočnené pria
mo prilepením na kryt (5), prídržný a úložný diel 
(18) spolupracujúci s pružne uloženou kladkou 
(7) a žliabok (19) sú vytvorené v stene (1) obklo
pujúcej otvor (3).

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

7(51) E05G1/14
(21) 236-99
(71) “FN HERSTAL”, S. A., Herstal, BE;
(72) Appeltans Guy, Houthalen, BE; Mellebeek Luc, 

Opglabbeek, BE;
(54) Zariadenie na ochranu cenných papierov
(22) 26.08.97
(32) 02.09.96
(31) 9600737
(33) BE
(86) PCT/BE97/00095, 26.08.97
(57) Zariadenie na ochranu cenných dokumentov po

zostáva z uzatvárateľnej jednotky, ktorá je rozde
lená aspoň na dva priestory (7) a (9). Prvý pries
tor (7) je určený na úschovu dokumentov (8), kto
ré majú byť chránené, zatiaľ čo druhý priestor (9) 
obsahuje kapsle (14), obsahujúce pyrotechnickú 
zmes, ktorá sa pri nežiaducej manipulácii so za
riadením vznieti tak, že vytvorí plameň, ktorý pre
nikne dokumentmi (8) uloženými v prvom pries
tore (7).

(74) Dudová Tatiana, Trenčín, SK;

M\ jzr w W

7 (51) E 06B 5/16, 3/50, E 05F 15/20
(21) 1064-98
(71) DORMA GmbH + Co. KG, Ennepetal, DE;
(72) Hein Christian, Langenhagen, DE;
(54) Protipožiarne dvere a spôsob ich prevádzky
(22) 16.08.97
(32) 16.12.96
(31) 196 51 947.0-25
(33) DE
(86) PCT/DE97/01759, 16.08.97



(57) Protipožiarne dvere s aspoň jedným otváracím 
krídlom (10), otočné uloženým pomocou závesov 
(7), ktoré je vybavené uzatváracím ústrojenstvom
(17) a pridŕžacím zariadením (3) uvoľnitel'ným 
elektricky požiarnym hlásičom (11), ktoré v prí
padu nebezpečenstva spôsobí uzatvoreniu otvára
cieho krídla (10). Protipožiarnu dvere pozostávajú 
z funkčnej kombinácie otočných dverí s jedným 
alebo dvoma otváracími krídlami (10) a autormi 
ticks vodorovne pojazdných posuvných dverí
(18) s aspoň jedným posuvným krídlom .(19) 
Signálom o nebezpečenstve z požiarneho hlásiča 
(11) sa zruší pridŕžacia sila pndŕžacíeho zariade
nia (3) na zaistenie otváracieho krídla (10) n niva 
račiu krídlo (IOi sa energiou uloženou v uzatvára
com ústrojenstve (13) uzatvorí a súčasne sa signá
lom o nebezpečenstve z požiarneho hlásiča (Il) 
vypne normálny automaticky pohon vodorovne 
pojazdných dverí (18). a Km energia pomocného 
pohonu uvedie posuvné krídlo 119) alebo posuvne 
krídla (19) do otvorenej polohy.

(74) Bušová I va, Jl Dr Bratislava, SK;

7(51) E06B9/15
(21) 576-99
(71) Y ELUX Industri A/S, Soborg, DK;
(72) Mortensen Martin Xrmand, Skjem1 DK;
(54) Sťahovacie žalúzie
(22 j 31.10.97
(32) 31.10.9b
(3 Ij 1218/96
(33) DK
(86) PCT/DK97/00494, 3.1.10.97
(57) Sťahovaciu žalúzie (4) na clonenie častí okenných 

krídiel (2) prepúšťajúcich svetlo pozostávajúce zo 
sústavy doštičiek (5) navzájom spojených v jed
notlivých medzerách (6) pomocou kĺbov, z valca 
IiO) zaťaženého pružinami, ktorý je otočné pri
pevnený na puzdru (8) na hornom konštrukčnom 
prvku okenného krídla a slúži na rolovanie došli 
čiek (5), z vodiacej lišty (7), ktorá je namontova
ná na každom z bočných konštrukčných prvkov 
(2b) okenného krídla v smere sklonu strechy 
a slúži na usmerňovanie koncov doštičiek (5) pri 
pohybe smerom hore a dole v rámci celkovej dĺž
ky sústavy doštičiek, a z hnacieho mechanizmu 
(Il) obsahujúceho hnací hriadeľ (13) umiestnený

rovnobežne s valcom a hnacie zariadenie (14) 
uložené pri každej vodiacej lište (7) a tvorené no
sičmi (15) na spojenie so sústavou doštičiek. 
Nosiče (15) hnacieho zariadenia (14) zabezpečujú 
spojenie sústavy doštičiek v medzerách (6) medzi 
doštičkami (5).

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

7(51) E06B9/76
(21) 612-99
(71) GERHARD GFIGER GMBH & CO., Bietig- 

heim-Rissingen, L)b;
(72) (irúdl Josef, Lôchgau. DF;
(54) Spojka
(22) 27.10.97
(32) 06.11.96
(31) 196 45 602.9
(33) DE
(86) PCT i T97/05926, 27.10.97
(57) Spojka (2) na prevádzkové spojenie ručnej kľuky 

s hnacím mechanizmom markízových bubnov, 
pozostávajúca z dutého telesa (11), ktoré má na 
vnútornej strane najmenej jedno vybranie a do 
ktorého ju vložená vložka (3) s hlavou, výhodne 
s guľovou hlavou (1 7). ktorá je spojená alebo spo- 
jileľná s hriadeľom ručnej kľuky a má do vybra
nia zasahujúci výstupok.

(74) Čechvalova Dagmar, Bratislava, SK;



Trieda F

7 (51) F 02B 53/00
(21) 755-97
(71) Sáraz Alfréd, Nitra, SK;
(72) Sáraz Alfréd, Nitra, SK;
(54) Rotačný výbušný motor
(22) 05.06.97
(57) Vynález sa týka motora využívajúceho energiu 

rozpínajúcich sa plynov, ktoré sú vedené cez va
lec so špirálovitou drážkou (I). Drážka je utesne
ná pomocou dutého valca (3) a prednej zádrže (4). 
Valec (3) je v kryte (5) uložený prostredníctvom 
ložísk (6). Prívod vzduchu a paliva pred drážku 
pomocou ventilátora a čerpadla je riadený prost
redníctvom elektromagnetických ventilov (11). 
Zdroj časových impulzov (14) dáva povel na 
otváranie a zatváranie ventilov a tiež na zapaľo- 
vaciu sviečku (12). Zdroj časových impulzov 
(14), ktorý je ovládaný potenciometrom, musí ge
nerovať impulzy s rovnakou časovou dĺžkou, ale 
rôznou medzerou medzi nimi.

7 (51) F 23G 7/06, F 23C 6/04, 1/00, 11/00
(21) 1774-98
(71) IMATRAN VOlMA OY1 Helsinki, FI;
(72) Raiko Markku, Hyvinkää, FI; Jacobson Tommy, 

Helsinki, Fl; Jääskeläinen Kari, Helsinki, FI;
(54) Spôsob a zariadenie na spaľovanie plynu v pe

ci
(22) 25.06.97
(32) 28.06.96
(31) 962669
(33) FJ
(86) PCT/FI97/00411,25.06.97
(57) Spôsob a zariadenie na spaľovanie vykurovacieho 

plynu v peci (2), obzvlášť na spaľovanie plynov 
s nízkou výhrevnou hodnotou v kotle (1) v princí
pe vykurovanom ďalším hlavným palivom. Prin
cíp je založený na dodávaní vykurovacieho plynu 
zo splynovača (5) alebo iného horľavého plynu do 
dolnej časti (10) pece (2) s nedostatkom vzduchu 
a tento plyn je spaľovaný v hornej časti pece (2) 
v žiaducej úrovni prívodu vzduchu horenia alebo, 
alternatívne, vo väčšom množstve úrovní prívodu 
vzduchu horenia.

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

4 4 3
i i I

7(51) F24D5/00
(21) 427-99
(71) Bickel Dieter, Jena, DE;
(72) Bickel Dieter, Jena, DE;
(54) Budova s vykurovacím a chladiacim systé

mom, ktorá má podlahové vykurovanie a vy
kurovanie čerstvého vzduchu

(22) 13.09.97
(32) 02.10.96
(31) 296 17 136.0
(33) DE
(86) PCT/EP97/05073, 13.09.97
(57) Budova, ktorá na svoje vykurovanie vo veľkom 

rozsahu využíva slnečnú energiu, ktorá je k dispo
zícii, a v nej samotnej vznikajúce odpadové teplo, 
má vyhrievací a chladiaci systém, ktorý zahrnuje 
slnečnou energiou zásobované podlahové vykuro
vanie a odpadovým teplom vyhrievané vykurova
nie čerstvého vzduchu (33). Budova samotná je 
aspoň dvojvrstvovým pilierovým domom (1).

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



7 (51) F25D 27/00, F 21V 8/00
(21) 440-99
(71) Imperial Chemical Industries PLC. London, GB,
(72) Bousfield Anthony, Cleveland, GB;
(54) Osvetľovací systém
(22) 01.10.97
(32) 03.10.96
(31) 9620620.6
(33) GB
(86) PCT/GB97/02703, 01.10.97
(57) Chladnička, ktorá je interne osvetlená, pričom 

osvetlenie je poskytnuté panelom (32, 33, 34) 
s bočným osvitom z v podstate transparentného 
materiálu, pričom tento panel má dva protiľahlé 
povrchy, z ktorých aspoň jeden sa nachádza vnú
tri chladničky a na ktorý sa aplikuje matica bodov 
na dosiahnutie svetlovodivého efektu vnútri 
chladničky.

(74) Čechvalová Dagmar, Bratislava. SK;

7(51) F27B5/00
(21) 905-98
(71) LOGISTIK ZENTRUM, INSTITUT FÚR MA- 

TERJALFLUSS, LOGISTIK und EXPERTEN- 
SYSTEME GMBH, Salzgitter, DE;

(72) Knipfelberg Manfred, prof. Dipl.-Ing., Wolfen- 
buettel, DE;

(54) Retortová pec na výrobu horčíka a použitie ho
rizontálnej komorovej koksovacej pece

(22) 30.06.98
(32) 02.07.97
(31) 197 28 075.7
(33) DE
(57) Retortová pec na výrobu horčíka redukciou 

vsádzky oxidického horčíka, predovšetkým dolo
mitického vápna, pomocou redukčného činidla, 
najmä ferosí líc ia, pri teplotách minimálne 
1000 °C a vo vákuu, je vytvorená ako horizontál
na komorová pec, ktorá je známa na výrobu kok
su. Retortová komora (3) vybavená obložením
(30) z plechu stien zo žiaruvzdorného materiálu 
(26) a kondenzátory (9) na sedimentáciu konden
zovaného horčíka sú vákuovo tesne pripojené na 
plniace otvory (7), Ako retortovú pec na výrobu 
horčíka možno použiť horizontálnu komorovú 
koksovaciu pec po obložení jej retortovej komory 
(3) vákuovo tesným obložením (30) z plechu a na
sadenie kondenzátorov (9) na plniace otvory (7).

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

7(51) F 28D 15/00, 21/00
(21) 418-98
(71) Forgács Juraj, Ing., Nové Mesto nad Váhom, SK;
(72) Forgács Juraj, Ing., Nové Mesto nad Váhom, SK;
(54) Výmenník tepla s hladkým povrchom na stra

ne vzduchu zvlášť do čistých a hygienicky ná
ročných priestorov

(22) 30.03.98
(57) Teplovýmenný povrch na prenos tepla do vzdu

chu používa vnútornú stranu kruhového alebo 
oválneho vzduchovodu menšieho priemeru. Na 
odpady kvapalín má prirodzene spádované miesta 
na dne vzduchovodu a vo zverných krúžkoch. 
Kontrola vnútrajška a čistenie sa urobí v osovom 
smere. Výmenníky sa radia kvôli požadovanému 
vzduchovému výkonu paralelne a kvôli tepelné
mu výkonu sériovo. Môžu byť súčasťou potrub
ného ťahu alebo byť meandrované v strojovni kli
matizácie. Rúrky (2) s teplonosným prostriedkom 
sú umiestnené z vonkajšej strany vzduchovodu 
(1). Sú prekryté pomocnou teplovodivou lamelou 
(3) a tepelnou izoláciou (4). Dýzami (9) možno 
priviesť zvlhčovaciu paru alebo kvapalinu. Skrut
kové osálané jadro (8) zvýši účinnosť prenosu 
tepla do vzduchu o sálavú zložku a udržiava ro
tujúce prúdenie vyvolané tangenciálnym vstu
pom.

Trieda G

7(51) G09F3/00 
(21) 591-99
(71) Stephen Key Design, LLC, Oakdale, CA, US;
(72) Key Stephen M., Oakdale, CA, US;
(54) Zostava otočnej etikety a spôsob vytvorenia zo

stavy otočnej etikety



(22) 31.10.97
(32) 31.10.96
(31) 08/741 607
(33) US
(86) PCT/US97/19901, 31.10.97
(57) Vynález sa týka zostavy otočnej etikety a spôsobu 

vytvorenia otočnej etikety a jej pripevnenia na 
obal. Zostava otočnej etikety obsahuje vnútorné 
puzdro (547, 556) a vonkajšie puzdro (548, 562) 
súosovo a otočné uložené na vnútornom puzdre. 
Tak obal (546, 554), ako aj vnútorné puzdro alebo 
vonkajšie puzdro môžu obsahovať okraje (550, 
552, 558, 560) na obmedzenie pohybu vonkajšie
ho puzdra pozdĺž osi obalu. Tieto okraje môžu byť 
vytvorené oddelením perforovaných častí vonkaj
šej etikety. Zostava otočnej etikety môže byť pri
pevnená na obal v jednej operácii prvým prilepe
ním vnútorného puzdra k vonkajšiemu puzdru, 
uložením kombinovaného puzdra a oddelením 
vnútorného puzdra od vonkajšieho puzdra.

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

700

\10

7(51) G 21C 17/022, 17/10, G OlN 23/09
(21) 497-99
(71) Siemens Aktiengesellschaft, Múnchen, DE;
(72) Bauer Horst, Erlangen, DE; Nopitsch Klaus, 

Rednítzhembach, DE; Gehring Eduard, Bucken- 
hof, DE;

(54) Meracie zariadenie na stanovenie koncentrácie 
bóru

(22) 21.10.97
(32) 21.10.96
(31) 196 43 375.4
(33) DE
(86) PCT/EP97/05810, 21.10.97
(57) Na umožnenie merania koncentrácie bóru v chla- 

divovom okruhu jadrového reaktora zvlášť jedno
duchým spôsobom a bez zásahu do okruhu chla
divá je na súčasti (1) okruhu chladivá, vedúcej 
chladivo, umiestnený mobilný vysielač a mobilný 
prijímač, oddelené aspoň jednou chladiteľnou 
priestorovou oblasťou.

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

,y

Trieda H

7 (51) H 04M 1/72, H 04Q 7/32
(21) 183-99
(71) SAGEM S. A., Paris, FR;
(72) Sykes Francis, Paris, FR; Marchadier Bruno, 

Cergy, FR;
(54) Zariadenie na prepínanie medzi aspoň jedným 

prvým rádiovým terminálom a druhým termi
nálom dvoch rozdielnych pridružených tele
fónnych sietí

(22) 30.07.97
(32) 14.08.96
(31) 96/10225
(33) FR
(86) PCT/FR97/01419, 30.07.97
(57) Zariadenie na prepojovanie medzi aspoň prvým 

rádiovým terminálom (4) a druhým terminálom 
(3) dvoch rozdielnych telefónnych sietí zahŕňa 
spojovací prostriedok (11, 12, 121, 122) na spoje
nie dvoch terminálov (3, 4) dohromady a riadiaci 
prostriedok (20) na riadenie spojovacieho pro
striedku (11, 12), riadený aspoň jedným z dvoch 
terminálov.

(74) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
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7(51) A 61T 2/34 7 (51) A bTVI 5/50, 37/00, 31/00, 36/12
(11) 280585 (H) 280601
(40) 11.01.1995 (40) 02.10.1996
(21) 794-94 (21) 460-96
(73) Babincc Bohdan, VtFDr., CSc., Praha, CZ; Ire (73) Leiras Oý, Turku. FT

Tomáš, doc. Ml Ur. CSc., Praha, CZ, Carda (72) Allonen Hannu, Kirjala1 FI; Lankinen Pekka,
Bohumil, Mochov, CZ; Dlouhý Karel, fvlóchov. Turku, FI; Lehtinen Matti, Piispanristi, Fl;
CZ; (54) Injekčné zariadenie na podávanie implantátov

(72) Rabinec Bohdan, MUDr., CSc . Praha, CZ; Trč (22) 16.09.1994
Tomáš, doc MUDr., CSc., Praha, CZ; Carda (31) 934513
Bohumil, Mochov, CZ; Dlouhý Karel, Moehov, (32) 13 10.1991
CZ; (33) FI

(54) Náhrada kĺbovej jamky, najmä pre bedrový (86) PCT/FI94/00407, 16.09.1994
kĺb (74) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

(22) 23.06.1994 .... ______ .... ._.

(31) PX 1280-93
(32) 25.06.i993 7(51) B 05D 1/12, 5/04, B 05B 1/28, 7/14
(33) CZ (H) 280573
(74) Parentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK: (40) 07.06.1995

(21) 3610-92
(73) MeNcil-PPC, Inc.. Milltown, NJ. LIS;

7(51) AÓ1F 13/15 (72) Peiley Kenneth Anthony, Hopewell, NJ, US;
(H) 280593 (54) Spôsob nanášania práškového materiálu na
(40) 08.11.1995 podklad z vláknitého materiálu a zariadenie na
(21) (/13-95 vykonávanie tohto spôsobu
(73) SCA Hygiene Products . VB, Goteborg, SE; (22) 09.12.1992
(72) Ronnberg Peter, Molndal, SE; (31) 806 954
(54) Absorpčný výrobok a spôsob jeho výroby (32) 12.12.1991
(22) li.11.1993 (33) US
(31) 9203372-9 (74) fíušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(32) 11.11.1992
(33) SE
(86) PCRSE93/00964. 11.11.1993 7(51) B 6OC 23/04, B 60B 11/04, K J6K 17/18, 17/26
(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK: (H) 280583

(40) 08.02.1995
(21) 1849-92

7(51) A6IK 47/10, 47/22. 31/41 (73) Ozaki YLtsushi, Tokyo, JP:
dl) 280599 (72) ()zakt Yasushi, Tokyo. JP;
(40) 10.04.2000 (54) Zostava pneumatík a kolesa
(21) 5953-90 (22) 16.06.1992
(73) HEINRICH MACK NACHF., Illertissen, DE.; (31) 3-174303
(72) Fl ies Walter, Illertissen, DĽ; (32) 18.06.1991
(54) Farmaceutický prostriedok s antimykotickým (33) JP

účinkom (74) Bušová Fva, Jl Dr., Bratislava, SK;
(22) 29.11.1990
(31) P 39 39 492.1
(32) 29.11.1989 7(51) B 61F 5/22, 5/04, 5/00
(33) LlE (H) 280594
(74) Hermannová Zuzana, Ing., Bratislava, ST.; (40) 09.11.1994

_________ (21) 465-94
(73) ABB Daimler- Benz Technology GmbH, Berlín,

DE;



(72) Bieker Guido, Dipl.-Ing., Kirchhundem, DE;
(54) Podvozok koľajových vozidiel
(22) 22.04.1994
(31) P 43 13 129.8
(3¼ 22.04.1993
(33) DE
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

7 (51) B 65D 81/26, 1/34 
(11) 280587 
(40) 09.08.1995
(21) 1561-94
(73) Linpac Plastics International Limited, Louth, 

Lincolnshire, GB;
(72) Grone Horst Ditmar, Ritterhude bei Bremen, DE; 
(54) Miska na potraviny, najmä vylučujúce kvapa

linu, a spôsob jej výroby
(22) 18.06.1993
(31) P 42 20 195.0
(32) 19.06.1992
(33) DE
(86) PCT/GB93/01298, 18.06.1993
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

7 (51) C OlF 5/00, 11/00, C 07C 229/24
(11) 280602
(40) 12.04.1995
(21) 3708-92
(73) SLOVAKOFARMA, a. s., Hlohovec, SK;
(72) Valašík Tibor, Ing., Hlohovec, SK; Šiška Karol, 

Ing., Hlohovec, SK; Varga Ivan, Ing., Hlohovec, 
SK; Fendrich Emil, PhDr., Trnava, SK; Manduch 
Milan, Ing., Hlohovec, SK; Rázus Ľuboslav, 
PhMr., Hlohovec, SK;

(54) Viacjadrové komplexné zlúčeniny horčíka s a- 
minodikarboxylovými kyselinami, halogénom 
a spôsob ich prípravy

(22) 17.12.1992

7(51) C 04B 35/04 
(11) 280575 
(40) 09.08.1995
(21) 154-95
(73) Veitsch - Radex Aktiengesellschaft fur feuerfeste 

Erzeugnisse, Wien, AT;
(72) Hartmuth Harald, Dr., Villach, AT; Heindl 

Roland, Dr., Leoben, AT; Deutsch Josef, Leoben, 
AT;

(54) Žiaruvzdorná keramická látka a jej použitie
(22) 07.02.1995
(31) P 44 03 868.2
(32) 08.02.1994
(33) DE
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

7(51) C04B35/04 
(11) 280595 
(40) 09.08.1995 
(21) 155-95
(73) Veitsch - Radex Aktiengesellschaft - fiir feuerfes

te Erzeugnisse, Wien, AT;

(72) Hartmuth Harald, Dr., Villach, AT; Heindl 
Roland, Dr., Leoben, AT; Deutsch Josef, Leoben, 
AT;

(54) Žiaruvzdorná keramická látka a jej použitie
(22) 07.02.1995
(31) P 44 03 869.0
(32) 08.02.1994
(33) DE
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

7 (51) C 07B 49/00, C 07C 25/18, 255/50 
(11) 280581
(40) 08.06.1994
(21) 335-93
(73) SANOFI, Paris, FR;
(72) Bouisset Michel, Sisteron, FR; Boudin Alain, 

Sisteron, FR;
(54) Spôsob prípravy 4-metyl-2 '-kya nobifenyIu
(22) 09.04.1993
(31) 92 04512
(32) 13.04.1992
(33) FR
(74) Hermannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;

7 (51) C 07C 51/215, 51/43, 63/15
(11) 280582
(40) 10.05.1995
(21) 877-94
(73) Samsung General Chemicals Co., Ltd., Chung- 

cheongnam-do, KR; Joint-Stock Company of 
Research & Design Institute of Monomers (AO 
NIPIM), Tula, RU;

(72) Nazimok Vladimir Filippovich, Tula, RU; Gon
charova Nadezhda Nikolaevna, Tula, RU; Yurjev 
Valerij Petrovich, Tula, RU; Manzurov Vladimir 
Dmitrievich, Tula, RU;

(54) Spôsob výroby izomérov benzéndikarboxylo- 
vých kyselín vysokej čistoty

(22) 30.11.1993
(86) PCT/KR93/00106, 30.11.1993
(74) Rott, Ružička, Guttmarm, v. o. s., Bratislava, SK;

7 (51) C 07C 271/22, C 07D 305/14, C 07C 271/12 
(11) 280576
(40) 13.09.1995
(21) 437-95
(73) RHONE-POULENC RORER S. A., Antony, FR;
(72) Denis Jean-Noél, Uriage, FR; Greene Andrew,

Uriage, FR; Kanazawa Alice, Grenoble, FR;
(54) Spôsob stereoselektívnej prípravy derivátu P- 

-fenylizoserínu, deriváty p-fenylizoserínu, N- 
-karbonylamín ako medziprodukt na prípravu 
a použitie derivátov P-fenylizoserínu na prí
pravu derivátov taxánu

(22) 04.10.1993
(31) 92/11740
(32) 05.10.1992
(33) FR
(86) PCT/FR93/00966, 04.10.1993
(74) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;



7(51) C 07C 311/16 
(11) 280579 
(40) 04.09.1996
(21) 219-95
(73) Leonidov Nikolai Borisovich, Moscow, RU;
(72) Leonidov Nikolai Borisovich, Moscow, RU;
(54) Spôsob prípravy fyzikálne stabilnej kryštálo

vej y-modifikácie para-aminobenzénsulfanila- 
midu

(22) 16.02.1995
(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

7(51) C 07D 209/42
(11) 280586
(40) 10.04.2000
(21) 88-93
(73) Vita-Invest, S. A., Barcelona, ES; Qumica 

Sintetica, S. A., Madrid, ES;
(72) Barjoan Pere Dalmases, Barcelona, ES; Olondriz 

Francisco Marquillas, Barcelona, ES; Rovira Ana 
Bosch, Barcelona, ES; Ges José Mziria Calderó, 
Barcelona, ES;

(54) Spôsob výroby 2-karboxy-3-[2-(dimetylami- 
no)etyl]-N-metyl-lH-indol-5-metánsulfonami- 
du a jeho nižších alkylesterov

(22) 12.02.1993
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

7 (51) C 07D 305/14, 263/04, 413/12 
(11) 280577 
(40) 09.08.1995
(21) 434-95
(73) RHONE-POULENC RORER S. A., Antony, FR; 
(72) Commerfon Alain, Vitry-sur-Seine, FR; Didier

Eric, Paris, FR; Fouque Elie, Saint-Maur-des- 
-Fossés, FR;

(54) Spôsob prípravy derivátov taxánu a medzipro- 
dukty

(22) 04.10.1993
(31) 92/11743
(32) 05.10.1992
(33) FR
(86) PCT/FR93/00969, 04.10.1993
(74) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

7 (51) C 07D 307/83, C 08K 5/15
(11) 280591
(40) 07.06.1995
(21) 1103-94
(73) Ciba Specialty Chemicals Holding Inc., Basel, 

CH;
(72) Nesvadba Peter, Dr., Marly, CH; Evans Samuel, 

Dr., Marly, CH;
(54) Kompozícia s obsahom benzofurán-2-ónov, 

benzofurán-2-óny, spôsob ich prípravy, ich 
použitie a spôsob stabilizácie organického ma
teriálu

(22) 14.09.1994

(31) 2811/93-9
(32) 17.09.1993
(33) CH
(74) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

7 (51) C 07D 417/12, 209/34, 413/12 
(11) 280584
(40) 06.04.1994
(21) 485-93
(73) PFIZER INC., New York, NY, US;
(72) Bouwles Paul, Groton, US; Busch Frank Robert, 

Gales Ferry, CT, US; Allen Douglas J. M., New 
London, CT, US; Diroma Sabeto A., Uncasville, 
US; Godek Dennis M., Glastonbury, US;

(54) Spôsob prípravy arylpiperazinylových hetero- 
cyklických zlúčenín

(22) 14.05.1993
(31) 936 179
(32) 26.08.1992
(33) US
(74) Hôrmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;

7 (51) C 07D 471/04, C 07C 65/11, A 61K 31/505 // 
(C 07D 471/04, 239:00), (C 07D 471/04, 221:00)

(11) 280589
(40) 05.06.1996
(21) 1313-95
(73) Janssen Pharmaceutica N. V., Beerse, BE;
(72) Mesens Jean Louis, Wechelderzande, BE; Peeters 

Jozef, Beerse, BE;
(54) Adičná soľ 3-[2-[4-(6-fluór-l,2-benzizoxazol-3- 

-yl)-l-piperidyl]etyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-me- 
tyl-4H-pyrido[l,2-a]pyrimidín-4-ónu s kyseli
nou pamoovou, jej použitie v lekárstve, spôsob 
jej výroby a farmaceutické prostriedky na jej 
báze

(22) 22.04.1994
(31) 93201216.4
(32) 28.04.1993
(33) EP
(86) PCT/EP94/01296, 22.04.1994
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

7 (51) C 07D 487/04, 471/04, 491/048, 495/04, A 61K 
31/40, 31/435, 31/55

(11) 280578
(40) 07.12.1994
(21) 238-94
(73) NeuroSearch A/S, Glostrup, DK;
(72) Wätjen Frank, Herlev, DK; Dahl Bjame Hugo, 

Copenhagen, DK; Drejer Jorgen, Vaerlose, DK; 
Jensen Leif Helth, Copenhagen, DK;

(54) Derivát izatinoxímu, spôsob jeho prípravy, far
maceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje, a 
jeho použitie

(22) 27.08.1992
(31) 751 165, 831 851
(32) 28.08.1991, 05.02.1992
(33) US, US
(86) PCT/EP92/01999, 27.08.1992
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;



7 (51) C 07D 513/04, A 61K 31/545
(11) 280596
(40) 10.08.1994
(21) 1264-93
(73) PLIVA, Farmaceutska, kemijska, prehrambena i 

kozmetička industrija dioničko društvo Zagreb, 
Zagreb, HR;

(72) Kovačevič Mice, Zagreb, HR; Herak Jure J., 
Zagreb, HR; Mandle Zora, Zagreb, HR; Lukic 
Irena, Zagreb, HR; Tomic Mirjana, Zagreb, HR; 
Brkic Zinka, Zagreb, HR;

(54) 5-Tia-l,4-diazabicyklo[4,2,0]oktán-3,8-dioxo 
analogy beta-laktámu, spôsob ich prípravy a 
ich použitia.

(22) 12.11.1993
(31) 381-03/92-03/949
(32) 17.11.92
(33) HR
(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

7 (51) C 07K 7/64, 1/00, A 61K 38/00
(11) 280597
(40) 07.06.1995
(21) 1217-93
(73) MERCK PATENT GESELLS CHAFT MIT 

BESCHRÄNKTER HAFTUNG, Darmstadt, DE;
(72) Jonczyk Alfred, Darmstadt, DE; Hôlzemann 

Giinter, Dr., Darmstadt, DE; Felding-Habermann 
Brunhilde, Darmstadt, DE; Rippmann Friedrich, 
Darmstadt, DE; Melzer Guido, Dr., Darmstadt, 
DE; Diefenbach Beate, Dr., Darmstadt, DE; 
Kessler Horst, Prof. Dr., Darmstadt, DE; Haubner 
Roland, Darmstadt, DE; Wermuth Jochen, 
Darmstadt, DE;

(54) Cyklopeptidy, spôsob ich výroby, farmaceutic
ký prostriedok s ich obsahom a použitie

(22) 02.11.1993
(31) P 42 37 456.1
(32) 06.11.1992
(33) DE
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

7 (51) C IlB 1/10, 3/16,1/02, A 61K 7/48 
(11) 280588
(40) 04.06.1997
(21) 1306-95
(73) Nawrocki Wemer C., Dr., Frankfurt am Main, 

DE;
(72) Nawrocki Wemer C., Dr., Frankfurt am Main, 

DE;
(54) Spôsob získavania vaječného oleja s vysokou 

čistotou zo žĺtkov vajec vtákov
(22) 20.02.1995
(31) P 44 05 486.6
(32) 21.02.1994
(33) DE
(86) PCT/EP95/00609, 20.02.1995
(74) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

7 (51) C 12N 15/52, C 12P 13/00, C 12N 15/74, 1/21, 
C 12R 1:01,1:41 

(11) 280580
(40) 02.10.1996
(21) 431-96
(73) LONZA A.G. (Dir.rBasel), Gampel/Wallis, CH; 
(72) Zimmermann Thomas, Naters/Wallis, CH; Werlen

Josef, Ferden/Wallis, CH;
(54) Fragment DNA, vektor a mikroorganizmus 

obsahujúci gény na látkovú premenu butyro- 
betaín/krotonobetaín-L-karnitínu a spôsob vý
roby L-karnitínu

(22) 07.10.1994
(31) 3036/93
(32) 08.10.1993
(33) CH
(86) PCT/EP94/03317, 07.10.1994
(74) Obertáš Július, Ing., Bratislava, SK;

7 (51) C 12P 19/02, C 07H 3/02, C 13K 13/00 
(11) 280590
(40) 04.03.1998
(21) 1027-96
(73) Chemickotechnologická fakulta STU, Bratislava, 

SK;
(72) Rosenberg Michal, Ing., CSc., Bratislava, SK;

Magdolen Peter, Ing., Bratislava, SK;
(54) Spôsob výroby L-arabinózy
(22) 05.08.1996

7 (51) C 12P 37/00, C 12N 9/84, 1/16, C 07D 499/04
(11) 280600
(40) 08.10.1997
(21) 882-96
(73) Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha, CZ;
(72) Huňková Zdenka, RNDr., CSc., Praha, CZ;
(54) Spôsob submerznej príkrmovej kultivácie kva

sinky Cryptococcus sp. CCY 17-22-1 s vyso
kým obsahom vnútrobunkovej V-penicitin a- 
midázy

(22) 04.07.1996
(31) PVl006-96
(32) 04.04.1996
(33) CZ
(74) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

7 (51) C 13J 1/06, C 13D 3/14 
(11) 280574
(40) 08.03.1995
(21) 705-94
(73) Applexion, Epone, FR; Board of Supervisors of 

Louisiana State University and Agricultural and 
Mechanical College Baton Rouge, LA, US;

(72) Saska Michael, Baton Rouge, LA, US; Lancrenon 
Xavier, Chicago, IL, US;

(54) Spôsob izolácie cukrov
(22) 08.06.1994
(31) 08/075 634
(32) 11.06.1993
(33) US
(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;



7 (SI) F 28G 13/00, F 16K 29/00 
(11) 280592
(40) 08.06.1994
(21) 1196-93
(73) Maury Hans-Dietmar, Dr. rer. nat, Ahlen, DE; 
(72) Maury Hans-Dietmar, Dr. rer. nat., Ahlen, DE; 
(54) Vzdušné delo na odstraňovanie napečených a

nahromadených sypkých hmôt
(22) 27.10.1993
(31) P 42 36 896.0
(32) 31.10.1992
(33) DE
(74) Knopp Juraj, Ing., CSc., Bratislava, SK;

7(51) H OlR 39/20, C OlB 31/04
(11) 280598
(40) 07.12.1994
(21) 616-92
(73) ELEKTROKARBON, a. s., Topoľčany, SK;
(72) Ondro Peter, Ing., Topoľčany, SK; Štetke Ľubo

mír, Ing., Topoľčany, SK; Naumov Robert, Ing., 
Topoľčany, SK;

(54) Grafitový materiál na uhlíkové kefy na oceľo
vé krúžky turbogenerátorov a elektrických 
motorov

(22) 03.03.1992



FD9A Zastavené prihlášky vynálezu

761-90 529-94 1638-95 95-97
3733-90 905-94 1640-95 227-97

492-91 1082-94 1657-95 575-97
1285-91 1087-94 164-96 595-97
1512-91 1314-94 242-96 768-97
1885-91 1331-94 286-96 864-97
2541-91 1511-94 491-96 899-97
2852-91 1577-94 501-96 930-97
3277-91 126-95 704-96 939-97
4112-91 128-95 725-96 1076-97

23-92 220-95 841-96 1153-97
182-92 342-95 847-96 1185-97

1919-92 421-95 849-96 1192-97
3211-92 425-95 874-96 1193-97
3552-92 484-95 888-96 1214-97
3716-92 623-95 1009-96 1478-97

31-93 705-95 1034-96 1518-97
90-93 757-95 1052-96 1547-97

141-93 829-95 1060-96 1650-97
160-93 954-95 1144-96 1660-97
295-93 966-95 1191-96 1662-97
630-93 1039-95 1215-96 1724-97
806-93 1178-95 1387-96 1743-97
958-93 1215-95 1443-96 1744-97

1101-93 1367-95 1494-96 1745-97
1303-93 1416-95 1495-96 15-98
1364-93 1487-95 1522-96 95-98
1493-93 1496-95 1619-96 241-98
342-94 1569-95 1637-96 247-98
515-94 1614-95 8-97 358-98

FC9A Zamietnuté prihlášky vynálezu

7587-87 3674-92 899-93 1179-94
3787-91 3675-92 962-93 275-95
4165-91 3924-92 974-93 42-96

564-92 100-93 1286-93 57-96
1827-92 331-93 245-94 933-96
3637-92 785-93 461-94

PD4A Prevod práv autorských osvedčení

Podľa § 15 zákona č. 527/1990 Zb. v znení neskorších zákonov boli do patentového registra zapísané tieto prevo
dy:

AO PV Pôvodný majiteľ Nadobúdateľ Dátum
účinnosti:

257 367 7207-86 CHEMKO, a. s., 
Priemyselná 720 
Strážske, SK;

HOSTA, a. s.,
Nám. Sv. Martina 9 
908 51 Holíč, SK;

28.02.2000



QB9A Licenčné zmluvy

Podľa § 14 zákona č. 527/1990 Zb. v znení neskorších zákonov boli do patentového registra zapísané tieto 
licenčné zmluvy:

P/AO PV Názov Majiteľ Držiteľ licencie Dátum
účinnosti:

AO 257 367 7207-86 Spôsob výroby zrne- HOSTA, a. s.,
si obsahujúcej cyklo- Nám. Sv. Martina 9 
hexanón a cyklohe- 908 51 Holíč, SK; 
xanol

CHEMKO, a. s., 28.02.2000
Priemyselná 720 
072 22 Strážske, SK;

AO 256 584 7206-86 Spôsob selektívnej HOSTA, a. s., CHEMKO, a. s., 29.02.2000
oxidácie cyklohexá- Nám. Sv. Martina 9 Priemyselná 720
nu na cyklohexanón 908 51 Holíč, SK; 072 22 Strážske, SK;
a cyklohexanol

AO 263 577 7660-87 Spôsob zvyšovania HOSTA, a. s., CHEMKO, a. s., 29.02.2000
selektivity oxidácie Nám. Sv. Martina 9 Priemyselná 720
cyklohexánu na cy- 908 51 Holíč, SK; 072 22 Strážske, SK;
klohexanol a cyklo
hexanón

AO 272 466 9099-87 Reaktor prípravy cy- HOSTA, a. s.,
klohexanolu a cyklo- Nám. Sv. Martina 9 
hexanónu 908 51 Holíč, SK;

CHEMKO, a. s., 29.02.2000
Priemyselná 720 
072 22 Strážske, SK;

AO 263 571 7648-87 Zariadenie pre selek- HOSTA, a. s.,
tívnu oxidáciu cyklo- Nám. Sv. Martina 9 
hexánu 908 51 Holíč, SK;

CHEMKO, a. s., 29.02.2000
Priemyselná 720 
072 22 Strážske, SK;

279 826 4935-90 Spôsob výroby lepid- HOSTA, a. s.,
Ia na báze močoví- Nám. Sv. Martina 9 
noformaldehydového 908 51 Holíč, SK; 
kondenzátu emisnej 
triedy EO

CHEMKO, a. s., 01.03.2000
Priemyselná 720 
072 22 Strážske, SK;

QA9A Ponuka licencie

Podľa § 19 zákona č. 527/1990 Zb. v znení neskorších zákonov boli do patentového registra zapísané tieto ponu
ky licencií:

P PV Názov Držiteľ licencie Dátum
účinnosti:

280 606 3171-92 Spaľovací motor s otáčavým 
pohybom piestov

Milly Miron, Ing., CSc.,
M. Nešpora 12
080 01 Prešov, SK;

06.03.2000



Zánik licenčnej zmluvy

P PV Názov MajiteF Držiteľ licencie Dátum
účinnosti:

274 918 630-90 Spôsob izolácie Chemickotechnolo- PHARMASUN, a. s., 15.03.2000
fungálneho glu- gická fakulta STU Bratislava, SK;
kanu Bratislava, SK;

Oprava

HH9A

Vb vestníku 11/1999 v udelenom patente 280 297 na 
strane 31 bolo nesprávne uvedené mesto majiteľa.

Správne znenie:

(73) EPR Inc.. Nestfield. MA. US:

Vo vestníku 11/1999 v udelenom patente 280 304 na 
strane 31 nebol uvedený titul 3. pôvodcu

Správne znenie:

(72) Linz Wolfgang, Dr, Mainz, DE;

Vo vestníku 11/1999 v udelenom patente 280 323 na 
strane 32 bolo nesprávne uvedené meno 1. pôvodcu.

Správne znenie:

(72) Johnson Dennis Wayne, Barberton, OH, US;

Vo vestníku 12/1999 v udelenom patente 280 335 na 
strane 46 bol nesprávne uvedený názov anotácie.

Správne znenie:

Vo vestníku 1/2000 vo zverejnenej prihláške vynálezu 
812-99 na strane 44 bola nesprávne uvedená krajina prio
rity k druhému číslu prioritnej prihlášky, a zároveň nebol 
uvedený 7. pôvodca.

Správne znenie:

(33) DE, EP

(72) Grundler Gerhard, Knstanz, DE;

Vo vestníku 2/2000 vo zverejnenej prihláške vynálezu 
741/99 na strane 43 bolo nesprávne uvedené poradie 1. a 
2. pôvodcu.

Správne znenie:

(72) Lochead Alistair. Charenton. FR: Jesham Samir. 
AreenteuiL FR: Nedelec Alain, Colombes, FR; 
Solignac Axelle, Paris, FR;

Vo vestníku 2/2000 vo zverejnenej prihláške vynálezu 
407-99 na strane 28 bole nesprávne napísané meno 12. 
pôvodcu.

Správne znenie:

(72) Žolnierzak Radoslaw, Warszawa, PL;

(54) Spôsob získania 10-deacetylbaccatimi
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(73) Hanzel Jaroslav, Ing., Majcíchov, SK; (72) Krótki Stanislaw, Cieszyn, PL; Grabowski Jin
(72) Hanzel Jaroslav, Ing., Majcíchov, SK; dřich, Karviná - Nové Město, CZ;
(54) Prostriedok na prevenciu nedostatku jódu (54) Výplachová rúrka vrtného sútyčia

(74) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

7(51) B OlF 3/02, 5/02 
(11) 2416
(21) 27-99
(22) 03.02.1999 
(47) 25.01.2000
(73) Reiter Otto, Lučenec, SK;
(72) Reiter Otto, Lučenec, SK;
(54) Dávkovač odorizačnej látky do vykurovacieho 

plynu
(74) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, 

SK;

7 (51) B 25C 1/14 
(11) 2419
(21) 117-98
(22) 21.04.1998
(31) 19638341.2
(32) 19.09.1996
(33) DE
(47) 31.01.2000
(73) Adolf Wiirth GmbH & Co. KG, Kiinzelsau, DE; 
(72) Kellner Gerd, Dr., Schramberg, DE; Ziegler Axel,

Lambsheim, DE;
(54) Zariadenie na zarážanie upevňovacích elemen

tov
(74) Bušová Eva, Dr., Bratislava, SK;

7 (51) D 06F 37/20, 37/02, F 16F 7/00 
(11) 2418
(21) 226-99
(22) 30.07.1999
(31) BG 98 A 000046
(32) 05.08.1998
(33) IT
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(51) B25G1/01 
(11) 1261
(21) 82-96
(22) 12.03.1996 
(47) 28.08.1996 
(45) 06.11.1996
(71) ETOP, s. r. o., Puchov, SK;
(54) Ergonomická antivibračná rukoväť

(51) B 26D 1/09, 1/62, 7/02 
(11) 1329
(21) 89-96
(22) 15.03.1996 
(47) 04.10.1996 
(45) 08.01.1197
(71) KRYTEX - združenie, Vrútky, SK;
(54) Upínací prvok prichytenia oceľovej planžety

(51) B 26D 1/09, 1/62, 7/26 
(11) 1291
(21) 91-96
(22) 15.03.1996 
(47) 13.09.1996 
(45) 04.12.1996
(71) KRYTEX - združenie, Vrútky, SK;
(54) Zariadenie na výmenu a zaistenie rezacieho 

valca

(51) B26D7/27 
(11) 1263
(21) 163-96
(22) 14.05.1996 
(47) 28.08.1996 
(45) 06.11.1996
(71) Sumka Ján, Kiytex - združenie, Vrútky, SK;
(54) Zariadenie na výrobu šablón z asfaltových pá

sov

(51) B65B31/04 
(11) 1357
(21) 34-96
(22) 26.01.1996 
(47) 25.10.1996 
(45) 08.01.1997
(71) Jankovic Milan, Montecarlo, MC;
(54) Zariadenie na vákuové balenie produktov 

v pružných vreckách

(51) B 65D 30/10, 30/24 
(11) 1406
(21) 108-96
(22) 27.03.1996 
(47) 09.12.1996 
(45) 05.03.1997
(71) Wagner Wolfgang, Ing., Hodonín, CZ; Knoflíček

Pavel, Ing., CZ;
(54) Vrecko z plastovej fólie

(51) B 67D 5/00, 5/06 
(11) 1493
(21) 385-96
(22) 21.11.1996 
(47) 07.03.1997 
(45) 04.06.1997
(71) Krýsl Lubomír, Ing., Plzeň, CZ;
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(51) E 04B 7/02, 7/08, 5/02, 5/08, 5/43 
(11) 1327
(21) 40-96
(22) 01.02.1996 
(47) 04.10.1996 
(45) 08.01.1997
(71) AVANT, spol. s r. o., INVESTMENT & DE

SIGN, Lučenec, SK;
(54) Konštrukcia sedlovej strechy

(51) E04C1/39 
(11) 1404
(21) 101-96
(22) 22.03.1996 
(47) 09.12.1996 
(45) 05.03.1997
(71) AVANT, spol. s r. o., INVESTMENTS & DE

SIGN, Lučenec, SK;
(54) Ľahčená tvarovka

(51) E 05G 1/10, E 05B 47/00, B 60P 3/03 
(11) 1305
(21) 103-96
(22) 25.03.1996 
(47) 23.09.1996 
(45) 04.12.1996
(71) PULEC HOLDING, a. s., Praha 10, CZ;
(54) Zariadenie na prevzatie, transport a uloženie 

cenných predmetov

(51) E 21D 19/02, 19/04 
(11) 1196
(21) 63-96
(22) 26.02.1996 
(47) 30.04.1996 
(45) 03.07.1996
(71) Kordáma, a. s., Velká nad Veličkou, CZ; 
(54) Banská syntetická textília

(51) F 16B 41/00, G 09F 3/16 
(11) 1705
(21) 86-96
(22) 13.03.1996 
(47) 15.10.1997 
(45) 08.01.1998
(71) Ács Daniel, Ing., Nové Zámky, SK;
(54) Plombovaci prostriedok



(51) F24J2/46 
(11) 1115
(21) 183-95
(22) 08.05.1995 
(47) 31.01.1996 
(45) 03.04.1996
(71) KM Systém Prešov, Prešov, SK;
(54) Zariadenie na využitie solárneho tepla

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:

1081 312-95 Prefabetón Holding, a. s., Koš, Prefabetón Trade, s. r. o., Hlavné 15.03.2000
SK; nám. 13, 979 01 Rimavská Sobota, SK;

1496 435-96 Prefabetón Holding, a. s., Koš, Prefabetón Trade, s. r. o., Hlavné 15.03.2000
SK; nám. 13, 979 01 Rimavská Sobota, SK;

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:

916 468-94 Zmesi na výrobu 
kúpeľných oblátok

Munk Ľudovít, Ing., 
Piešťany, SK;

CIALDA M, spol. s r. o., 
Hurbanova 21, 921 01 
Piešťany, SK;

, 20.03.2000

MC3K Čiastočne vymazaný úžitkový vzor

(11) 1087
(21) 242-95
(22) 26.06.1995
(54) Zariadenie na výrobu elektrickej energie a tepla

Nároky na ochranu úžitkové vzoru sa obmedzujú a stanovujú sa v tomto rozsahu:
Zariadenie na výrobu elektrickej energie a tepla, pozostávajúce najmenej zjednej spaľovacej turbíny napojenej na 

elektrickú sieť a najmenej na jeden spalinový kotol a z parnej kondenzačnej turbíny, vyznačujúce sa tým, že k spali- 
novému kotlu (3) je zaradený pynový kotol (6) a výmenník tepla.

Čiastočný výmaz pôsobí od začiatku plastnosti UV.



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'

25899
25900
25901
25902
25903
25904
25905

25906 25913 25920
25907 25914 25921
25908 25915 25922
25909 25916 25923
25910 25917 25924
25911 25918 25925
25912 25919 25926

(II) 25899
(21) 51-99
(22) 01.03.1999 
(15) 10.01.2000 
(54) Fľaša 
(51) 09/01.01

počet vonkajších úprav: 14
(73) Švec František, Bartókova 37, 949 06 Nitra, SK,
(72) Švec František, Bartókova 37, 949 06 Nitra, SK;

25899 variant 3

25899 variant l

25899 variant 2 25899 variant 4





25899 variant 9 25899 variant 11



25899 variant 13

25899 variant 14

(11) 25900
(21) 66-99
(22) 22.03.1999
(15) 10.01.2000
(54) Svahová kolobežka
(51) 12/11.03

počet vonkajších úprav: 1
(73) Švantner Dušan, Stupy č. 8, 974 05 Banská Bystri

ca, SK;
(72) Švantner Dušan, Stupy č. 8, 7 /4 05 Banská Bystri

ca, SK;

25900



(11) 25901
(21) 77-99
(22) 07.04.1999 
(15) 10.01.2000 
(54) Pištoľ 
(51) 22/01.00

počet vonkajších úprav. 1
(73) VURSAN TUFEK VE KALIP SANAYI Tl CARET 

ANONIM §IRKETI, Yukaridudullu Organize Sa- 
nayi Bolgesi No: 10, Umraniye/Istanbul, TR;

(72) Yollu Celal, Yukaridudullu Organize Sanayi Bolgesi 
No: 10, Umraniye/Istanbul, TR; Artkin Muzaffer, 
Yukaridudullu Organize Sanayi Bolgesi No: 10, 
Umraniye/Istanbul, TR;

25901

(11) 25902
(21) 79-98
(22) 03.04.1998 
(15) 12.01.2000
(54) Viečka na tégliky potlačené motívmi športového 

náčinia v nápojovej zostave
(51) 09/07.00

počet vonkajších úprav: 11
(73) Malúšek Jin', Ing., nám. Míru 2, 602 00 Brno, CZ;
(72) Malúšek Jiří, Ing., nám. Míru 2, 602 00 Brno, CZ,

25902 variant 1
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25902 variant 2
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25902 variant 7 25902 variant 9

v____________ ;



25902 variant 11 25903

(11) 25903
(21) 78-99
(22) 08.04.1999 
(15) 12.01.2000
(54) Stojan s kozubovým náradím
(51) 08/09.00

počet vonkajších úprav: 1
(73) Garden Product, s. r. o., Oravická 618, 028 01 Trs

tená, SK;
(72) Poláčiková Eva, Olbrachta 988/19, 028 01 Trstená, 

SK; Šuhaj Jozef, ČSA 25, 028 01 Trstená, SK;

(11) 25904
(21) 79-99
(22) 08.04.1999 
(15) 12.01.2000
(54) Záhradný ohniskový kôš 
(51) 23/03.09

počet vonkajších úprav: 3
(73) Garden Product, s. r. o., Oravická 618, 028 01 Trste

ná, SK;
(72) Poláčiková Eva, OIbrachta 988/19, 028 01 Trstená, 

SK; Šuhaj Jozef, ČSA 25, 028 01 Trstená, SK;



2 S 904 variant 3

(Il) 25905
(21) 80-99
(22) 08.04,1999 
(15) 12.01.2000
(54) Sklopný záhradný nábytok
(51) 06/05.06

počet vonkajších úprav: 1
(73) Garden Product, s. r. o., Oravická 618, 028 01 Trste

ná, SK;
(72) Poláčiková Eva, Olbrachta 988/19, 028 01 Trstená, 

SK: šuhaj Jozef, ČSA 25, 028 01 Trstená, SK;



25905

(11) 25906
(21) 96-99
(22) 07.05.1999
(15) 12.01.2000
(54) Košele pre OZ SR
(51) 02/02.04

počet vonkajších úprav: 3
(73) HANTEX, spol. s r. o., Pstruhárska 5, 972 51 Hand

lová, SK;
(72) Rusnák Roman, Vrbovská cesta 22, 921 01 Piešťa

ny, SK;

25906 variant 2



25906 variant 3

(II) 25907
(21) 105-99
(22) 14.05.1999 
(15) 12.01.2000
(54) Vychádzková poltopánka
(51) 02/04.01

počet vonkajších úprav: 3
(73) OBUV - SPECIÁL, spol. s r. o., Dukelská 19. 

085 01 Bardejov, SK;
(72) Matys Miroslav, Ing., Abrahámovce 93, 086 43 

Budovaný, SK;

25907 variant 2

25907 variant 3

(M) 25908
(21) 128-99
(22) 09.06.1999 
(15) 12.01.2000
(54) Čiapka poľná letná
(51) 02/03.00

počet vonkajších úprav: 1



(73) ARMA, s. r. o., Rovná 21, 946 56 Dulovce, SK;
(72) Hegedúš Vincent, Mgr., Rovná 21, 946 56 Dulovce, 

SK;

25908

(U) 25909
(21) 315-97
(22) 12.12.1997 
(15) 12.01.2000
(54) Kazeta na fotografie a filmy
(51) 09/05.05, 16/05.07

počet vonkajších úprav: 2
(73) Krause Klaus, Fichtestr. 16, 41469 Neuss, DE; 

Rottgen Rolf, Walter-Kolb-Str. 19, 40764 Langen- 
feld, DE;

(72) Krause Klaus, Fichtestr. 16, 41469 Neuss, DE; 
Rottgen Rolf, Walter-Kolb-Str. 19, 40764 Langen- 
feld, DE;



25909 variant 2

(II) 25910
(21) 135-99
(22) 14.06.1999
(15) 12.01.2000
(54) Gombíky rovnošatové kovové
(51) 02/07.00

počet vonkajších úprav: 6
(73) Mikloš Štefan, Ing., Čemyševského I, 851 01 Brati 

slava, SK;
(72) Mikloš Štefan, Ing., Čemyševského 1, 851 01 Bratí 

slava, SK;

25910 variant 6

(11) 25911
(21) 97-99
(22) 07.05.1999 
(15) 12.01.2000
(54) Čiapka pre OZ SR
(51) 02/03.00

počet vonkajších úprav: 9
(73) BENET EURO, spol. s r. o.. Vrbovská cesta 6, 

921 01 Piešťany, SK;
(72) Poláček Pavel, Koľajná 27, 831 05 Bratislava, SK;



25911 variant 1

25911 variant 2

25911 variant 3

25911 variant 4

25911 variant 5



25911 variant 9

(11) 25912
(21) 138-99
(22) 17.06.1999 
(15) 12.01.2000
(31) 49812285.9
(32) 17.12.1998
(33) DE
(54) Vonkajšie svietidlo
(51) 26/05.04

počet vonkajších úprav: 1
(73) TRJLUX - LENŽE GmbH+Co. KC i Lidestrasse 4, 

D-59759 Arnsberg, 1 lE;
(72) Bossx Kino, Flehenberg 56, D-42489 Wúllfrath, 

Db:

25912

(11) 25913
(21) 139-99
(22) 17.06.1999 
(15) 12.01.2000



(31) 49812283.2
(32) 17.12.1998
(33) DE
(54) Kolíkové osvetľovacie teleso
(51) 26/05.04

počet vonkajších úprav: 3
(73) TRlLUX - LENŽE GmbH+Co. KG, Hejdestrasse 4, 

D-59759 Arnsberg, DE;
(72) Bossy Rino, Flehenberg 56, D-42489 Wúllfrath, 

DE;

25913 variant 3

(11) 25914
(21) 141-99
(22) 22.06.1999 
(15) 13.01.2000
(31) 31528-99
(32) 08.02.1999
(33) CZ
(54) Magnetoterapeutický pristroj
(51) 24/01.03

počet vonkajších úprav: 1
(73) 2 EL, spol. s r. o., Klicperova 720, 504 01 Nový 

Bydžov, CZ;
(72) Myslivec Bohumil, Ing., Milady Horákové 272, 

500 06 Hradec Králové, CZ; Lauterbach Antonín, 
Ing., U sokolovny 690, 504 01 Nový Bydžov, CZ;

\
(11) 25915
(21) 142-99
(22) 23.06.1999 
(15) 13.01.2000

25914



(54) Nákupná taška
(51) 03/01.10

počet vonkajších úprav: 1
(73) TIFFANY AND BRODWAY, INC. Div. of TEX- 

POL CORPORATION CHARI E No. 01160490-00, 
Houston, Texas 77237, US;

(72) Smolar Michael W., Texpol Corporation, Inc., 
Houston, Texas 77237, US;

25915

(11) 25916
(21) 147-99
(22) 01.07.1999 
(15) 13.01.2000
(54) Pánska letná obuv
(51) 02/04.01

počet vonkajších úprav: 2
(73) OBUV - ŠPECIÁL, spot, s r. o., Dukelská 19, 

085 01 Bardejov, SK;
(72) Matys Miroslav, Ing., Abrahámovce 93, 086 43 

Budovaný, SK;

25916 variant 2

(11) 25917
(21) 152-99
(22) 14.07.1999
(15) 13.01.2000
(31) 2082183
(32) 15.01.1909
(33) GB
(54) Zubná kefka
(51) 04/02.01

počet vonkajších úprav: 1
(73) SmithKline Beecham GmbH & Co. KG, Hermann- 

strasse 7, D-77815 Buhl (Baden), DE;
(72) KRÁMER Hans, SmithKline Beecham GmbH & 

Co. KG, Hermannstrasse 7, D-77815 Buhl (Baden), 
DF;



O

O O O O

O

r

25917

(11) 25918
(21) 58-99
(22) 11.03.1999 
(15) 13.01.2000 
(54) Stavebnica IV 
(51) 21/01.08

počet vonkajších úprav: 1
(73) Czvingerová Etela, Lúčna ul. 28/32, 971 01 Prievi

dza, SK;
(72) Czvingerová Etela, Lúčna ul. 28/32, 971 01 Prievi

dza, SK;
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O O

O O O
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25918

(11) 25919
(21) 19-99
(22) 25.01.1999
(15) 13.01.2000
(54) Hliníková telefónna kabína s dverami
(51) 25/03.10

počet vonkajších úprav: 1
(73) Slovenské telekomunikácie, a. s., OZ Technická ús

tredňa telekomunikácií, Kukučínova 52, 831 03 
Bratislava, SK;

(72) Fondrk Dušan, Ing., Hubeného 12, 831 05 Bratisla
va, SK;

25919

(U) 25920
(21) 211-98
(22) 24.09.1998
(15) 25.01.2000
(54) Súbor stojanov pod audiovizuálnu a reproduk

čnú techniku
(51) 06/03.04

počet vonkajších úprav: 10
(73) Jurkovič Vladimír, Ing., Pribinova 18/7, 901 01 

Malacky, SK; Trnka Ľubomír, Ing., Záhorácka 
1933/56, 901 01 Malacky. SK;

(72) Jurkovič Vladimír, Ing., Pribinova 18/7, 901 01 
Malacky, SK; Trnka Ľubomír, Ing., Záhorácka 
1933/56, 901 01 Malacky, SK;



25920 variant 3





25920 variant 7

25920 variant 9
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25920 variant 10

(11) 25921
(21) 6-99
(22) 13.01.1999 
(15) 25.01.2000
(54) Terénny minimotocykel 
(51) 12/11.02

počet vonkajších úprav: 1



(73) Kolláth Roland, Boldog č Ii 23, 925 26 okr. Senec, 
SK;

(72) Kolláth Roland, Boldog č. 123, 925 26 okr. Senec, 
SK;

25921

SK

25922 variant 3

25922 variant 4

SK

25922 variant 5

IjH
SK

25922 variant 6

IM
SK

25922 variant 7

(11) 25922
(21) 118-99
(22) 31.05.1999 
(15) 25.01.2000
(54) Samolepiaca reflexná fólia 
(51) 19/08.03

počet vonkajších úprav: 19
(73) Lakatoš Ján, Ing., SNP 2346,¾ 075 01 Trebišov, 

SK;
(72) Lakatoš Ján, Ing., SNP 2346/88, 075 01 Trebišov, 

SK;

I
25922 variant 8

SK

25922 variant 9

25922 variant 1 i
SK 25922 variant 10



I g
SK

25922 variant 11 25922 variant 19

1

SK

25922 variant 12

SK

25922 variant 13

SK

25922 variant 14

(11) 25923
(21) 121-99
(22) 03.06.1999 
(15) 25.01.2000 
(54) Detský nábytok 
(51) 06/01.06, 06/05.07

počet vonkajších úprav: 5
(73) Jakš Ľubomír, Ing., Slowackého 27, 821 04 Brati

slava, SK;
(72) Jakš Ľubomír, Ing., Slowackého 27, 821 04 Brati

slava, SK;

25922 variant 15

25922 variant 16

25922 variant 17

25923 variant 1

25923 variant 2



25923 variant 3

25923 variant 4

25923 variant 5

(32) 15.12.1998
(33) IT
(54) Sladký nekársky vý robok
(51) 01/01.02

počet vonkajších úprav: 1
(73) BARILLA AL IM EN TARE S. p. A., Via Viantova, 

166-43100 farma, 1T;
(72) Lauro Antonio, Via Montepelato Sud, 11-43023 

MonticeIIi Terme - Parma, IT;

25924

(II) 25925
(21) 8-99
(22) 15.01.1999 
(15) 25.01.2000
(31) 2076101 - var. 1; 2078321 - var. 2
(32) 16.07.1998, 12.10.1998
(33) GB, GB 
(54) Zubná kefka 
(51) 04/02.01

počet vonkajších úprav: 2
(73) The Procter & Gamble Company, One Procter & 

Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, l IS;
(72) Stark Roland, 35 Worcestershire Lea, Warfield, 

Bracknell, Berkshire RG42 3TQ, GB; O'Neil 
Kilián, Grianan, Penton Hook Road, Staines, 
Middlesex TW18 2HU, GB;

(11) 25924
(21) 132-99
(22) 11.06.1999 
(15) 25.01.2000 
(31) MI 98 0 000777





(11) 25926
(21) 125-99
(22) 07.06.1999 
(15) 25.01.2000
(54) Kolekcia mestského nábytku do exteriéru
(51) 25/99.00

počet vonkajších úprav: 18
(73) MARPRO Slovakia, spol. s r. o., Poštová č. 7, 

921 01 Piešťany, SK;
(72) Staško Michal, Mgr., Vážska 24, 921 01 Piešťany, 

SK; Sládečka Norbert, Ing., Krajinská 6, 921 01 
Piešťany, SK;

25926 variant 3



25926 variant 5

25926 variant 6

25926 variant 8

25926 variant 9
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25926 variant 17

25926 variant 18



ND4Q Predĺženie platnosti priemyselných vzorov

(11) 24561
(21) 129-94
(22) 31.05.1994
(54) Viacúčelový malý nákladný automobil

Platnosť do: 31.05.2004

(11) 24719
(21) 10-95
(22) 05.01.1995
(54) Hlava zubnej kefky

Platnosť do: 05.01.2005

(11) 24720
(21) 11-95
(22) 05.01.1995
(54) Rúčka zubnej kefky

Platnosť do: 05.01.2005

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:

24561 129-94 Viacúčelový malý ná
kladný automobil

BELLIS, s. r. o., Odborárska 3,
831 04 Bratislava, SK;

14.03.2000

25079 259-95 Plávajúci železobetóno
vý pontón

Prefabetón Trade, s. r. o., Hlavné 
námestie 13, 979 01 Rimavská 
Sobota, SK;

15.03.2000

Zmeny v údajoch o majiteľoch priemyselných vzorov

Číslo
zápisu

Číslo
prihlášky

Majiteľ S účinnosťou od:

24561 129-94 TAZ Trnava, Coburgova, a. s. v likvidácii, Červeňova 28, 13.03.2000
Bratislava, SK;



Podľa § 57 ods. 1 zákona 
sané tieto licenčné zmluvy:

Licenčné zmluvy

č. 527/1990 Zb. v znení neskorších zákonov boli do registra priemyselných vzorov zapi-

Číslo
zápisu

Číslo
prihlášky

Názov Poskytovatel’ Nadobúdateľ Dátum
účinnosti:

25046 315-95 Bránka stolovej ho- Lehuta Viliam, Ing., HP, spol. s r. o.,
kej ovej hry Sládkovičova 7, Nové 916 26 Považany, SK;

Mesto nad Váhom, SK;

13.03.2000

25815 2-99 Bránka stolovej ho- Lehuta Viliam, Ing., HP, spol. s r. o.,
kejovej hry Sládkovičova 7, Nové 916 26 Považany, SK;

Mesto nad Váhom, SK;

13.03.2000



CAST

OCHRANNÉ ZNÁMKY



Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov 
(Štandard WIPO ST. 60)

(111) 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) kraj ina 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 

majiteľa(-ov) známky 
(800) údaje o medzinárodnom zápise



Zverejnené prihlášky ochranných známok

3115-96 664-98 1334-98 1775-98
21-97 666-98 1338-98 1776-98

590-97 667-98 1340-98 1777-98
906-97 669-98 1341-98 1778-98
909-97 670-98 1342-98 1779-98

1075-97 821-98 1356-98 1780-98
1233-97 934-98 1478-98 1786-98
1350-97 1067-98 1480-98 1799-98
1452-97 1068-98 1481-98 1800-98
1475-97 1073-98 1482-98 1801-98
1556-97 1074-98 1483-98 1802-98
1625-97 1075-98 1484-98 1805-98
1691-97 1076-98 1488-98 1810-98
1767-97 1117-98 1490-98 1812-98
2165-97 1118-98 1494-98 1813-98
2168-97 1119-98 1495-98 1814-98
2169-97 1120-98 1496-98 1820-98
2170-97 1140-98 1497-98 1825-98
2171-97 1175-98 1499-98 1829-98
2194-97 1231-98 1549-98 1833-98
2370-97 1232-98 1560-98 1834-98
2493-97 1233-98 1561-98 1836-98
2701-97 1234-98 1599-98 1837-98
2723-97 1236-98 1600-98 1839-98
2733-97 1237-98 1611-98 1840-98
2734-97 1238-98 1632-98 1842-98
2756-97 1239-98 1643-98 1843-98
3073-97 1248-98 1644-98 1844-98
3108-97 1249-98 1645-98 1845-98
3123-97 1250-98 1646-98 1846-98
3149-97 1251-98 1649-98 1847-98
3155-97 1252-98 1679-98 1848-98
3243-97 1253-98 1682-98 1849-98
3257-97 1254-98 1684-98 1850-98
3570-97 1256-98 1685-98 1902-98
3683-97 1257-98 1686-98 1903-98
3684-97 1259-98 1687-98 1905-98
3704-97 1260-98 1689-98 1906-98
3705-97 1261-98 1690-98 1907-98
3715-97 1263-98 1691-98 1908-98
3716-97 1264-98 1692-98 1909-98
3717-97 1265-98 1693-98 1926-98
3718-97 1266-98 1694-98 1927-98
3726-97 1267-98 1695-98 1928-98
3736-97 1270-98 1698-98 1930-98
3776-97 1272-98 1706-98 1941-98

30-98 1274-98 1707-98 1942-98
158-98 1275-98 1708-98 1943-98
165-98 1277-98 1709-98 1944-98
186-98 1279-98 1710-98 1945-98
377-98 1280-98 1711-98 1947-98
410-98 1281-98 1751-98 1948-98
420-98 1282-98 1752-98 1949-98
451-98 1283-98 1753-98 1950-98
452-98 1284-98 1755-98 1952-98
456-98 1285-98 1757-98 1957-98
459-98 1286-98 1758-98 1958-98
463-98 1289-98 1759-98 1959-98
464-98 1290-98 1760-98 1960-98
503-98 1293-98 1764-98 1983-98
573-98 1295-98 1767-98 1984-98
655-98 1300-98 1768-98 1985-98
656-98 1331-98 1770-98 1986-98



1988- 98
1989- 98
1990- 98
1991- 98 
1994-98 
1996-98
1999- 98
2000- 98 
2067-98 
2081-98 
2122-98 
2150-98 
2238-98 
2271-98
2273- 98
2274- 98
2290- 98
2291- 98
2295- 98
2296- 98 
2299-98
2361- 98
2362- 98
2370- 98
2371- 98
2372- 98
2373- 98
2374- 98
2375- 98 
2377-98
2380- 98
2381- 98
2382- 98
2385- 98
2386- 98
2387- 98
2389- 98
2390- 98
2391- 98
2467- 98
2468- 98 
2477-98 
2502-98
2508- 98
2509- 98 
2521-98 
2528-98
2551- 98
2552- 98
2553- 98
2554- 98
2556- 98
2557- 98
2559- 98
2560- 98
2563- 98
2564- 98 
2569-98 
2571-98
2573- 98
2574- 98 
2578-98
2580- 98
2581- 98 
2583-98

2584- 98
2585- 98
2601- 98
2602- 98
2603- 98
2604- 98
2605- 98
2606- 98
2607- 98
2612- 98
2613- 98
2614- 98
2615- 98
2616- 98
2619- 98
2620- 98 
2622-98
2624- 98
2625- 98
2626- 98
2627- 98
2629- 98
2630- 98
2631- 98
2633- 98
2634- 98
2635- 98
2636- 98 
2647-98
2734- 98
2735- 98
2736- 98
2737- 98 
2741-98 
2747-98
2778- 98
2779- 98 
2815-98 
2827-98 
2836-98 
2847-98
2909- 98
2910- 98
2912- 98
2913- 98
2914- 98
2915- 98
2916- 98
2917- 98
2918- 98 
2933-98 
1496-99 
1608-99 
2451-99
2518- 99
2519- 99 
2886-99



(210) 3115-96 
(220)22.11.1996 
(511)7, 9, 11 
(540) r

SRAKS

(510)7 - Stroje nu prípravu potravy; stroje na výrobu ná
pojov; malé elektrické stroje na sekanie más;.-, mle
tie. lisovanie, ako sú mlynčeky na mäso- brúsky, dr
viče, mlynčeky, lisy a miešače; umývačky riadu; 
máčky; leštiace strč " čistiace stroje; elektrické čis
tiace a leštiace spotrebiče pre domácnosť, vysávače; 
časti a súčasti patriace do tejto triedy všetkého uv e
deného tovaru,
9 - Zvukové záznamy, videozáznamy; audiokazety, 
videokazety; kompaktné disky, elektrické žehličky; 
elektrické kanvice na varenie; časti a súčasti patria
ce do tejto triedy všetkého uvedeného tovaru.
11 - Prístroje a zariadenia na kúrenie, výrobu pary, 
varenie, chladenie, mrazenie, sušenie alebo ventilá
ciu; ventilátory, vykurovače; časti a súčasti patriace 
do tejto tried) všetkého uvedeného tovaru.

(730) RAKS ELEKTRONÍK SANAVI ve TEKNOLO- 
Il A. S., ,Cttmhuriyet Bulvári 69'4, 35210 Izmir. 
IR;

(210)21-97 
(220)07.01.1997 
(Sli) I, 3, 7, :y o, 19, 21
(540) HUSKY
(510) i - Chemické prípravky na priemyselné a vedecké 

účely, pre fotografiu, poľnohospodárstvo, zahrad
nictvo, lesníctvo; umelé živice, plastické hmot) v 
surovom stave (v prášku, pastách, v tekutom stave): 
pôdne hnojivá prírodné a umelé; prostriedky hasia
ce. na kalenie, na zváranie, na konzervovanie potra
vín; triesloviny, priemyselné spojivá; prostriedky 
na čistenie sporákov; ortuť, antimón, alkalické kovy 
,t kovy alkalických zemín, bauxit.
3 - Prípravky: pracie a bieliace, čistiace, leštiace, 
odmasťovacie; mydlo; výrobky kozmetické, veňav- 
kárske vrátane éterických olejov; vodičky na vlasy, 
zubné pasty, prášky; moridlá na bielizeň, farby na 
vlasy: čistiace prípravky všetkých druhov
7 - Výrobné stroje a obrábacie siroje (s výnimkou 
tých, ktoré sú zahrnuté v triedach 9-12 a 16), moto
ry patriace do tejto triedy, súkolesia a hnacie reme
ne, poľnohospodárske stroje a liahne, mastenicc. 
elektromechanické zariadenia pre domácnost (drvi
če, mixéry, mlynčeky), čistiace a upratovacic stroje 
patriace do tejto triedy, vysávače vrátane centrál
nych vysávačov, elektromechanické zariadenia na 
domáce účely určené na čistenie, ako sú vysávače 
prachu, kriticky parkiet a podobne.
8 - Ručné nástroje zastávajúce funkciu náradia v 
príslušných odboroch; nožiarske výrobky, jedálen

ské príbory s výnimkou z drahých kovov; britvy i 
holiace električke strojčeky, zbrane sečné a bodné, 
strojčeky' na strihanie vlasov
9 - Prístroje a nástroje na vedecké a laboratórne ú- 
čelv; prístroje n nástroje navigačné, t/n. prístroje a 
nástroje určené na prenášanie rozkazov, na meranie 
a prístroje všeobecne používané pri riadení lodí a 
lietadiel; prístroje a nástroje geodetické a pristroje
ná bezdrôtovú telegrafiu; prístroje a nástroje foto
grafické, kinematografické optické vrátane premie
tačiek obrazov a zväčšovacích prístrojov; prístroje a 
nástroje na váženie a meranie, prístroje a nástroje 
signalizačné vrátane signálnych píšťal; prístroje a 
nástroje na účely záchranné n učebné; automaty u- 
vádzané do činnosti vhodením mince alebo známky, 
prístroje na zaznamenávanie, prenos a reprodukciu 
hovoreného slova; zapisovacic pokladnice a počíta
cie stroje vrátane kancelárskych a dierovacích stro
jov; hasiace prístroje a nástroje; špeciálne puzdrá na 
prístroje a nástroje, ktoré m i zaradené do tejto trie
dy; elektrotermické nástroje a prístroje, ako sú ruč
né elektrické zváračky, elektrické žehličky a podob
ne: telekomunikačné prístroje, počítače, kopírova
cie stroje, taxy, kancelárska technika - prístroje.
19 - Stavebný materiál vrátane polospracováného 
reziva (trámy, hrady, dosky, drevené panely, pre
glejka, sklenené tehly, dlaždice a podobne); prírod
ný a umelý kameň, cement, vápno, malta, sadra, 
štrk. kameninové a cementov é rúry . stavebný mate
riál na stavbu ciest, asfalt, smola, živec; prenosné 
domy, kamenné pomníky.
21 - Drobné náradie a prenosné nádoby na kuchyn
ské účely, ako kuchynské riady, vedrá, plechové 
miskv. misky z plastických hmôt alebo iných hmôt, 
strojčeky na mletie, sekanie, lisovanie a podobne, 
hrebene a umývacie huby, toaletné potreby, kefy 
kefársky materiál, pomôcky na upratovanie, čistiace 
látky, drôtenky, tovar zo skla patriaci do tejto triedy 
vrátane okenného skla. výrobky z. porcelánu a ka
meniny, ktoré nie sú zaradené ■. iných triedach.

(730) NEWAG, spol. s r. O., Kloboučnická 1 la, 140 00 
Praha 4, CZ;

(210)590-97 
(220)25.02.1997 
(511)9, 36, 42 
(540)

Acgr
(510) 9 - Počítačový softvér na spracovanie dizajnu a dát. 

36 - Lizingové služby na počítačové služby.
42 - Analyzv dizajn, rešerše, konzultačné a pora
denské služ.by týkajúce sa oblasti počítačov, počíta
čového softvéru na spracovanie dizajnu a dát, zria 
ďovania vnútorných počítačových sietí a štruktúr a 
počítačových systémov.

(730) ACER INCORPORATED, 7, Hsm Ann Road, 
lisinchu Science Based Industrial Park, TW:



(210) 906-97 
(220)25.03.1997 
(511)9, 37 
(540)

CS Superstore
(510) 9 - Počítače a ich časti a súčasti, periférne zariade

nia pre elektronické spracovanie dát a ich súčasti, 
súbor zariadení na spracovanie dát, najmä monitor, 
zariadenie na uchovávanie dát, klávesnica a myš, 
počítačový softvér, počítačové hry, multimediálně 
prístroje a zariadenia, zariadenia na kompaktné dis
ky, čiernobiele a farebné tlačiarne, optické čítačky, 
faxové prístroje, modemy.
37 - Údržba, inštalácia a opravy v oblasti elektro
nického spracovania dát, týkajúce sa hardvéru. 

(730) Oy PC-Superstore Ab Ltd, Vanha viertotie 7-9, 
00350 Helsinky, FI;

(210)909-97 
(220)25.03.1997 
(511) 16, 38,41,42 
(540)

(510) 16 - Tlačoviny, najmä periodiká, knihy, správy, bá
zy dát, užívateľské príručky, dokumentácia a iné 
publikácie, inštrukčný a výučbový materiál (okrem 
zariadení).
38 - Poskytovanie užívateľského prístupu do sveto
vej počítačovej siete, poskytovanie telekomunikač
ného pripojenia do svetovej počítačovej siete.
41 - Poskytovanie elektronických publikácií on line, 
vydávanie on line publikácií v elektronickej forme.
42 - Poskytovanie on line služieb a báz dát, ktoré sa 
týkajú technológií, počítačov, systémov na spraco
vanie dát, počítačového hardvéru a softvéru, počíta
čovej technológie, počítačových sietí a výstavby 
sietí, informačných technológií, prenosu dát, teleko
munikácií, technológie prenosu správ, interaktív
nych a spriahnutých služieb, zábavy, počítačových 
hier a videohier, financií, správ a televíznych prog
ramov okrem telekomunikačného pripojenia do sve
tovej počítačovej siete, poskytovanie informácií on 
line a prostredníctvom počítačových sietí vrátane 
globálnych počítačových sietí, vytváranie a udržia
vanie počítačových stránok (Web) pre zákazníkov 
zamerané na poskytovanie on line informácií, ktoré 
sa týkajú technológií, počítačov, systémov na spra
covanie dát, počítačového hardvéru a softvéru, po
čítačovej technológie, počítačových sietí a výstavby 
sietí, informačných technológií, prenosu dát, teleko
munikácií, technológie prenosu správ, interaktív
nych a spriahnutých služieb, zábavy, počítačových 
hier a videohier, financií, správ a televíznych prog
ramov, počítačové služby, ako je navrhovanie počí

tačových systémov, počítačové programovanie, ak
tualizácia počítačových programov, konzultačné 
služby v oblasti počítačového hardvéru, údržba po
čítačových programov a inštalácia počítačových 
programov, poradenská činnosť v oblasti počítačo
vej techniky a softvéru, tvorba počítačových prog
ramov, prevod a konverzia údajov a dokumentov z 
fyzických médií na elektronické médiá, analýzy, 
testovanie a klasifikácia výkonu počítačového har
dvéru a výrobkov vzťahujúcich sa na počítače, pos
kytovanie výsledkov analýz, testov a klasifikácie 
výkonu počítačového hardvéru a výrobkov vzťahu
júcich sa na počítače.

(730) ZIFF-DAVIS PUBLISHING COMPANY, a Dela
ware Company, One Park Avenue, New York, New 
York 10016, US;

(210) 1075-97 
(220) 17.04.1997 
(511)29, 36, 39, 41, 42 
(540)

(510) 29 - Jedlé oleje a tuky.
36 - Realitné kancelárie.
39 - Prepravné služby, automobilová preprava, pre
nájom automobilov, rezervácia a sprostredkovanie 
prenájmu lodí a prepravy; organizovanie ciest a 
okružných výletov; osobná doprava; turistické kan
celárie s výnimkou kancelárií poskytujúcich rezer
váciu hotelového ubytovania; sprevádzanie a pre
prava turistov, turistické prehliadky; poskytovanie 
informácií o možnostiach rekreácie, rozptýlenia a 
zábavy; rezervácia zájazdov, miesteniek, vstupe
niek; služby výletných lodí; zaobstarávanie cestov
ných lístkov.
41 - Vydavateľská činnosť; vydávanie textov, kníh, 
brožúr.
42 - Služby stravovacie, ubytovacie a reštauračné; 
poradenstvo v oblasti cestovného ruchu; služby pri 
zaobstarávaní víz; služby cestovných kancelárií, 
poskytujúcich rezerváciu hotelového ubytovanie; 
rezervácia hotelov, penziónov, ubytovania, stravo
vania; prenajímanie ubytovania.

(730) SUN, s. r. o., Viedenská cesta 7, 852 45 Bratislava, 
SK;

(210) 1233-97 
(220) 05.05.1997
(591) čierne alebo modré písmo na žltom podklade 
(511)30
(540) Korn chlieb
(510) 30 - Výrobky z obilia patriace do tejto triedy, pe

kárske výrobky.



(730) Liptovské pekárne a cukrárne Včela - Lippek, x.
r. o., !.mája 1919, 031 80 Liptovský Mikuláš, SK;

(210) 1350-97 
(220) 19.05.1997
(591) červená, zelená, čierna, biela
(511)42
(540)

SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s r. o. SKALICA

(510)42 - Poskytovanie stravovacích služieb, poskytova
nie prechodného ubytovania, prenajímanie prechod
ného ubytovania, rezervácia prechodného ubytova
nia.

(730) Správa mestského majetku, s. r. o., Nám. slobody 
10, 909 01 Skalica, SK;

(210) 1452-97 
(220)23.05.1997 
(511)20, 27
(540) ART FLOOR
(510)20 - Nábytok; drevené trámy; drevené hrany a kos

try na nábytok; drevené debny; nábytok z dreva; 
drevené prepravky na fľaše; drevené rámy na obra
zy.
27 - Podlahové krytiny, ktoré nie sú zahrnuté v i- 
ných triedach; koberce; koberčeky; rohože; rohož
ky; predložky; linoleum.

(730) PORT WEST International, 921 SW Washington, 
Suite 777, Portland, Oregon, 97205, US;

(210)1475-97 
(220)28.05.1997 
(511)9, 35, 37, 38, 41,42
(540) ANECT
(510)9 - Prístroje elektrické, optické a signalizačné, naj

mä telekomunikačné prístroje a zariadenia, zariade
nia a prístroje na záznam, prevod a reprodukciu 
zvuku alebo obrazu, nosiče zvukových a/alebo ob
razových záznamov, programové vybavenie počíta
čov, technické prostriedky výpočtovej techniky, ako 
prístroje na spracovanie informácií, počítače, ich 
časti a súčasti.
35 - Automatizované spracovanie dát.
37 - Inštalácia a konfigurácia počítačových šietí, 
správa a dohľad počítačových sietí, montáž, servis, 
opravy a údržba technických prostriedkov výpočto
vej techniky, počítačových sietí, telekomunikač
ných zariadení, kancelárskej a reprodukčnej elek
troniky.
38 - Počítačová komunikácia, poskytovanie pripoje
ní k počítačovým sieťam vrátane internetu.
41 - Organizovanie kurzov a seminárov.
42 - Poskytovanie softvéru, programovanie počíta
čov, tvorba softvéru, návrh a projektovanie počíta
čových sietí, návrh a projektovanie informačných 
systémov, servis počítačových programov a infor
mačných systémov.

(730) Anect, a. s., Vídeňská 55, 639 00 Brno, CZ;

(210)1556-97
(220) 09.06.1997
(511) 1, 2, 3, 5, 10, 35, 36, 39
(540) MED-ART
(510) I - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu, che

mikálie pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, les
níctvo v triede 1; umelé živice v nespracovanom 
stave, plastické hmoty v nespracovanom stave; pôd
ne hnojivá; zmesi do hasiacich prístrojov; prípravky 
na kalenie a zváranie kovov; chemické látky na 
konzervovanie potravín; triesloviny; lepidlá a spoji
vá používané v priemysle.
2 - Farby, fermeže, laky; ochranné prostriedky pro
ti hrdzi a poškodeniu dreva; farbivá; moridlá;, prí
rodné živice v surovom stave; kovy vo forme fólií a 
práškov pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a u- 
melcov.
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 vodičky; prí
pravky na čistenie zubov; sanitárne prípravky pat
riace do triedy 3.
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.
10 - Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, zu
bárske a zverolekárske; umelé končatiny, umelé oči 
a zubné protézy; ortopedické pomôcky; šijacie ma
teriály.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 
s uvedenými tovarmi.
36 - Lízingová činnosť; sprostredkovanie lízingovej 
činnosti.
39 - Distribúcia kozmetických prípravkov, chemi
kálií, špeciálneho zdravotníckeho materiálu, zdra
votníckych prístrojov, zdravotníckej techniky; veľ
kodistribúcia liečiv; sprostredkovanie distribúcie 
tovarov; cestná nákladná doprava.

(730) MED - ART, spol. s r. o., Železničná 4, 929 01 
Dunajská Streda, SK;

(210)1625-97 
(220) 12.06.1997 
(511)34
(540) POLO
(510) 34 - Tabak, tabakové výrobky, najmä cigarety' a po

treby pre fajčiarov zahrnuté v triede 34 (okrem za
paľovačov).

(730) Badische Tabakmanufaktur, Roth-Händle 
GmbH, 6, Inustriehof, 77933 Lahr, DE;

(210) 1691-97 
(220) 16.06.1997
(591) oranžová, biela, zelená, čierna 
(511)7, 8,9, 13, 17, 20, 37, 40, 42



(540)

Z \

. Urop. áv
(510)7 - Obrábacie stroje a ich súčasti; odlievacie formy 

ako časti strojov; formovacie stroje.
8 - Ručné nástroje a ručné náradia.
9 - Rozvádzače nízkeho napätia.
13 - Strelivo, náboje, výbušniny, ohňostroje vrátane 
pyrotechnických výrobkov; drevené obaly na muní
ciu.
17 - Plastové výrobky na báze polyuretánových 
pien, slúžiace napríklad na tepelnú alebo protihlu- 
kovú izoláciu.
20 - Drevený nábytok, transportné obaly na stroje a 
zariadenia.
37 - Montáž, oprava, údržba a revízia vyhradených 
elektrických zariadení.
40 - Spracovanie a úprava materiálu.
42 - Prechodné ubytovanie.

(730) Vojenský opravárenský podnik 015 NOVÁKY, 
štátny podnik, Duklianska, 972 71 Nováky, SK;

(210) 1767-97 
(220)25.06.1997 
(310)121599 
(320)25.04.1997 
(330) CZ
(511) 18, 22, 25,26, 28 
(540)

(510) 18 - Kože a náhradky kože, výrobky z kože a ná
hradiek, surové kože, kožušiny, odevy všetkých 
druhov z kože a náhradiek koží, z kožušín a náhra
diek kožušín, odevné doplnky z týchto materiálov, 
pokrývky hlavy a rukavice z kože a z kožušín a ich 
náhradiek, kufre a cestovné brašne, dáždniky, slneč
níky, palice, biče, konské postroje, sedlárske výrob
ky, kožené vrecia.
22 - Povrazy, struny na technické účely, laná, špa
gáty z prírodných, umelých alebo plastických látok, 
lodné plachty, vrecia, čalúnnický materiál, ako je 
vlásie, kapok, perie a morská tráva, surové textilné 
vlákna, siete hojdacie, siete na maskovanie, vrecia 
na prepravu a uskladnenie voľne naloženého tovaru, 
vrecia na poštu.
25 - Odevy vrátane nohavíc, džínsového tovaru, 
viest a blúzok, bielizeň vrátane spodnej bielizne, o

buv vrátane topánok, sandálov a našuchovačiek, po
krývky hlavy, rukavice, kravaty, motýliky, šály, šat
ky, opasky, pančuchy, ponožky, podkolienky, traky, 
kožušinové odevné ozdoby.
26 - Odevné doplnky patriace do tejto triedy vráta
ne čipky, výšiviek, znakov na odevy, stužiek, šnuro- 
vadiel, cvokov, patentiek, gombíkov, háčikov, zip
sov kravatových spôn, opaskových praciek, brošní, 
odznakov slávnostných, spoločenských alebo spol
kových, príveskov na pásiky, špendlíkov; leonský 
tovar.
28 - Hry, hračky, telocvičné a športové náčinie a ná
radie, rybárske potreby, rybárske siete, náradie na 
zimné športy a športové hry, tovar plážový a kúpa
cí, športové potreby odevného charakteru patriace 
do tejto triedy, ozdoby na vianočné stromčeky (s vý
nimkou osvetľovacích telies a cukroviniek).

(730) Schmied Antonín, Mšenská 42, 466 04 Jablonec 
nad Nisou, CZ;

(210)2165-97 
(220)28.07.1997 
(511)30, 42 
(540)

(510) 30 - Cestoviny.
42 - Poradenská činnosť v oblasti metrológie fyzi
kálnych veličín.

(730) Matvijová Marta, Ovocinárska 17, 083 01 Sabi
nov, SK;

(210)2168-97 
(220)28.07.1997 
(511) 16,35,40,41,42 
(540)

ELITA
(510) 16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto ma

teriálov, knihárske výrobky a iné publikácie a mate
riály, tlačivá , papiernický tovar a písacie potreby, 
potreby pre umelcov príslušné na zatriedenie do tej
to triedy, písacie stroje a kancelárske potreby, vzde
lávacie a učebné potreby, obalové materiály z plas
tických hmôt, typografické písmo, tlačiarenské 
štočky a stereotypy.
35 - Účtovnícke poradenstvo, organizačno-ekono- 
mické poradenstvo.
40 - Knihárstvo, kreslenie, rysovanie laserom, lami
novanie, úprava papiera.
41 - Knižnice a knižničné služby, vydávanie kníh, 
vydávanie textov a tlačív okrem reklamných.
42 - Ofsetová tlač, usporadúvanie a prevádzkovanie 
výstav, redakčné služby, spracovanie autorských 
práv, tlač.



(730) Vilhelm Daniel, Ing., CSc. - ELITA, Klincová 35, 
821 08 Bratislava, SK;

(210)2169-97 
(220)28.07.1997 
(511) 16, 35, 40, 41, 42 
(540)

(D ELITA
(510) 16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto ma

teriálov, knihárske výrobky a iné publikácie a mate
riály, tlačivá , papiernický tovar a písacie potreby, 
potreby pre umelcov príslušné na zatriedenie do tej
to triedy, písacie stroje a kancelárske potreby, vzde
lávacie a učebné potreby, obalové materiály z plas
tických hmôt, typografické písmo, tlačiarenské 
štočky a stereotypy.
35 - Účtovnícke poradenstvo, organizačno-ekono- 
mické poradenstvo.
40 - Knihárstvo, kreslenie, rysovanie laserom, lami
novanie, úprava papiera.
41 - Knižnice a knižničné služby, vydávanie kníh, 
vydávanie textov a tlačív okrem reklamných.
42 - Ofsetová tlač, usporadúvanie a prevádzkovanie 
výstav, redakčné služby, spracovanie autorských 
práv, tlač.

(730) Vilhelm Daniel, Ing., CSc. - ELITA, Klincová 35, 
821 08 Bratislava, SK;

(210)2170-97 
(220)28.07.1997 
(511) 16, 35, 40, 41, 42
(540) ELITA
(510) 16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto ma

teriálov, knihárske výrobky- a iné publikácie a mate
riály, tlačivá , papiernický tovar a písacie potreby, 
potreby pre umelcov príslušné na zatriedenie do tej
to triedy, písacie stroje a kancelárske potreby, vzde
lávacie a učebné potreby, obalové materiály z plas
tických hmôt, typografické písmo, tlačiarenské 
štočky a stereotypy.
35 - Účtovnícke poradenstvo, organizačno-ekono- 
mícké poradenstvo.
40 - Knihárstvo, kreslenie, rysovanie laserom, lami
novanie, úprava papiera.
41 - Knižnice a knižničné služby, vydávanie kníh, 
vydávanie textov a tlačív okrem reklamných.
42 - Ofsetová tlač, usporadúvanie a prevádzkovanie 
výstav, redakčné služby, spracovanie autorských 
práv, tlač.

(730) Vilhelm Daniel, Ing., CSc. - ELITA, Klincová 35, 
821 08 Bratislava, SK;

(210)2171-97 
(220)28.07.1997 
(511) 16, 35, 40, 41, 42

(540)

(510) 16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto ma
teriálov, knihárske výrobky a iné publikácie a mate
riály, tlačivá , papiernický tovar a písacie potreby, 
potreby pre umelcov príslušné na zatriedenie do tej
to triedy, písacie stroje a kancelárske potreby, vzde
lávacie a učebné potreby, obalové materiály z plas
tických hmôt, typografické písmo, tlačiarenské 
štočky a stereotypy.
35 - Účtovnícke poradenstvo, organizačno-ekono- 
mické poradenstvo.
40 - Knihárstvo, kreslenie, rysovanie laserom, lami
novanie, úprava papiera.
41 - Knižnice a knižničné služby, vydávanie kníh, 
vydávanie textov a tlačív okrem reklamných.
42 - Ofsetová tlač, usporadúvanie a prevádzkovanie 
výstav, redakčné služby, spracovanie autorských 
práv, tlač.

(730) Vilhelm Daniel, Ing., CSc. - ELITA, Klincová 35, 
821 08 Bratislava, SK;

(210)2194-97
(220)31.07.1997
(511)3, 8, 9, 34, 15, 16, 18, 20, 25, 28. 34, 35, 38, 39, 41, 

42
(540) BONTON land
(510) 3 - Kozmetické prípravky.

8 - Nože.
9 - Nosiče informácií, najmä nabratých zvukových 
a obrazových záznamov a diel, elektrické a elektro
nické prístroje, najmä audio- a videotechnika, vý
počtová a spojovacia technika vrátane príslušen
stva; počítačové hry.
14 - Výrobky z drahých kovov a ich zliatin, popol
níky a zapaľovače z týchto materiálov; kazety na ci
gary.
15 - Hudobné nástroje.
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky, knihy a hu
dobniny, kalendáre, diáre, časopisy, lístky, vstupen
ky, kancelárske a písacie potreby, obalový materiál, 
najmä vrecká, tašky.
18 - Výrobky- z kože, najmä kľúčenky, puzdrá na 
navštívenky, dáždniky, vrecká na balenie; dáždniky. 
20 - Výrobky z plastu, z dreva a ďalších prírodných 
materiálov, najmä nábytok na uloženie audio- a vi
deotechniky a nosičov informácií.
25 - Odevy, tričká, čapice.
28 - Hry, hračky.
34 - Potreby pre fajčiarov; zapaľovače, popolníky-; 
kazety na cigarety.
35 - Reklamné a propagačné služby, organizačné 
poradenstvo; komerčné výstavy.
38 - Distribúcia zvukových, obrazových a dátových 
záznamov prostredníctvom elektronických sietí.
39 - Doprava a skladovanie, dodávanie tovarov, za
sielateľské služby; distribúcia zvukových, obrazo
vých a dátových záznamov.



41 - Výchovná a zábavná činnosť, usporadúvanie 
kultúrnych, športových a poznávacích akcií, kon
certov, prevádzkovanie galérií; rezervácia vstupe
niek; nahrávanie zvukových, obrazových a dáto
vých záznamov.
42 - Usporadúvanie nekomerčných výstav.

(730) BONTON, a. s., Štvanice 858, 170 00 Praha 7, CZ;

(210)2370-97
(220)20.08.1997
(511)20
(540)

združenie

(510) 20 - Nábytok.
(730) Hričovská Helena, Mládežnícka 2172, 017 01 

Považská Bystrica, SK;

(210) 2493-97
(220) 03.09.1997
(511) 35,36,37, 39,41,42
(540) IQ SERVIS a. s.
(510) 35 - Činnosť organizačných a ekonomických porad

cov, prenájom kancelárskej techniky, výskum trhu a 
verejnej mienky, automatizované spracovanie úda
jov.
36 - Zabezpečenie predaja a nákupu cenných papie
rov, finančný lízing, sprostredkovanie nákupu a pre
daja nehnuteľností, zabezpečenie predaja a nákupu 
nehnuteľností, prenájom hnuteľných a nehnuteľ
ných vecí, forfaiting a faktoring, prevádzkovanie 
záložne.
37 - Kompletizácia hardvéru.
39 - Prenájom osobných, úžitkových a nákladných 
automobilov.
41 - Vydávanie neperiodických publikácií, cestovná 
kancelária - zabezpečovanie jazykových kurzov v 
zahraničí.
42 - Vytvorenie programu na objednávku, ekono
mický vývoj a výskum, poradenská činnosť v ob
lasti výpočtovej techniky, výskum a vývoj mikroe
lektroniky, činnosť cestovnej kancelárie - zabezpe
čenie stravovacích služieb a prechodného ubytova
nia, prenájom strojov, prístrojov, nástrojov a strojo
vých zariadení, vývoj a výskum počítačových prog
ramov.

(730) IQ SERVIS, a. s., Garbiarska 5, 040 01 Košice, 
SK;

(540)

VAW
(510) 6 - Drôty na zváranie z obyčajných kovov, drôty na 

zváranie zo zliatin kovov, elektródy na spájkovanie 
a zváranie, hliníkový drôt, montážne kľúče, spájko
vací drôt, spájky mäkké strieborné, kovové tyčinky 
na tvrdé spájkovanie.
7 - Brúsky ako časti strojov, brúsne stroje, čistiace 
stroje, frézy, kyslíkové rezacie horáky, stroje, ručné 
nástroje a náradie, mechanické elektrické nožnice, 
pílové listy, píly, striekacie pištole, redukčné venti
ly, umývacie zariadenia na automobily, elektrické 
ručné vŕtačky, vŕtacie korunky, vrtáky, vysávače 
prachu a podobných nečistôt, zametacie stroje, zá- 
vitorezy, zváračky, hadice do vysávačov, elektrické 
stroje na tepovanie kobercov, vysávače, zariadenia 
na odsávanie prachu na priemyselné účely, všetko 
ako stroje alebo častí strojov.
8 - Brúsky, brúsne kotúče, brúsne nástroje, dláta, vr
táky, hroty, frézy, hoblíky, hoblíky želiezka, kyslí
kové rezacie horáky, ručné nástroje, autogénne ho
ráky na rezanie, brúsny kameň, kľúče na matice, ře
zače závitov, rezné nože hoblíkov, ručné nástroje a 
náradie, ručné vŕtačky, spájkovačky s výnimkou e- 
lektrických, vŕtačky, výstružníky, zváracie horáky, 
všetko ako ručné nástroje.
9 - Zváracie zariadenia s výnimkou elektrických, 
zariadenia na rezanie elektrickým oblúkom, zaria
denia na zváranie elektrickým oblúkom, elektrické 
káble, elektrické svorky, ochranné helmy, ochranné 
štíty proti oslneniu, ochranné okuliare proti oslne
niu, rastre na výrobu štočkov, ochranné rukavice, e- 
lektrické spájkovačky, štíty na tvár, zariadenia na e- 
lektrické zváranie, zváracie elektródy, zváračské 
prilby, elektrické zváračské prístroje, prístroje na 
zváranie elektrickým oblúkom.
11 - Acetylénové horáky, kresadlové zapaľovače na 
plyn, plynové zapaľovače.
12 - Automobily.
16 - Katalógy, príručky, prospekty, publikácie, rep
rodukcie, ročenky, tlačivá, tlačoviny, trhacie kalen
dáre.
17 - Spájkovacie materiály z plastov.
35 - Kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývo
zom, poradenstvo v obchodnej činnosti, profesio
nálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, 
podpora predaja pre tretie osoby, reklamné materiá
ly, vydávanie a aktualizovanie.

(730) VAW, spol. s r. o., Hlavná č.3, 038 52 Sučany, SK;

(210)2701-97
(220) 17.09.1997
(591) červená, biela
(511)6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 35

(210)2723-97 
(220) 18.09.1997 
(310)39712234.9 
(320) 18.03.1997 
(330) DE



(511) 16, 35, 39
(540) Quickstep
(510) 16 - Papier, lepenky a tovar vyrobený z týchto ma

teriálov zaradený v triede 16, tlačoviny, potreby na 
knižné väzby zahrnuté do triedy 16, fotografie, pa
piernický tovar, lepidlá pre papierenstvo alebo do
mácnosť, materiál pre umelcov, štetce, písacie stro
je a kancelárske potreby (s výnimkou nábytku), u- 
čebné pomôcky s výnimkou aparátov, plastické o- 
baly (nezaradené do iných tried), hracie karty, pís
mená pre tlačiarne, štočky,
35 - Propagačná činnosť, pomoc pri riadení obchod
nej činnosti, obchodná administratíva, kancelárske 
práce, reklamná činnosť, rozširovanie reklamných a- 
Iebo inzertných oznamov, rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, 
vzorky), obchodné alebo podnikové informácie, ob
chodný alebo podnikateľský prieskum.
39 - Doprava, balenie a skladovanie tovaru, organi
zovanie ciest, doručovacíe služby, kuriérske služby, 
doručovanie balíkov, zásielok a tovaru, doručovanie 
novín a časopisov, poskytovanie informácií o cesto
vaní a preprave tovaru, prenájom prepravných vozi
diel.

(730) Deutsche PostConsul GmbH, Heinrich-Konen- 
-Strasse 1, 53227 Bonn, Dt:.:

(210)2733-97
(220) 19.09.1997
(511) 7, 30, 31, 39, 40, 42
(540)JUHOCUKOR
(510) 7 - Poľnohospodárske náradie (nie ručné) súvisiace 

s pestovaním cukrovej repy.
30 - Cukor, melasový sirup.
31- Potrava pre zvieratá (cukrovarské rezky vy sla
dené, sušené a tvarované lisovaním), semená (osivo 
súvisiace s pestovaním cukrovej repy).
39 - Železničná doprava, skladovanie cukru, mela- 
sového sirupu a potravy pre zvieratá.
40 - Výroba pary a energie.
42 - Prenájom poľnohospodárskeho náradia.

(730) JUHOCUKOR, a. s., Bratislavská cesta 1246/9, 
929 12 Dunajská Streda, SK;

(210)2734-97 
(220) 19.09.1997 
(511)7, 30,31,39, 40, 42
(540) EASTERN SUGAR
(510) 7 - Poľnohospodárske náradie (nie ručné) súvisiace 

s pestovaním cukrovej repy.
30 - Cukor, melasový sirup.
31- Potrava pre zvieratá (cukrovarské rezky vysla- 
dené, sušené a tvarované lisovaním), semená (osivo 
súvisiace s pestovaním cukrovej repy).
39 - Železničná doprava, skladovanie cukru, mela- 
sového sirupu a potravy pre zvieratá.
40 - Výroba pary' a energie.
42 - Prenájom poľnohospodárskeho náradia.

(730) JUHOCUKOR, a. s., Bratislavská cesta 1246/9, 
929 12 Dunajská Streda, SK;

(210)2756-97 
(220) 22.09.1997 
(511)6, 20. 37, 42 
(540)

MEDCOM
(510) 6 - Siluety z obyčajných kovov.

20 - Zariadenia obchodných a kancelárskych inte
riérov, ako sú vitríny, regály a regálové systémy, 
pulty', vešiaky, busty a figuríny z dreva, vosku, sad
ry alebo plastických hmôt, štendre, zrkadlá, prezlie- 
kacie šatne.
37 - Montáž tovarov uvedených v triedach 6 a 20 . 
42 - Návrhy interiérov.

(730) Kaiserová Narcisa, RNDr. - MED COM,
Vančurova 13, 831 01 Bratislava, SK;

(210) 3073-97 
(220)21.10.1997 
(5U) 35, 37, 40, 42 
(540)

►
 Synerglo näpodov o rleiení

HITECO .
(510)35 - Profesionálne obchodné alebo podnikateľské 

poradenstvo, obchodné alebo podnikateľské infor
mácie.
37 - Montáž a opravy pecí, inštalovanie a opravy 
elektronických spotrebičov, izolovanie stavieb proti 
vlhkosti, kladenie tehál (murovanie), klampiarstvo a 
inštalatérstvo, inštalácia a opravy klimatizačných 
zariadení, čistenie a opravy kotlov, montáž kuchyn
ských zariadení, lakovanie, glazovanie, maľovanie 
a natieranie, údržba a oprava horákov.
40 - Montáž materiálu na objednávku, informácie o 
spracovaní materiálov, kotlárstvo, kováčstvo, kres
lenie a rysovanie laserom, látky (ohňovzdorná úpra
va a údržba).
42 - Inžinierska činnosť, kontrola kvality (vykoná
vanie revízií plynových zariadení a parných kotlov), 
módny a priemyselný dizajn, poradenstvo (odbor
né) v oblasti progresívnych technológií a inštalač
ných celkov, projektová činnosť, štúdie technických 
projektov, skúšky materiálov, výzdoba interiérov. 

(730) HITECO, s. r. o., Hviezdoslavovo nám. 20, 813 46 
Bratislava, SK;

(210)3108-97 
(220)23.10.1997 
(511) 9, 16, 25, 28, 41
(540)BEETLEBORGS
(510) 9 - Cyklistické prilby, dioptrické a slnečné okuliare, 

puzdrá na okuliare; programy do počítačov - soft
vér; pamäťové disky CD-ROM, softvérové progra
my vopred nahrané na disky, kazety, pásky a inter
aktívne multimediálně softvérové programy zame
rané na tvorivé vyučovanie písania, programy na 
šetrenie obrazovky, programy na vytváranie ume
leckých plagátov a grafické programy používané na 
vzdelávanie a zábavu detí predškolského a školské
ho veku a študentov stredných škôl; elektronické



multimediálně a telekomunikačné prístroje a nástro
je, hlavne kalkulačky, elektronické diáre a osobné 
plánovače; prehrávače audio- a videokaziet; prehrá
vače kompaktných audio- a videodiskov; audio- a 
video vybavenie, hlavne vopred nahrané audio- a vi- 
deopásky, kazety a kompaktné disky zamerané na 
živé vystúpenia a kreslené dobrodružné filmy za
merané na vzdelávanie a zábavu detí a fonografické 
nahrávky zamerané na hudbu a dialógy v rozpráv
kach, hrách, piesňach a divadelných hrách pre detí 
na vzdelávanie a zábavu detí; fotografické vybave
nie, hlavne 35 mm fotoaparáty, obaly na fotoapará
ty, videokamery a obaly na videokamery; rádiá a rá
diá obsahujúce hodiny; telefóny; televízory; zvuko
vé signalizátory; programy na interaktívne počíta
čové hry zahŕňajúce divadelné hry; stroje na video
hry a progarmy do nich na použitie s počítačom a- 
Iebo televízormi; kazety na videohry, disky, hracie 
automaty a ich programové vybavenie.
16 - Papier a papiernický tovar, listový papier, pa
pier na rysovanie, baliaci papier, samostatné listy 
papiera; navštívenky; papiernický tovar, obrázky 
vystrihnuté z papiera používané ako dekorácie na 
stenu; obrázky vystrihnuté z papiera používané na 
vzdelávacie účely; darčekový baliaci papier; výrob
ky z papiera na večierky, papierové tašky na večier
ky, papierové dekorácie na večierky, papierové klo
búky na večierky; papierové dekorácie na koláče; 
obrázky, kópie fotografií, fotomontáže a nefoto- 
montážne fotografie, plagáty a umelecké reproduk
cie; detské vzdelávacie a zábavné publikácie a ča
sopisy; knihy, obrázkové knihy, detské interaktívne 
knihy, poznámkové zošity, trhacie bloky, diáre, zlo
žené knihy, adresáre, knihy na omaľovávanie a det
ské knihy, zaraďovače; albumy na fotografie a 
známky; papierové zástavky; kartón, výtlačky kres
lených obrázkov, kreslené obrázky v novinách; ko
miksy; série komických kníh; vývesky; školské ta
bule; nástenky; perá a ceruzky; škatuľky a obaly na 
perá a ceruzky; gumy, zvýrazňovače, kresliarske 
uhle; kriedy; zošívačky na papier; súpravy na maľo
vanie pre deti, maliarske stojany; maliarske štetce; 
aplikácie vo forme obtlačkov; pohľadnice, hracie 
karty; podložky na písanie; obaly na knihy, knižné 
záložky; stolové súpravy; konkrétne stolové kalen
dáre, stolové zásuvky na spisy, podložky pod stolo
vé kalendáre, stojany na stolové kalendáre, stolové 
stojany a držiaky na perá, ceruzky a atrament, pa
pierové plánovače; papierové servítky; papierové 
podložky; papierové tašky; papierové a kartónové 
škatule, obtlačky, nálepky a lepiace štítky, papiero
vé prestieranie na stôl; papierové vreckovky a utier
ky; plastické podložky a gumené pečiatky.
25 - Odevy, teplé oblečenie, džogingové oblečenie, 
spodky pohlcujúce pot a tričká pohlcujúce pot, bo
dy (dámska bielizeň), trikoty, pančuchové nohavice, 
teplé spodky, gamaše, detská kombinéza, tielka, ob
lečenie do mokrého prostredia, oblečenie na lyžo
vanie, lyžiarske spodky, podbradníky, lyžiarske vet
rovky, plavky, vrchné oblečenie na pláž a kúpanie, 
obleky, smokingy, nohavice, spodky, džínsy, šortky, 
šortky pohlcujúce pot, šortky na telocvik, kabáty, 
plášte, bundy, košele, športové košele, tričká, tričká 
z úpletu, pulóvre, svetre, vesty, športové saká, hale
ny, oblečenie na hry, saká, zvrchníky, krátke bundy,

saká odolné proti vetru, kožené saká, šaty, obuv, to
pánky, tenisky, tretry, obuv na basketbal, vychádz
ková obuv, sandále, pokrývky hlavy, klobúky, čiap
ky, štítky, kapucne, baretky, čelenky, čelenky pohl
cujúce pot, manžety, chrániče uší, šály, viazanky, 
motýliky, šatky, potné vložky, oblečenie na spanie, 
róby, pyžamá, nočné košele, pršiplášte, rukavice, 
palčiaky, galoše, domáce oblečenie, spodná bieli
zeň, trenírky, detské textilné plienky, tielka, pánske 
podväzky, pančuchy, ponožky, opasky, masky na 
maškarné plesy; zástery.
28 - Hračky, hry, športové potreby okrem obuvi, ob
lečenia a žineniek, ktoré sú zahrnuté do iných tried, 
basketbalové koše, bezmotorové skútre, skejtbordy 
a skejtbordové tašky; ohybné hračky, pohyblivé 
hračky a ich príslušenstvo, stolové športové hry; 
lopty na šport a hry, súpravy na hádzanie obručí, ho
dinky na hranie, hračky do vane, hračky podporujú
ce rôzne detské aktivity; hračkárske kúzla; hračky 
vystrekujúce vodu, šarkany, švihadlá; praky; audio
vizuálne hry s výnimkou hier využívajúcich televíz
ne prijímače, pohyblivé hry, hovoriace bábiky, hrač
ky rozvíjajúce priestorové videnie, hry rozvíjajúce 
pohybovú zručnosť, stolové hry, kartové hry; me
chanické časti na hranie elektrických hier, hracie 
stoly uvádzané do činnosti vhodením mince; skla
dačky a hlavolamy; mechanické hračky, hračky na 
batérie; bábiky, bábky; hracie súpravy pre bábiky, 
oblečenie pre bábiky; detská kozmetika na hranie; 
detské divadielka; detské zbrane a súpravy na há
dzanie do terča; šípky; balóny; vypchaté a plyšové 
hračky; stláčacie hračky; hudobné hračky; nafuko
vacie hračky do vane; kolesá na plávanie; hračkár
ske vozidlá; nafukovacie plavecké bazény; detské 
domy a stany na hranie; surfovacie dosky, lietajúce 
taniere, hračky do piesku, sane, tobogany, snoubor- 
dy, ozdoby na vianočné stromčeky okrem osvetľo
vacích telies a cukroviniek, plastelína na hranie; 
plastické pohyblivé modely; hračky pre domáce 
zvieratá, guľôčky.
41 - Služby v oblasti zábavy, hlavne produkcia a 
distribúcia (organizovanie) živých predstavení tele
víznych programov, filmov, hraných filmov, televíz
nych seriálov.

(730) Saban International N. V., Plaza JoJo Correa 1-5, 
Curacao, AN;

(210)3123-97 
(220) 24.10.1997 
(310) 07756/1997 
(320)25.09.1997 
(330) CH
(511) 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 42
(540) DIAGEO
(510) 16 - Výrobky z papiera; tlačoviny; publikácie; kni

hy, časopisy, noviny, magazíny, periodiká; papier
nický tovar a písacie potreby; obrazy, výtlačky (ob
tlačky), fotografie a plagáty; pozdravy a pohľadni
ce; kalendáre; hracie karty; diáre; záložky do kníh; 
obalové materiály z plastických hmôt, ktoré nie sú 
zahrnuté v iných triedach; tácky a podložky vyrobe
né z kartónu, lepenky alebo papiera.
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; 
konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie



a zelenina; rôsol), džem), marmelády, ovocné zavá
raniny, ovocné pretlaky; vajcia, mlieko a mliečne 
výrobky, jedlé oleje a tuky
30 - káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, sáao, 
kávové náhradky: múka a výrobky z obilia, chlieb, 
pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny; med, siru
py : kvasnice, prášky do pečiva; soľ, horčica; ocot, 
omáčky ako chuťové prísady; korenie; ľad.
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné pro
dukty a obilniny, ktoré nie su zahrnuté v iných trie
dach; žive zvieratá, čerstvé ovocie u zelenina; se
mená, rastliny a kvety; potrava pre zvieratá, slad.
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoho
lické nápoje: ovocné nápoje a ovocné šťavy: sirupy 
a iné prípravky na výrobu nápojov; mandľový olej, 
nealkoholické aperitívy, pivná mladina, nápoje zo 
srvátky, tabletky na prípravu šumivých nápojov 
prášky na prípravu šumivých nápojov, esencie na 
výrobu nápojov, ovocné extrakty (nealkoholické), 
nápoje z ovocných štiav (nealkoholické), ovocné 
šťavy, ovocné nektáre (nealkoholické) nealkoholic
ký napoj ochutený zázvorom, zázvorové pivo, hroz
nový mušt, hroznový mušt (nekvasený), chmeľové 
extrakty na výrobu piva, izotonické nápoje, citroná
dy, lítiová voda, sladové pivo, arašídové mlieko, 
minerálna voda, aíadová orgeada, nápoje z rastliny 
z rodu smilax (sarsaparilla), selterská voda, šerbet, 
šumienka, zmrzlinové nápoje, sódovka; paradajko
vá šťava, zeleninové šťavy', pitná voda, stolové vo
dy.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva; brandy, 
džin, whisky, rum, vodka, víno, osviežujúce stude
né liehové nápoje, euragao, horké, koktaily, likéry, 
liehové digestíva, medovina, šnaps, hruškový, mušt,- 
jablčný mušt, piquette (slabé víno, vodnář), aperiti
vy s ovocím alebo bez ovocia; alkoholické esencie: 
saké; alkoholické extrakty.
35 - Reklamná činnosť; obchodný manažmenttiw- 
denie; obchodná správa; administratívne riadenie. 
42 - Poskytovanie stravy a nápojov; prechodné uby
tovanie; lekárska, hygienická a kozmetická starost
livosť: zverolekárske služby a služby v poľnohos
podárstve: právne služby; služby v oblastí vedy a 
priemyslu: služby v oblasti programovania počíta
čov.

(730) Diageo pie, 8 Henrietta Place, London, WlM 9AG, 
G13;

(210) 7 149-97 
(220) 24.10.1997 
(511)3 
(540)

(510) 3 - Prípravky na čistenie a leštenie, kozmetické prí
pravky ,

(730) Komandera Viktor. Vexikom SR, Pittsburská 
19/97, 010 08 Žilina, SK;

(210) 3155-97
(220)27.10.1997
(511) 9, 3 7. 39, 42
(540) DA N KA
(510)9 - Faxy, kopírovacie prístroje,.tlačiarne, ich časti a 

súčasti.
37 - Inštalácie, údržba a opravy automatického kan
celárskeho vybavenia, a to kopírovacie prístroje fa
xy. počítače, počítačový hardvér, príslušenstvá po
čítačov, písacie stroje, písacie programy tlačiarne, 
mikroílšové rozmnožovače, písacie tabule s mož
nosťou zotierania a zhotovovania fotokópií, mikro
grafické vybavenie, mnohofunkčné a viacúčelové 
kancelárske stroje slúžiace ako faxy, kopírovacie 
prístroje, tlačiarne, modemy a skenery.
39 - Distribúcia tovaru.
42 - Poradenstvo v oblasti automatického kancelár
skeho vybavenia, jeho súčastí, príslušensva, dodat
kov a spotřebovateľných dodatkov, a to kopírova
cích prístrojov, faxov, počítačov, počítačového har- 
dveru, príslušenstiev počítačov, písacích strojov, pí
sacích programov, tlačiarní, míkrotisových rozmno- 
žovačov, písacích tabúľ s možnosťou zotierania a 
zhotovovania fotokópií, mikrografického vybave
nia, mnohofunkčných a viacúčelových kancelár
skych strojov slúžiacich ako faxy, kopírovacie prí
stroje, tlačiarne, modemy, skenery a ich súčasti, prí
slušenstvá, dodatky a spotrebovateľné dodatky.

(730) Danka Group B. V'., Tielweg 5, 2803 PK Gouda, 
Nl.;

(210)3243-97
(220) 04.11.1997
(511)6, 19,20
(40) KIRSCH
(510)6 - Kovové rolety-, žalúzie, konzoly a garniže, vý

robky na upevňovanie a ovládanie závěsových lá
tok, najmä oponové, záclonové, závěsové a priečne 
tyče, ich súčasti a príslušenstvá.
19 - Rolety, žalúzie patriace do triedy 19 vyrobené 
z nekovových materiálov.
20 - Rolety-, konzoly, garniže, výrobky na upevňo
vanie a ovládanie závěsových látok, najmä opono
vé, záclonové, závěsové a priečne tyče, ich súčastí a 
príslušenstvá, príchytky a háčiky na závesy, sťaho
vacie zariadenie na závesy ovládané ručne, závěso
vé zarážky z netextilných materiálov, zariadenie na 
zriasovanie závesov a záclonové krúžky, netextilné 
tienidlá na okná patriace do triedy 20.

(730) Newell Window Furnishings, Inc., 29 East 
Stephenson Street, Freeport, Illinois 61032, LS;

(210) 3257-97 
(220) 05.11.1997 
(511) 11, 35, 37 
(540)

H.T.Haustechnik



(510)11 - Chladiace zariadenia, zariadenia ústredného 
kúrenia, klimatizácie a ventilácie.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom.
37 - Montáž, inštalácia, opravy a servis chladiacich 
zariadení, zariadení ústredného kúrenia, klimatizá
cie a ventilácie.

(730) Vodák H. T. Haustechnik, spol. s r. o., Lamačská 
cesta 1, 833 30 Bratislava, SK;

(210)3570-97
(220)03.12.1997
(511)32
(554)

r i-'i-
2Í£4
3¾!

(510)32 - Minerálne vody všetkých druhov a ostatné ne
alkoholické nápoje.

(730) Helios Praha, spol. s r. o., Vinohradská tř. 10, 
120 00 Praha 2, CZ;

(210)3683-97 
(220) 12.12.1997 
(511) 16, 25, 35, 41, 42
(540) FLEX
(510) 16 - Adresné štítky, adresné štítky do adresovacích 

strojov, tlačiarne adries, akvarely, akváriá, albumy, 
architektonické modely, aritmetické tabuľky, atlasy, 
atrament, baliaci papier, biologické vzorky na pou
žitie v mikroskopii (učebné materiály), blahoprajné 
pohľadnice, rozmnožovacie blany, bridlice (na kres
lenie), bridlicové tabuľky, brožované knihy, brožú
ry, bublinové obaly, ceruzky, vytlačené cestovné po
riadky, cievky s farbiacimi páskami, cifry (znaky), 
cigárové pásky, časopisy (periodiká), čínsky tuš, 
chromolitografy, dátumové pečiatky, dávkovanie le
piacej pásky, detské plienkové nohavičky z papiera 
alebo buničiny, alebo z celulózy, diagramy, dierko- 
vacie karty do žakarových strojov, dierovačky, di
vadelné dekorácie, drevitý papier, držiaky na krie
du, držiaky na písacie potreby, etiketovacie kliešte, 
etikety s výnimkou textilných, farby ako školské 
pomôcky, farebné pásky, figuríny z papierovej drvi
ny, filtračný materiál, filtračný papier, filtre papie
rové na kávu, fólie na paletizáciu, fólie z regenero- 
vanej celulózy na balenie, formuláre, fotografie, 
frankovacie stroje, galvanotypy, glóbusy, glutín,

grafické znaky, grafické zobrazenie grafiky, guľôč
ky do guľôčkových pier, gumené pásky na kance
lárske účely, gumičky (kancelárska potreba), gumo
vé plátno, gumy, hárky papiera, hektografy, histolo
gické rezy ako učebné pomôcky, hracie karty, hroty 
pier, kalamáre, kalendáre, kancelárske dierkovače, 
kancelárske potreby s výnimkou nábytku, kancelár
ske svorky, kartón, lepenka, kartotékové lístky, kar
ty, katalógy, knihárske kostice, knihárske nite, kni
hárske plátno, knihárske súkno, knihársky materiál, 
knihy, knižné záložky, knižné zarážky, konfety, ko
pírovacie ihly na rysovanie alebo kreslenie, kopíro
vacie zariadenia, korekčný atrament, papierové kor
núty, škatule na klobúky z lepenky, krajčírska krie
da, kresliace uhle, krieda na písanie, krividlá, kru
židlá, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové 
rúry, lepiaca páska, lepidlá na kancelárske účely a 
použitie v domácnosti, lístky, listový papier, litogra
fické dosky, architektonické makety, maliarske plát
na, maliarske štetce, maliarske stojany, mapy, mate
riály na pečatenie, modelovací íl, mištičky na vodo
vé farby, modelovacie pasty, modelovacie vosky s 
výnimkou dentálnych, mramorovacie hrebene, ná
lepky na kancelárske využitie a pre domácnosť, ná
prstky na ochranu pred zranením, násadky- na perá, 
násadky na ceruzky, navaľovacie platne do kopíro
vacích zariadení, obálkovacie stroje do kancelárií, 
nože na papier, noviny, navlhčovacie hubky, obálky, 
obaly, obrazy, papierové obrúsky, obrusy papierové, 
obtlačky, oceľové pierka, oceľové písmená, olejot- 
lače, operadlá na ruky pre maliarov, orezávacie 
strojčeky na ceruzky, otvárače na listy, ovládacie 
žetóny, ozdobné kvetináče z papiera, oznámenia, 
paginovačky, palety pre maliarov, papier do regis
tračných strojov, papier do elektrokardiogramov, 
papierové pásky a karty na zaznamenávanie počíta
čových programov, papierové podložky pod poháre, 
papierové rolety, papierové spinky, papierové žalú
zie, pastelky, pauzovací papier, pečate, pečatné vos
ky, pečiatkovacie podušky, pečiatky, peračníky, per
gamenový papier, periodiká, pijavý papier, písacie 
potreby, plagáty, planogramy, plány, plniace perá, 
pohľadnice, zarad’ovače, portréty, poštové známky, 
poznámkové zošity, pravítka, príložníky, príručky, 
prospekty, publikácie, pútače z papiera alebo lepen
ky, grafické reprodukcie, ružence, rysovacie dosky, 
rysovacie pomôcky, rysovacie perá, rysovacie sú
pravy, rytiny, sádzacie rámy, skicáre, skrinky na 
kancelárske potreby, spevníky, stojany na fotogra
fie, stojany na pečiatky, svietivý papier, šablóny, 
školské potreby, štočky s adresami, tlačiace pásy s 
výnimkou textilných, tlačivá, tlačové písmo, tlačo
viny, toaletný papier, trhacie kalendáre, tuhy do ce
ruziek (verzatiliek), účtovné knihy, úderníky písa
cích strojov, uhľový kopírovací papier, plastový pa
pier na balenie, útržkové bloky, verzatilky, viskózo- 
vé fólie na obaľovanie, vrecia z papiera alebo plas
tických materiálov, vrecká na odpadky z papiera a- 
Iebo plastov, papierové vreckovky, vyučovacie po
môcky vo forme hier, výšivkové vzory, vzory na vý
robu odevov, zoznamy, zvlhčovače, zošívačky, že
tóny, ťažidlo na tlačoviny.
25 - Baretky, bielizeň, boa, body, bundy, cyklistické 
oblečenie, cylindre, čelenky, čiapky, chrániče uší, 
detská výbavička, detské nohavičky, detské textilné



plienky, espadrily (sandále s plátenným zvrškom), 
gabardénové plášte, galoše, gamaše, goliere, gym
nastické cvičky, kabáty, kapucne, klobúkové kostry, 
klobúky, kombiné, kombinézy, kombinézy na vod
né lyžovanie, korzety, kostýmy, obleky, košele, ko- 
šeľové sedlá, kožušinové štóly, kožušiny, krátke ka
bátiky, krátke peleríny, krátke, jazdecké alebo spod
né nohavice, kravaty, kúpacie čiapky, kúpacie pláš
te, livreje, manipuly, manžety, náprsenky, opasky, 
palčiaky, pančuchy, pánske spodky, papuče, pelerí
ny, plavky, plážová obuv, pletené svetre, pleteniny, 
podšívky, podprsenky, podväzky, pokrývky hlavy, 
ponožky, potné vložky, pracovné plášte, pulóvre, 
pyžamá, ramienka na dámskej bielizni, rukavice, 
saká, bundy, sandále, spodničky, sukne, šály, šatky, 
šaty, šerpy, šilty na pokrývky hlavy, športové bundy, 
tielka, tričká, vesty, tógy, topánky, uniformy, vrecká 
na odevy, vrchné ošatenie, zástery, závoje, zvrchní
ky, župany.
35 - Príprava a vyhotovovanie daňových priznaní.
41 - Poskytovanie on-line časopisov v oblasti zdra
via a telesnej kondície prostredníctvom celosveto
vej informačnej a komunikačnej siete.
42 - Aktualizovanie, inštalácia a spúšťanie počíta
čových programov, analýzy výťažnosti ropných po
lí, aranžovanie kvetov, architektonické poradenstvo, 
architektúra, podmorské bádanie, bakteriológia, bu
fety, civilná obrana, česanie zvierat, inžinierska čin
nosť, čistenie a vypratávanie podkroví a manzar
diek, darčekové balenie, detektívne kancelárie, det
ské jasle, domovy dôchodcov, expertízy, farmaceu
tické poradenstvo, fotoateliéry, fotografická repor
táž, fotografovanie, fyzioterapia, genealogický' vý
skum, geodézia, geologické expertízy, geologický 
výskum, grafický dizajn, zostavovanie horoskopov, 
hotelierske služby, služby v oblasti chémie, chemic
ké analýzy, chemický výskum, chirurgia (plastická), 
chov zvierat, informácie o móde, interiérová výzdo
ba, inžinierska činnosť, jedálne a závodné jedálne, 
kadernícke salóny, kaviarne, poskytovanie služieb 
spojené s barmi, chiropraktické služby, letecké a po
vrchové rozmetávanie hnojív a iných poľnohospo
dárskych chemikálií, výskum v oblasti kozmetiky, 
poskytovanie služieb súvisiacich s krvnými banka
mi, kontrola kvality, kalibrácia, lekárske služby, li
cencie priemyselných práv, liečenie stromov, lito
grafická tlač, manikúra, manželské a predmanželské 
poradne, masáže, meterologické informácie, nahrá
vanie videopások, navrhovanie obalov, rtičenie od
padu, ničenie škodcov pre poľnohospodárstvo, noč
ná stráž, ofsetová tlač, opatrovanie zvierat, ošetro
vateľské služby, otváranie bezpečnostných zámok, 
overovanie pravosti umeleckých diel, parné kúpele, 
pátranie, penzióny, písanie listov a vybavovanie ko
rešpondencie, počítačové programovanie, poraden
ské služby v oblasti počítačového hradvéru, pora
denstvo pri voľbe povolania, poradenstvo v oblasti 
priemyselných práv, usporadúvanie a prevádzkova
nie výstav, poručníctvo, poskytovanie prechodného 
ubytovania, posunková reč, tlmočenie, požičiavanie 
oblečenia, oblekov, večerných šiat, právnické služ
by, prenájom počítačov, prenájom počítačového 
softvéru, prenájom poľnohospodárskych nástrojov 
a zariadení, prevádzkovanie hotelového ubytovania, 
prevádzkovanie kempingu, projektová činnosť, štú

die technických projektov, projektovanie stavieb, 
redakčné služby, reportérske služby, reštaurácie, re
zervácie hotelov, salóny krásy, sanatóriá, spravodaj
ské služby, spravovanie autorských práv, sprevádza
nie osôb, starostlivosť o deti, starostlivosť o čistotu 
zvierat chovaných v domácnosti, tvorba softvéru, 
výber osôb pomocou psychologických textov, zá
hradkárske služby, zdravotné strediská, zdravotníc
ka starostlivosť, zememeračstvo, zoznamovacie 
služby, príprava a poskytovanie on-Iine časopisov v 
oblasti zdravia a fitnesu cez globálnu komunikačno- 
informačnú sieť, poskytovanie parných kúpeľov, 
obnovovanie počítačových báz dát.

(730) Mariz Gestao E Investimentos Limitada, Rua 
Dos Murcas 68 - 3rd, 9000 Funchal, Madeira, PT;

(210)3684-97
(220) 12.12.1997
(511) 16, 25, 35, 41, 42
(540) LIVING FIT
(510) 16 - Časopisy.

25 - Baretky, bielizeň, boa, body, bundy, cyklistické 
oblečenie, cylindre, čelenky, čiapky, chrániče uší, 
detská výbavička, detské nohavičky, detské textilné 
plienky, dreváky, espadrily (sandále s plátenným 
zvrškom), futbalová obuv, gabardénové plášte, ga
loše, gamaše, goliere, gymnastické cvičky, kabáty, 
kapucne, klobúkové kostry, klobúky, kombiné, 
kombinézy, kombinézy na vodné lyžovanie, korze
ty, kostýmy, obleky, košele, košeľové sedlá, kova
nie na obuv, kovové časti na obuv, kožušinové štó
ly, kožušiny, krátke kabátiky, krátke peleríny, krát
ke, jazdecké alebo spodné nohavice, kravaty, kúpa
cie čiapky, kúpacie plášte, kúpacia obuv, livreje, ly
žiarske topánky, manipuly, manžety, náprsenky, o- 
pasky, palčiaky, pančuchy, pánske spodky, papuče, 
peleríny, plavky, plážová obuv, pletené svetre, ple
teniny, podšívky, podošvy na obuv, podprsenky, 
podväzky, pokrývky hlavy, ponožky, potné vložky, 
pracovné plášte, pulóvre, pyžamá, ramienka na 
dámskej bielizni, rukavice, saká, bundy, sandále, 
spodničky, sukne, šály, šatky, šaty, šerpy, šilty na 
pokrývky hlavy, šnurovacie topánky, športová obuv, 
športové bundy, tielka, tričká, vesty, tógy, topánky, 
uniformy, vrecká na odevy, vrchné ošatenie, zástery, 
závoje, zvrchníky, župany.
35 - Vyhotovovanie daňových priznaní.
41 - Poskytovanie on-line časopisov v oblasti zdra
via a telesnej kondície prostredníctvom celosveto
vej informačnej a komunikačnej siete.
42 - Aktualizovanie, inštalácia a spúšťanie počíta
čových programov, analýzy výťažnosti ropných po
lí, aranžovanie kvetov, architektonické poradenstvo, 
architektúra, podmorské bádanie, bakteriológia, bu
fety, civilná obrana, česanie zvierat, inžinierska čin
nosť, čistenie a vypratávanie podkroví a manzar
diek, darčekové balenie, detektívne kancelárie, det
ské jasle, domovy dôchodcov, expertízy, farmaceu
tické poradenstvo, fotoateliéry, fotografická repor
táž, fotografovanie, fyzioterapia, genealogický vý
skum, geodézia, geologické expertízy, geologický 
výskum, grafický dizajn, zostavovanie horoskopov, 
hotelierske služby, služby v oblasti chémie, chemic
ké analýzy, chemický výskum, chirurgia (plastická),



chov zvierat, informácie o móde, interiérová výzdo
ba, inžinierska činnosť, jedálne a závodné jedálne, 
kadernícke salóny, kaviarne, poskytovanie služieb 
spojené s barmi, chiropraktické služby, letecké a po
vrchové rozmetávanie hnojív a iných poľnohospo
dárskych chemikálií, výskum v oblasti kozmetiky, 
poskytovanie služieb súvisiacich s krvnými banka
mi, kontrola kvality, kalibrácia, lekárske služby, li
cencie priemyselných práv, liečenie stromov, lito
grafická tlač, manikúra, manželské a predmanželské 
poradne, masáže, meterologické informácie, nahrá
vanie videopások, navrhovanie obalov, ničenie od
padu, ničenie škodcov pre poľnohospodárstvo, noč
ná stráž, ofsetová tlač, opatrovanie zvierat, ošetro
vateľské služby, otváranie bezpečnostných zámok, 
overovanie pravosti umeleckých diel, parné kúpele, 
pátranie, penziólny, písanie listov a vybavovanie 
korešpondencie, počítačové programovanie, pora
denské služby v oblasti počítačového hradvéru, po
radenstvo pri voľbe povolania, poradenstvo v oblas
tí priemyselných práv, usporadúvanie a prevádzko
vanie výstav, poručníctvo, poskytovanie prechodné
ho ubytovania, posunková reč, tlmočenie, požičia
vanie oblečenia, oblekov, večerných šiat, právnické 
služby, prenájom počítačov, prenájom počítačového 
softvéru, prenájom poľnohospodárskych nástrojov 
a zariadení, prevádzkovanie hotelového ubytovania, 
prevádzkovanie kempingu, projektová činnosť, štú
die technických projektov, projektovanie stavieb, 
redakčné služby, reportérske služby, reštaurácie, re
zervácie hotelov, salóny krásy, sanatóriá, spravodaj
ské služby, spravovanie autorských práv, sprevádza
nie osôb, starostlivosť o deti, starostlivosť o čistotu 
zvierat chovaných v domácnosti, tvorba softvéru, 
výber osôb pomocou psychologických textov, zá
hradkárske služby, zdravotné strediská, zdravotníc
ka starostlivosť, zememeračstvo, zoznamovacie 
služby, príprava a poskytovanie on-line časopisov v 
oblasti zdravia a fitnesu cez globálnu komunikačno- 
informačnú sieť, poskytovanie parných kúpeľov, 
obnovovanie počítačových báz dát.

(730) Mariz Gestao E Investimentos Limitada, Rua 
Dos Murcas 68 - 3rd, 9000 Funchal, Madeira, PT;

(210)3704-97 
(220) 17.12.1997 
(310) 75/312.339 
(320) 20.06.1997 
(330) LlS 
(511)7, 9
(540) FLO WSERVE
(510) 7 - Automatické, samočinné, uzavieracie, regulačné 

a kontrolné, guľové ovládacie a prerušovacie venti
ly, posúvače a uzávery, ich časti, súčasti a príslu
šenstvo.
9 - Elektromechanické otvárače ventilov a posúva- 
čov, elektrické ovládače ventilov, posúvačov a po- 
lohovadiel a elektrické proporcionálne regulátory 
ventilov a posúvačov s výnimkou aplikácií pre auto
mobily; elektropneumatické polohovadlá a koncové 
vypínače, ktoré sa využívajú v priemyselných zaria
deniach s výnimkou zariadení pre automobily.

(730) Flowserve Corporation, Dayton, Ohio 45401, US;

(210)3705-97 
(220) 17.12.1997 
(310)75/312.446 
(320) 20.6.1997 
(330) US 
(511)7
(540) FLO WSERVE
(510)7 - Odstredivé čerpadlá, ich časti, súčasti a príslu

šenstvo; turbíny, mechanické tesnenia a súpravy 
mechanických tesnení, ich časti a súčasti na použi
tie do rotačných strojov a strojových zariadení; cyk- 
lónové odlučovače; pneumatické ozubené hrebene a 
pneumatické pastorkové ovládače, pneumatické a 
hydraulické ovládače ventilov, posúvačov a poloho- 
vadiel s výnimkou aplikácií pre automobily; elek
trické motory s výnimkou motorov pre pozemné vo
zidlá.

(730) Flowserve Corporation, Dayton, Ohio 45401, US;

(210)3715-97 
(220) 18.12.1997 
(511)9, 25, 35, 38, 41, 42 
(540)

(510) 9 - Nosiče zvukových nahrávok, videohry, videoka
zety, zvukové nahrávacie zariadenia, kompaktné 
disky, magnetické nosiče údajov, optické nosiče ú- 
dajov.
25 - Tričká, šatky, čiapky, športové oblečenie, pan
čuchy, pančuchové nohavice.
35 - Obchodný manažment v oblasti umenia; orga
nizovanie výstav na reklamné účely; zásielkové re
klamné služby; pomoc pri riadení obchodnej čin
nosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľ
ských informácií, vylepovanie plagátov, rozširova
nie reklamných oznamov; sprostredkovateľne prá
ce; štatistické informácie; predvádzanie tovaru; roz
širovanie reklamných materiálov zákazníkom, letá
ky, prospekty, tlačivá, vzorky; zasielanie reklam
ných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktuali
zovanie reklamných materiálov, distribúcia vzoriek; 
obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom 
reklamných materiálov; služby, poradenstvo v ob
chodnej činnosti; uverejňovanie reklamných textov; 
vydávanie reklamných alebo náborových textov; re
klama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podni
kateľský prieskum; vzťahy s verejnosťou, prieskum 
vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločen
ským prostredím; televízna reklama; reklamné a- 
gentúry; poradenské služby v oblasti obchodného a- 
Iebo podnikateľského riadenia; predvádzanie (služ
by modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; 
prieskum trhu; hospodárske a ekonomické pred po-



vede; organizovanie komerčných alebo reklamných 
výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie: 
prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných 
priestorov; prenájom reklamných plôch; podpora 
predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov.
38 - Televízne vysielanie, informačné kancelárie, 
tlačové kancelárie, prenájom prístrojov na prenos 
správ,
41 - Prevádzkovanie priestorov s hracími automat
mi; organizácia a vedenie dielní na výučbu; organi
zovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; rezer
vácia vstupeniek; zábavné parky; obveselenie; zá
bava, pobavenie; požičiavanie filmových premieta
čiek a príslušenstva; filmové štúdiá, organizovanie 
vedomostných alebo zábavných súťaží; prenájom 
dekorácií; zverejňovanie textov okrem reklamných; 
vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo ná
borových; vyučovanie, vzdelávanie; prenájom ou- 
dionahrávok; požičiavanie filmov; filmová tvorba; 
služby agentúr sprostredkovávajúcich divadelných, 
koncertných a varietných umelcov; vydávanie kníh; 
prenájom televíznych prijímačov; výroba televíz
nych programov; služby poskytované orchestrom, 
divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo i- 
ných predstavení: televízna zábava; prenájom diva
delných dekorácií; umelecké módne agentúry; vý- 
chovno-zábavné klubové služby; organizovanie a 
vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konfe
rencií; organizovanie a vedenie kongresov; infor
mácie o výchove a vzdelávaní; informácie o mož
nostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zá
bavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích 
výstav; služby klubov zdravia; služby a zábava pos
kytované v prázdninových táboroch; organizovanie 
živých vystúpení; živé predstavenie; organizovanie 
športových súťaží; plánovanie a organizovanie ve
čierkov; služby nahrávacích štúdií; informácie o 
možnostiach rekreácie; prenájom videopások: orga
nizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a ve
denie sympózií; výroba videofilmov.
42 - Poradenské služby v oblasti ochrany životného 
prostredia (nesúvisiace s riadením obchodov), zo
znamovacie služby; odborné poradenstvo s výnim
kou obchodného; usporadúvanie a prevádzkovanie 
výstav; hoteiierske služby; tlač, tlačenie; meteorolo
gické informácie; predpovede počasia; informácie o 
móde; pomoc pri výbere povolania; reštaurácie; re
portérske služby; spravodajské služby; bufety; pre
kladateľské a tlmočnícke služby; barové služby; 
módny dizajn; prenájom prenosných stavieb.

(730) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18, 
900 82 Blatné, SK;

(210)3716-97 
(220) 18.12.1997 
(511)9, 25, 35, 38, 41,42

(540)

(510) 9 - Nosiče zvukových nahrávok, videohry, videoka
zety, zvukové nahrávacie zariadenia, kompaktné 
disky, magnetické nosiče údajov, optické nosiče ú- 
dajov.
25 - Tričká, šatky, čiapky, športové oblečenie, pan
čuchy, pančuchové nohavice.
35 - Obchodný manažment v oblasti umenia; orga
nizovanie výstav na reklamné účely; zásielkové re
klamné služby; pomoc pri riadení obchodnej čin
nosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľ
ských informácií, vylepovanie plagátov, rozširova
nie reklamných oznamov; sprostredkovateľne prá
ce; štatistické informácie; predvádzanie tovaru; roz
širovanie reklamných materiálov zákazníkom, letá
ky, prospekty, tlačivá, vzorky; zasielanie reklam
ných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktuali
zovanie reklamných materiálov, distribúcia vzoriek; 
obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom 
reklamných materiálov; služby, poradenstvo v ob
chodnej činnosti; uverejňovanie reklamných textov; 
vydávanie reklamných alebo náborových textov; re
klama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podni
kateľský prieskum; vzťahy s verejnosťou, prieskum 
vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločen
ským prostredím; televízna reklama; reklamné a- 
gentúry; poradenské služby v oblasti obchodného a- 
Iebo podnikateľského riadenia; predvádzanie (služ
by modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; 
prieskum trhu; hospodárske a ekonomické predpo
vede; organizovanie komerčných alebo reklamných 
výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; 
prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných 
priestorov; prenájom reklamných plôch; podpora 
predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov.
38 - Televízne vysielanie, informačné kancelárie, 
tlačové kancelárie, prenájom prístrojov na prenos 
správ.
41 - Prevádzkovanie priestorov s hracími automat
mi; organizácia a vedenie dielní na výučbu; organi
zovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; rezer
vácia vstupeniek; zábavné parky; obveselenie; zá
bava, pobavenie; požičiavanie filmových premieta
čiek a príslušenstva; filmové štúdiá, organizovanie 
vedomostných alebo zábavných súťaží; prenájom 
dekorácií; zverejňovanie textov okrem reklamných; 
vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo ná
borových; vyučovanie, vzdelávanie; prenájom au- 
dionahrávok; požičiavanie filmov; filmová tvorba;



2 - Farbivá.
3 - Kosmetické prípravky; zubné pasty.
5 - Prostriedky na osviežovanie vzduchu; farmace
utické prípravky, najmä protizápalovo, protivíruso- 
vo, protiinfekčne, antihypertenzne, antiarytmicky, 
protihnačkovo, antipsychoticky a protivredovo pô
sobiace látky, analgetiká perorálne antikoncepčné 
prípravky, antagonisty aldosterónu, diuretiká, ná
hradky hormónov, liečivá na ošetrovanie chorôb kr
viniek, vitamíny, minerálne doplnky a iné prípravky 
určené na starostlivosť o zdravie, veterinárne prí
pravky na zvyšovanie produkcie mlieka a účinnosti 
krmiva, dezodorizačné prípravky na komerčné a 
priemyselné odpady; potrava pre deti do jedného ro
ku; insekticídy; fungicidy, herbicídy.
29 - Proteiny založené na mliekarenskej produkcii 
na použitie ako potravinárska prísada do pekár
skych výrobkov a krémových náhradiek; spracova
né zemiaky a rajčiaky; nespracovaná celulóza na 
použitie v potravinách.
30 - Cukrovinky na báze zmrazených mliečnych 
produktov; zálievky do šalátov, majonéza.
31 - Čerstvé zemiaky a rajčiaky; poľnohospodárske 
osivo bavlny, kukurice, podzemnice olejnej, pšeni
ce, zemiakov, rajčiakov a bylín, semená kvetov, 
sadbové zemiaky, potrava pre zvieratá.

(730) MONSANTO COMPANY, spoločnosť zriadená 
podľa zákonov štátu Delaware, 800 North Lind
bergh Boulevard, St. Louis, Missouri, US;

(210)3736-97 
(220) 22.12.1997 
(511)9, 37, 41 
(540)

(510) 9 - Mechanické značky, elektrické informačné tabu
le, svetelné reklamné tabule.
37 - Maľovanie a opravy reklamných a informač
ných tabúľ.
41 - Športové a výchovno - zábavné klubové služ
by.

(730) Slovenský cykloklub, A. Trajana 2, 921 01 Piešťa
ny, SK;

(210)3776-97 
(220)29.12.1997 
(511) 17,21,32 
(540)

Fl ZZI
(510) 17 - Plastové výlisky a polotovary, najmä hadice. 

21 - Fľaše z plastov, termosky z plastov.

32 - Nealkoholické nápoje, sirupy na výrobu nápo
jov.

(730) DRINKS MARKET FIZZY, spol. s r. o., Košická 
cesta, 979 01 Rimavská Sobota, SK;

(210)30-98 
(220) 07.01.1998 
(511)3, 16, 18,21 
(540)

(510) 3 - Kozmetické prípravky, krémy, kozmetické séra, 
gély, pleťové vody, púdre; prípravky na starostli
vosť o vlasy, šampóny, kondicionéry, gély, spreje a 
peny na konečnú úpravu; prípravky na starostlivosť 
o pleť, mydlá, pleťové a telové masky, Ionizujúce 
prípravky, krémy na holenie, zvlhčovacie prípravky, 
pleťové vody na reguláciu mastnoty pokožky, prí
pravky na absopcíu mastnoty, krémové a tekuté 
podklady; očné tiene, ceruzky na oči, ceruzky na o- 
bočie, maškary, rúže, lesky na pery, kontúrovanie 
ceruzky na pery, farby na líca, púdre, lisované púd
re, pleťové prípavky na zvýraznenie obrysov tváre, 
korektory; prípravky na starostlivosť o nechty; opa
ľovacie prípravky, prípravky na ocliranu proti sln
ku; voňavkárske výrobky.
16 - Tlačoviny a tlačené ponuky určené na podporu 
predaja a predaj kozmetických a iných prípravkov; 
identifikačné karty, pohľadnice, poznámkové bloky, 
objednávky, pracovné formuláre, nálepky; papier
nický tovar, tašky a vrecká z plastov na balenie, 
kancelárske potreby s výnimkou nábytku, identifi
kačné karty patriace do triedy 16.
18 - Kozmetické tašky bez obsahu; cestovné tašky, 
tašky patriace do triedy 18.
21 - Podnosy na toaletné a kozmetické potreby; sto
jany na kozmetické prípravky (bez obsahu); kozme
tické štetce; držiaky na rúže, nápojové sklo, nádoby 
na nápoje; plastové poháre, krčahy, džbány, hrnče
ky, termosky na jedlá a nápoje, nádoby na domáce a 
kuchynské použitie s výnimkou nádob z drahých 
kovov.

(730) MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, Dallas, 
Texas 75248, US;

(210) 158-98 
(220)22.01.1998 
(511) 16,41,42
(540) bryan's postcards
(510) 16 - Pohľadnice, fotografické diela, pevné obálky z 

vlnitej lepenky, knižné publikácie, časopisy, tlačo
viny, reklamné materiály z papiera a lepenky.
41 - Vydavateľská činnosť.
42 - Fotografické služby.

(730) Turek Branislav, BRYAN, Grosslingova 14, 
811 09 Bratislava, SK;



(210) 165-98
(220)23.01.1998
(511)41
(540) MASTERMIND
(510)41 - Služby týkajúce sa poskytovania hier na počí

tačových sieťach a poskytovania hier vyžadujúcich 
logickú dedukciu v počítačových sieťach.

(730) Invicta Toys & Games Ltd., Oadby, Leicester 
LE2 4LU, GB;

(210) 186-98 
(220) 27.01.1998
(511) 7, 12, 17
(540) CHEVY
(510)7- i.odné motory, hydraulické turbíny, ložiská, hyd

raulické pohony, remene ventilátorov pre stroje, zo
trvačníky, hydraulické spojky, výfukové tlmiče.
12 - Motorové vozidlá, automobily a ich časti, sú
časti a príslušenstvo uvedené v triede 12, ako sú 
napr. karosérie motorových vozidiel, hnacie motory, 
elektrické motory pre pozemné vozidlá, ťahacie 
motory, motory pre pozemné vozidlá, pedále plynu, 
kapoty, kapoty na automobilové motory, kapoty na 
vozidlá, nárazníky, valce, bloky valcov pre motoro
vé vozidlá, podvozky, spojky pre pozemné vozidlá, 
spojkové pedály, hydraulické obvody pre vozidlá, 
kryty náhradných kolies a pneumatík, ukazovatele 
smeru jazdy, hnacie reťaze a remene, napájacíe rúr
ky, brzdové diely, brzdové čeluste pre vozidlá, brz
dy. brzdové obloženie, brzdové gumené obloženie, 
zaraďovacie páky, kostry striech, kapoty z textilu, 
svetelné klaksóny a húkačky, elektrické klaksóny, 
duše na kolesá vozidiel, hydraulické a pneumatické 
obvody, reťaze vačkových hriadeľov, torzné dyna
má pre pozemné vozidlá, prepulzné mechanizmy 
pre pozemné vozidlá, hriadele, nápravy, kolesá, 
kľukové skrine ako súčasť pozemných vozidiel, ná
boje kolies, ráfiky kolies, spojovacie rúrky z prírod
ného kaučuku, časti karosérií, držiaky batožiny a 
nosiče, ložiskové čapy hriadeľov a náprav, spätné 
zrkadlá, blatníky, držiaky blatníkov, pastorky štarté
rov, ochranné kryty na pružiny, masky chladičov a 
roštov, riadiace panely, tlmiče pérovania, nárazníky 
z. prírodného kaučuku, prístroje proti znečisťovaniu, 
cyvažovacie závažie pre kolesá, držiaky náhrad
ných kolies, pružinové čapy, skrine riadenia, volan
ty, prevodové reťaze a kryty, vzduchové pneumati
ky a pumpy na vzduchové pneumatiky, voľnobež- 
kové spojky, torzné tyče, prevodové hriadele pre 
pozemné vozidlá, univerzálne spojky pre hnací sys
tem, ventily do pneumatík, signalizačné zariadenie 
pri spätnom chode vozidiel, zabezpečovacie poplaš
né zariadenia proti odcudzeniu vozidiel, opravárske 
náradie na opravu pneumatík, záplaty na opravu du
ší, čelné sklá, čelné ochranné sklá, spriahadlá pre 
pozemné vozidlá, uzávery palivových a olejových 
nádrží, palivové a olejové nádrže, elektrické štarto
vacie zariadenia, prevodovky, ozubené kolesá, pru
žiny, vetracie zariadenia, hnacie prevodové mecha
nizmy, prístrojové panely, plastické výlisky, stierače 
predných skiel a mechanizmus riadenia a časti tých
to tovarov, opravovací materiál na pneumatiky, 
predné sklá a tvarované okenné sklá, opierky hlavy

na sedadlách, sedadlá a detské bezpečnostné sedač
ky, autopotahy, poťahy na sedadlá vozidiel, čalúne
nie vozidiel, batožinové police, všetky uvedené čas
ti a príslušenstvo sa týkajú vozidiel na pohyb po ze
mi, vode a vzduchu.
17 - Vzduchové hadice a prípojky z prírodného kau
čuku, obloženia spojok.

(730) GENERAL MOTORS CORPORATION, West 
Grand Boulevard and Cass Avenue, Detroit, 
Michigan 48202, US;

(210)377-98 
(220) 16.02.1998 
(511)30, 32
(540) SOOTHERS
(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) Čokoládovny, a. s., Modranská 27, 143 20 Praha 4, 
CZ;

(210)410-98 
(220) 19.02.1998 
(511) 1, 9, 37 
(540)

(510) 1 - Hasiace zmesi, chladiace prípravky, ohňovzdor
né prípravky.
9 - Hasiace prístroje a zariadenia všetkého druhu, 
zvukové a optické signalizačné prístroje, hlásiče 
plameňa, detektory horľavých a jedovatých plynov, 
protipožiarne systémy na dopravné prostriedky a 
budovy.
37 - Plnenie a revízie hasiacich prístrojov, servis 
signalizačných a detekčných protipožiarnych systé
mov, revízie hasiacich prístrojov ako opravy.

(730) APPOLLONIA, spol s r. o., Bratislavská 2791, 
921 01 Piešťany, SK;

(210)420-98 
(220) 19.02.1998 
(511) 16, 35 
(540)

AutoadreS
(510) 16 - Tlačoviny, knihárske výrobky.

35 - Reklamná činnosť.



(730) Krčmárik Július - COMMERCIAL, Streďanská 
2617, 955 01 Topoľčany, SK;

(210) 451-98 
(220)23.02.1998 
(310)73392 
(320)30.11.1992 
(330) CZ
(591) žltá, modrá, červená, sivá, zelená
(511) 18, 20, 25
(540)

(510) 18 - Batohy cestovné, turistické, lyžiarske, rybárske 
a horolezecké od 5 - 100 litrov; tašky a batohy pre 
mládež; ľadvinky; cyklobrašne na bicykle; ruksaky 
pre horolezcov, turistov, poľovníkov a rybárov.
20 - Vaky (spacie) na kempovanie, stanovanie a tu
ristiku; páperové vaky bez zipsu a so zipsom na 
kempovanie a stanovanie; vaky páperové spacie so 
super teplým švom - múmiové typy; malé a veľké 
tašky ako obaly na karimatky.
25 - Športové odevy, ako bundy, vesty, gamaše ho
rolezecké a turistické, jednoduché a krátke; cyklis
tické oblečenie vrchné; vetrovky páperové komoro
vané, páperové vesty, páperové vetrovky detské 
športové, športové vetrovky zateplené; fukerované 
nohavice; ľahké športové vetrovky a nohavice - fu- 
kery.

(730) SLAVO, s pol. s r. o., Allendeho 2734/70, 059 51 
Poprad, SK;

(210)452-98 
(220)23.02.1998 
(511)35, 37, 42
(540) BHF Environmental
(510) 35 - Sprostredkovanie v oblasti obchodu s tovarmi. 

37 - Vykonávanie geologických prác, vykonávanie 
geofyzikálnych prác.
42 - Projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh 
hydrogeologického prieskumu, inžiniersko-geolo- 
gického prieskumu a prieskumu geologických čini
teľov životného prostredia.

(730) BHF Environmental, s. r. o., Nevädzová 5, 821 01 
Bratislava, SK;

(210)456-98 
(220)24.02.1998 
(511) 28, 35, 41

(540)
STOLNOTENISOVÝ KLUB 

Považský cukrovar 
Trenčianska Teplá 

občianske združenie

(510)28 - Telocvičné a športové potreby na činnosť stol
ného tenisu.
35 - Reklamná činnosť.
4] - Zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení v 
oblasti stolného tenisu, športová a kultúrna činnosť, 
prenájom tovaru uvedeného v triede 28.

(730) STOLNOTENISOVÝ KLUB, Považský cukro
var, Trenčianska Teplá, občianske združenie, 
Mayerová 404/29, 914 01 Trenčianska Teplá, SK;

(210)459-98
(220)24.02.1998
(511) 35, 36,37, 42
(540) INTENTIA
(510) 35 - Propagačná činnosť; konzultačná činnosť a po

moc pri vedení obchodnej činnosti, obchodnej orga
nizácii a obchodnej administratíve; konzultačná čin
nosť pri vedení produkcie, administratíve materiálu, 
vybavovaní zákazok, rozvoji kancelárií, mzdovej a 
personálnej administratíve; zaisťovanie informácií 
pre zákazníkov v súvislosti s predajom počítačov, 
počítačových periférií a počítačových programov.
36 - Konzultačná činnosť pri vedení finančných zá
ležitostí, lízing počítačov, počítačových periférií a 
programových vybavení počítačov.
37 - Inštalácia, realizácia a modernizácia technické
ho vybavenia počítača a častí a súčiastok.
42 - Výskum, projektovanie a rozvoj, inštalácia, 
realizácia, údržba a modernizácia programového 
vybavenia počítača a častí a súčiastok uvedeného 
tovaru; programovanie počítačmi; profesionálna 
konzultačná činnosť v oblasti počítačov a počítačo
vých programov; prenájom počítačov, počítačových 
periférií a programových vybavení počítačov.

(730) INTENTIA INTERNATIONAL AB, Esbogatan 
12, SE-164 74 Kista, SE;

(210)463-98
(220)25.02.1998
(511)9, 10, 18, 24, 25, 26, 35
(540) JASPOL
(510)9 - Ochranná obuv proti žiareniu, ohňu a iným ne

bezpečenstvám.
10 - Ortopedická obuv.



18 - Zvieracie kože, imitácie kože, jelenica nie na 
čistenie, kozinka, kožené šnúrky, kožené škatule, 
vrecia a vrecká, cestovné kufre a cestovné tašky, ak
tovky, diplomatické kufríky, kabelky, kľúčertky, 
kufríky, nákupné tašky, kožené nite, vlákna, kožené 
kufre, nite na šitie kože, peňaženky, torby, usňové 
podšívky na obuv, zvieracie kože, surové kože. po
ľovnícke tašky, kožené remene a remienky, teľacia 
koža, usne ako surovina alebo polotovar.
24 - Bavlnené textílie, plátenná bielizeň, posteľná a 
stolová bielizeň, cestovné prikrývky, čalúnnické lát
ky, dverové závesy, látky z hodvábu, kúpeľňové 
textílie, látky s imitáciou kože, konopné tkaniny, ne
tkané textílie, obliečky, textilné obrúsky, plachty, 
plsť, pogumované tkaniny, prikrývky, textílie na cr
hův, tkaniny, látky na vložky do topánok , vreckov
ky, záclonky, závesy.
25 - Obuv a komponenty na jej výrobu, dreváky, es- 
padrily (sandále s plátenným zvrškom), futbalová o- 
buv, galoše, gymnastické cvičky, kovanie na obuv, 
kovové časti na obuv, obuv na kúpanie, lyžiarske to
pánky, podpätky na obuv, protišmykové prostriedky 
na obuv, špičky na obuv, opasky, papuče, plážová o- 
buv, podošvy na obuv, rámy na obuv, kožené ruka
vice, sandále, šnurovacie topánky, športová obuv, 
celé topánky, detské, dámske a pánske topánky, pol
topánky, mokasíny, kozáčky, dámske čižmičky, lo
dičky, vnútorné podošvy, vychádzková obuv, bieli
zeň, bundy, čiapky, detská výbavička, kombiné, ko
šele, pančuchy, pánske spodky, plavky, svetre, pod
prsenky, ponožky, pulóvre, pyžamá, rukavice, saká, 
sukne, tielka, tričká, vesty, šály, zástery, župany.
26 - Ozdoby na obuv okrem ozdôb z drahých ka
meňov, obuvnícke ihly.
35 - Rozširovanie reklamných materiálov zákazní
kom, ako sú letáky, prospekty, tlačivá, vzorky, roz
širovanie a uverejňovanie reklamných materiálov, 
reklamná činnosť spojená s výrobou a predajom o- 
buvi, sprostredkovateľská činnosť v oblasti uvede
ných tovarov.

(730) JASPOL EXPORT-IMPORT, spol. s r. o., R.
Jašíka 158/8, 958 Ol Partizánske, SK;

(210)464-98
(220)25.02.1998
(511)9, 10, 18, 24,25,26,35
(540)

(510)9 - Ochranná obuv proti žiareniu, ohňu a iným ne
bezpečenstvám.
10 - Ortopedická obuv.
18 - Zvieracie kože, imitácie kože, jelenica nie na 
čistenie, kozinka, kožené šnúrky, kožené škatule, 
vrecia a vrecká, cestovné kufre a cestovné tašky, ak
tovky, diplomatické kufríky, kabelky, kľúčertky, 
kufríky, nákupné tašky, kožené nite, vlákna, kožené 
kufre, nite na šitie kože, peňaženky, torby, usňové 
podšívky na obuv, zvieracie kože, surové kože, po

ľovnícke tašky, kožené remene a remienky, teľacia 
koža, usne ako surovina alebo polotovar.
24 - Bavlnené textílie, plátenná bielizeň, posteľná a 
stolová bielizeň, cestovné prikrývky, čalúnnické lát
ky, dverové závesy, látky z hodvábu, kúpeľňové 
textílie, látky s imitáciou kože, konopné tkaniny, ne
tkané textílie, obliečky, textilné obrúsky, plachty, 
plsť, pogumované tkaniny, prikrývky, textílie na o- 
buv, tkaniny, látky na vložky do topánok , vreckov
ky, záclonky, závesy.
25 - Obuv a komponenty na jej výrobu, dreváky, es- 
padríly (sandále s plátenným zvrškom), futbalová o- 
buv, galoše, gymnastické cvičky, kovanie na obuv, 
kovové časti na obuv, obuv na kúpanie, lyžiarske to
pánky, podpätky na obuv, protišmykové prostriedky 
na obuv, špičky na obuv, opasky, papuče, plážová 
obuv, podošvy na obuv, rámy na obuv, kožené ruka
vice, sandále, šnurovacie topánky, športová obuv, 
celé topánky, detské, dámske a pánske topánky, pol
topánky, mokasíny, kozáčky, dámske čižmičky, lo
dičky, vnútorné podošvy, vychádzková obuv, bieli
zeň, bundy, čiapky, detská výbavička, kombiné, ko
šele, pančuchy, pánske spodky, plavky, svetre, pod
prsenky, ponožky, pulóvre, pyžamá, rukavice, saká, 
sukne, tielka, tričká, vesty, šály, zástery, župany.
26 - Ozdoby na obuv okrem ozdôb z drahých ka
meňov, obuvnícke ihly.
35 - Rozširovanie reklamných materiálov zákazní
kom, ako sú letáky, prospekty, tlačivá, vzorky, roz
širovanie a uverejňovanie reklamných materiálov, 
reklamná činnosť spojená s výrobou a predajom o- 
buvi, sprostredkovateľská činnosť v oblasti uvede
ných tovarov.

(730) JASPOL EXPORT-IMPORT, spol. s r. o., R
Jašíka 158/8, 958 01 Partizánske, SK;

(210)503-98
(220)27.02.1998
(591) červená, biela, čierna
(511)42
(540)

BRATISLAVA

(510)41 - Organizovanie súťaží historických vozidiel.
42 - Expertízy v oblasti histórie motorizmu.

(730) VETERAN KLUB, Paulíniho 10, 811 02 Bratisla
va, SK;

(210)573-98 
(220) 06.03.1998 
(511)3, 14, 18, 25



(540)

(510)3 - Voňavkársky tovar, silice, kozmetika, vlasové 
vody.
14 - Klenotnícky tovar, bižutéria.
18 - Kožené výrobky a výrobky z napodobeniny ko
že, t. j. kabelky a iné puzdrá s menším obsahom, ďa
lej drobný kožený tovar, predovšetkým peňaženky, 
náprsné tašky, kľúčertky, ďalej cestovné kufre a va
ky, dáždniky, slnečníky.
25 - Oblečenie, klobučnícky tovar.

(730) Strehle GmbH & Co. KG, 3, Eichendorffplatz, 
D-86720 Nordlingen, DE;

(210) 655-98
(220) 13.03.1998
(511)9, 35,42
(540)INFOMARK
(510)9 - Počítače, mikropočítače, ich diely a príslušen

stvo, technické prostriedky informačných systémov, 
prístroje, nástroje a zariadenia na manipuláciu, spra
covanie, znovuzískavanie, uloženie, prenos, ochra
nu a zaistenie bezpečnosti údajov, softvérové pro
dukty najmä pre oblasť informačných systémov, 
ochrany a zaistenia bezpečnosti údajov, spracovanie 
údajov, počítačové programy a báza dát, dáta ulože
né na elektronických, magnetických a optických za
riadeniach.
36 - Sprostredkovanie obchodných informácií v ob
lasti výpočtovej techniky, softvérových produktov a 
spracovania údajov, automatizované spracovanie 
dát, odborné obchodné poradenstvo v oblasti výpo
čtovej techniky a ochrany dokumentov.
42 - Tvorba softvérových produktov, tvorba počíta
čových programov a báz dát, tvorba a ochrana dát u- 
ložených na elektronických, magnetických a optic
kých nosičoch, obnova všetkých druhov záznamov, 
dát alebo počítačových médií, programovacie a po
radenské služby v oblasti výpočtovej techniky, tvor
by softvéru a ochrany dokumentov.

(730) 1NFOTRANS, spol. s r. o., Kuklovská 54, 841 05 
Bratislava, SK;

(210)656-98 
(220) 13.03.1998 
(511) 11,35, 37, 42
(540) FRIGO SLOVAKIA
(510) 11 - Klimatizačné zariadenia, klimatizačné zariade

nia automobilov, ohrievače vody, chladiace nádoby, 
chladiace prístroje a nástroje, chladiace spotrebiče a 
zariadenia, chladiace zariadenia a stroje, chladnič
ky, klimatizačné filtre, kachle, ventilátory, výhrevné 
kotly, kúpeľňové armatúry, stroje a zariadenia na 
výrobu ľadu, medziprehrievače vzduchu, mraziace

zariadenia, mrazničky, ohrievače, plynové bojlery, 
prístroje na chladenie vzduchu, elektrické radiátory, 
radiátory ústredného kúrenia, vzduchové sušiče, 
teplovzdušné zariadenia, vetracie zariadenia, vy
hrievacie telesá a zariadenia, žiariče, vzduchotech
nické zariadenia, parné kotly.
35 - Sprostredkovanie obchodu s uvedenými tovar
mi.
37 - Montáž, opravy a servis klimatizačných, chla
diarenských a vzduchotechnických zariadení.
42 - Odborná poradenská a konzultačná činnosť v 
oblasti klimatizácie, chladenia a vzduchotechniky.

(730) FRIGO SLOVAKIA, spol. s r. o., Paulínyho 8, 
811 02 Bratislava, SK;

(210) 664-98 
(220) 16.03.1998 
(511)9,35,38,41,42 
(540)

WaPVT
(510) 9 - Nosiče údajov magnetické; nosiče údajov optic

ké; optické a magnetické disky; optické vlákna; mo
demy; počítače; počítačový softvér; zariadenia na 
spracovanie údajov.
35 - Automatizované spracovanie dát; zbieranie ú- 
dajov v počítačových bázach dát.
38 - Medzinárodná telekomunikačná počítačová 
sieť (internet); prenos údajov mimo jednotnej tele
komunikačnej siete; prenos údajov s pridanou hod
notou; prenos správ a obrazových informácií pomo
cou počítača; komunikácia pomocou počítačových 
terminálov; počítačová komunikácia; elektronická 
pošta; prenájom zariadení na prenos informácií.
41 - Školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky.
42 - Poradenské služby v oblasti výpočtovej techni
ky; prenájom prístupového času k počítačovým bá
zam dát; obnovovanie počítačových báz dát; prená
jom počítačov; prenájom počítačového softvéru; 
vypracovávanie programov na hromadné spracova
nie dát.

(730) ViaPVT, a. s., Miletičova 3, 821 08 Bratislava, SK;

(210)666^98 
(220) 16.03.1998 
(511)35, 36, 39, 42
(540) SLAVIA CAPITAL
(510) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskyto

vanie obchodných alebo podnikateľských informá
cií; komerčné informačné kancelárie; analýzy ná
kladov; nákupné ceny; analyzovanie; rozširovanie 
reklamných oznamov; štatistické informácie; účtov
níctvo; zostavovanie výpisov z účtov; robenie výpi
sov z účtov; revízia účtov; obchodný manažment a 
podnikové poradenstvo; poradenstvo pri vedení 
podnikov; zasielanie reklamných materiálov spo
ločnosti Slávia Capital zákazníkom; pomoc pri ria
dení komerčných a priemyselných podnikov; pos
kytovanie pomoci pri riadení obchodných alebo 
priemyselných podnikov; riadenie priemyselných a- 
Iebo obchodných podnikov; vydávanie a aktualizo
vanie reklamných materiálov; oceňovanie obchod
ných podnikov; oceňovanie a odhady v oblasti pod



nikania; obchodný alebo podnikateľský prieskum; 
služby, poradenstvo v obchodnej činnosti; uverejňo
vanie reklamných textov; reklama; vzťahy s verej
nosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitú
ciami a spoločenským prostredím); poradenské 
služby v oblastí obchodného alebo podnikateľského 
riadenia; prieskum trhu; profesionálne obchodné a- 
Iebo podnikateľské poradenstvo; odborné obchodné 
poradenstvo; hospodárske alebo ekonomické pred
povede; obchodné alebo podnikateľské informácie; 
podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie tex
tov.
36 - Finančné záruky; prenájom nehnuteľností; 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti cenných pa
pierov; úverové banky; realitné kancelárie; spros
tredkovanie nehnuteľností; kancelárie zaoberajúce 
sa inkasovaním pohľadávok; bankovníctvo; oceňo
vanie a odhady nehnuteľností; investovanie kapitá
lu; kapitálové investície; klíríng (zúčtovávanie vzá
jomných pohľadávok a záväzkov - bezhotovostné 
platenie); pôžičky (financovanie); daňové odhady 
(služby); oceňovanie a odhady (daňové); finančné 
odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, 
nehnuteľnosti); finančné oceňovanie (poistenie, 
bankovníctvo, nehnuteľnosti); konateľstvo, zastupi
teľstvo; správcovstvo; služby v oblastí finančníctva; 
finančné riadenie; správa nehnuteľností; burzové 
maklérsťvo; sprostredkovanie záruk; finančné ana
lýzy; finančné poradenstvo; finančné konzultačné 
služby; elektronický prevod kapitálu; finančné in
formácie; vydávanie cenín; obstarávanie a vydáva
nie cenných papierov pre emitenta a poskytovanie s 
tým súvisiacich služieb; obstarávanie pre emitenta 
splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z 
nich; vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach 
týkajúcich sa cenných papierov; vykonávanie funk
cie depozitára pre investičnú spoločnosť alebo in
vestičný fond; úschova cenných papierov; vedenie 
evidencie o cenných papieroch uložených do úscho
vy: zmluva o správe cenných papierov; správa cen
ných papierov; zmluvy o uložení cenných papierov; 
zmluvy o úschove cenných papierov; úschova cen
ností; kurzové záznamy na burze; činnosti broker- 
ského domu, brokerské služby; zmenkové progra
my; obchodovanie s cennými papiermi.
39 - Preprava cenností.
42 - Odborné poradenstvo s výnimkou obchodného; 
reštauračné a pohostinské služby.

(730) SLÁVIA CAPITAL, a. s., obchodník s cennými 
papiermi, Heydukova 6, 814 99 Bratislava 1, SK;

(210)667-98 
(220) 16.03.1998 
(511) 35, 36, 39, 42 
(540)

(510) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskyto
vanie obchodných alebo podnikateľských informá
cií; komerčné informačné kancelárie; analýzy ná
kladov; nákupné ceny; analyzovanie; rozširovanie 
reklamných oznamov; štatistické informácie; účtov
níctvo: zostavovanie výpisov z účtov; robenie výpi
sov z účtov; revízia účtov; obchodný manažment a 
podnikové poradenstvo; poradenstvo pri vedení 
podnikov; zasielanie reklamných materiálov spo
ločnosti Slávia Capital zákazníkom; pomoc pri ria
dení komerčných a priemyselných podnikov; pos
kytovanie pomoci pri riadení obchodných alebo 
priemyselných podnikov; riadenie priemyselných a- 
Iebo obchodných podnikov; vydávanie a aktualizo
vanie reklamných materiálov; oceňovanie obchod
ných podnikov; oceňovanie a odhady v oblasti pod
nikania; obchodný alebo podnikateľský prieskum; 
služby, poradenstvo v obchodnej činnosti; uverejňo
vanie reklamných textov; reklama; vzťahy s verej
nosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitú
ciami a spoločenským prostredím); poradenské 
služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského 
riadenia; prieskum trhu; profesionálne obchodné a- 
Iebo podnikateľské poradenstvo; odborné obchodné 
poradenstvo; hospodárske alebo ekonomické pred
povede; obchodné alebo podnikateľské informácie; 
podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie tex
tov.
36 - Finančné záruky; prenájom nehnuteľností; 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti cenných pa
pierov; úverové banky; realitné kancelárie; spros
tredkovanie nehnuteľností; kancelárie zaoberajúce 
sa inkasovaním pohľadávok; bankovníctvo; oceňo
vanie a odhady nehnuteľností; investovanie kapitá
lu; kapitálové investície; klíring (zúčtovávanie vzá
jomných pohľadávok a záväzkov - bezhotovostné 
platenie); pôžičky (financovanie); daňové odhady 
(služby); oceňovanie a odhady (daňové); finančné 
odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, 
nehnuteľnosti); finančné oceňovanie (poistenie, 
bankovníctvo, nehnuteľnosti); konateľstvo, zastupi
teľstvo; správcovstvo; služby v oblasti finančníctva; 
finančné riadenie; správa nehnuteľností; burzové 
maklérstvo; sprostredkovanie záruk; finančné ana
lýzy; finančné poradenstvo; finančné konzultačné 
služby; elektronický prevod kapitálu; finančné in
formácie; vydávanie cenín; obstarávanie a vydáva
nie cenných papierov pre emitenta a poskytovanie s 
tým súvisiacich služieb; obstarávanie pre emitenta 
splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z 
nich; vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach 
týkajúcich sa cenných papierov; vykonávanie funk
cie depozitára pre investičnú spoločnosť alebo in
vestičný fond; úschova cenných papierov; vedenie 
evidencie o cenných papieroch uložených do úscho
vy; zmluva o správe cenných papierov; správa cen
ných papierov; zmluvy o uložení cenných papierov; 
zmluvy o úschove cenných papierov; úschova cen
ností; kurzové záznamy na burze; činnosti broker- 
ského domu, brokerské služby; zmenkové progra
my; obchodovanie s cennými papiermi.
39 - Preprava cenností.
42 - Odborné poradenstvo s výnimkou obchodného; 
reštauračné a pohostinské služby.



služby agentúr sprostredkovávajúcich divadelných, 
koncertných a varietných umelcov; vydávanie kníh; 
prenájom televíznych prijímačov; výroba televíz
nych programov; služby poskytované orchestrom, 
divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo i- 
ných predstavení; televízna zábava; prenájom diva
delných dekorácií; umelecké módne agentúry; vý- 
chovno-zábavné klubové služby; organizovanie a 
vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konfe
rencií; organizovanie a vedenie kongresov; infor
mácie o výchove a vzdelávaní; informácie o mož
nostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zá
bavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích 
výstav; služby klubov zdravia; služby a zábava pos
kytované v prázdninových táboroch; organizovanie 
živých vystúpení; živé predstavenie; organizovanie 
športových súťaží; plánovanie a organizovanie ve
čierkov; služby nahrávacích štúdii; informácie o 
možnostiach rekreácie; prenájom videopások; orga
nizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a ve
denie sympózií; výroba videofilmov.
42 - Poradenské služby v oblasti ochrany životného 
prostredia (nesúvisiace s riadením obchodov), zo
znamovacie služby; odborné poradenstvo s výnim
kou obchodného; usporadúvanie a prevádzkovanie 
výstav; hotelierske služby; tlač, tlačenie; meteorolo
gické informácie; predpovede počasia; informácie o 
móde; pomoc pri výbere povolania; reštaurácie; re
portérske služby; spravodajské služby; bufety; pre
kladateľské a tlmočnícke služby; barové služby; 
módny dizajn; prenájom prenosných stavieb.

(730) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18, 
900 82 Blatné, SK;

(210)3717-97 
(220) 18.12.1997 
(511)9,25,35, 38,41,42 
(540)

MOVIMY
(510) 9 - Nosiče zvukových nahrávok, videohry, videoka

zety, zvukové nahrávacie zariadenia, kompaktné 
disky, magnetické nosiče údajov, optické nosiče ú- 
dajov.
25 - Tričká, šatky, čiapky, športové oblečenie, pan
čuchy, pančuchové nohavice.
35 - Obchodný manažment v oblasti umenia; orga
nizovanie výstav na reklamné účely; zásielkové re
klamné služby; pomoc pri riadení obchodnej čin
nosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľ
ských informácií, vylepovanie plagátov, rozširova
nie reklamných oznamov; sprostredkovateľne prá

ce; štatistické informácie; predvádzanie tovaru; roz
širovanie reklamných materiálov zákazníkom, letá
ky, prospekty, tlačivá, vzorky; zasielanie reklam
ných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktuali
zovanie reklamných materiálov, distribúcia vzoriek; 
obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom 
reklamných materiálov; služby, poradenstvo v ob
chodnej činnosti; uverejňovanie reklamných textov; 
vydávanie reklamných alebo náborových textov; re
klama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podni
kateľský prieskum; vzťahy s verejnosťou, prieskum 
vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločen
ským prostredím; televízna reklama; reklamné a- 
gentúry; poradenské služby v oblasti obchodného a- 
Iebo podnikateľského riadenia; predvádzanie (služ
by modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; 
prieskum trhu; hospodárske a ekonomické predpo
vede; organizovanie komerčných alebo reklamných 
výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; 
prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných 
priestorov; prenájom reklamných plôch; podpora 
predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov.
38 - Televízne vysielanie, informačné kancelárie, 
tlačové kancelárie, prenájom prístrojov na prenos 
správ.
41 - Prevádzkovanie priestorov s hracími automat
mi; organizácia a vedenie dielní na výučbu; organi
zovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; rezer
vácia vstupeniek; zábavné parky; obveselenie; zá
bava, pobavenie; požičiavanie filmových premieta
čiek a príslušenstva; filmové štúdiá, organizovanie 
vedomostných alebo zábavných súťaží; prenájom 
dekorácií; zverejňovanie textov okrem reklamných; 
vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo ná
borových; vyučovanie, vzdelávanie; prenájom au- 
dionahrávok; požičiavanie filmov; filmová tvorba; 
služby agentúr sprostredkovávajúcich divadelných, 
koncertných a varietných umelcov; vydávanie kníh; 
prenájom televíznych prijímačov; výroba televíz
nych programov; služby poskytované orchestrom, 
divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo i- 
ných predstavení; televízna zábava; prenájom diva
delných dekorácií; umelecké módne agentúry; vý- 
chovno-zábavné klubové služby; organizovanie a 
vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konfe
rencií; organizovanie a vedenie kongresov; infor
mácie o výchove a vzdelávaní; informácie o mož
nostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zá
bavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích 
výstav; služby klubov zdravia; služby a zábava pos
kytované v prázdninových táboroch; organizovanie 
živých vystúpení; živé predstavenie; organizovanie 
športových súťaží; plánovanie a organizovanie ve
čierkov; služby nahrávacích štúdií; informácie o 
možnostiach rekreácie; prenájom videopások; orga
nizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a ve
denie sympózií; výroba videofilmov.
42 - Poradenské služby v oblasti ochrany životného 
prostredia (nesúvisiace s riadením obchodov), zo
znamovacie služby; odborné poradenstvo s výnim
kou obchodného; usporadúvanie a prevádzkovanie 
výstav; hotelierske služby; tlač, tlačenie; meteorolo
gické informácie; predpovede počasia; informácie o 
móde; pomoc pri výbere povolania; reštaurácie; re
portérske služby; spravodajské služby; bufety; pre-



kladateľské a tlmočnícke služby; barové služby; 
módny dizajn; prenájom prenosných stavieb.

(730) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18, 
900 82 Blatné, SK;

(210)3718-97 
(220) 18.12.1997 
(511) 9, 25, 35, 38, 41, 42 
(540)

(510) 9 - Nosiče zvukových nahrávok, videohry, videoka
zety, zvukové nahrávacie zariadenia, kompaktné 
disky, magnetické nosiče údajov, optické nosiče ú- 
dajov.
25 - Tričká, šatky, čiapky, športové oblečenie, pan
čuchy, pančuchové nohavice.
35 - Obchodný manažment v oblasti umenia; orga
nizovanie výstav na reklamné účely; zásielkové re
klamné služby; pomoc pri riadení obchodnej čin
nosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľ
ských informácií, vylepovanie plagátov, rozširova
nie reklamných oznamov; sprostredkovateľne prá
ce; štatistické informácie; predvádzanie tovaru; roz
širovanie reklamných materiálov zákazníkom, letá
ky, prospekty, tlačivá, vzorky; zasielanie reklam
ných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktuali
zovanie reklamných materiálov, distribúcia vzoriek; 
obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom 
reklamných materiálov; služby, poradenstvo v ob
chodnej činnosti; uverejňovanie reklamných textov; 
vydávanie reklamných alebo náborových textov; re
klama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podni
kateľský prieskum; vzťahy s verejnosťou, prieskum 
vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločen
ským prostredím; televízna reklama; reklamné a- 
gentúry; poradenské služby v oblasti obchodného a- 
Iebo podnikateľského riadenia; predvádzanie (služ
by modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; 
prieskum trhu; hospodárske a ekonomické predpo
vede; organizovanie komerčných alebo reklamných 
výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; 
prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných 
priestorov; prenájom reklamných plôch; podpora 
predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov.
38 - Televízne vysielanie, informačné kancelárie, 
tlačové kancelárie, prenájom prístrojov na prenos 
správ.
41 - Prevádzkovanie priestorov s hracími automat
mi; organizácia a vedenie dielní na výučbu; organi
zovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; rezer
vácia vstupeniek; zábavné parky; obveselenie; zá

bava, pobavenie; požičiavanie filmových premieta
čiek a príslušenstva; filmové štúdiá, organizovanie 
vedomostných alebo zábavných súťaží; prenájom 
dekorácií; zverejňovanie textov okrem reklamných; 
vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo ná
borových; vyučovanie, vzdelávanie; prenájom au- 
dionahrávok; požičiavanie filmov; filmová tvorba; 
služby agentúr sprostredkovávajúcich divadelných, 
koncertných a varietných umelcov; vydávanie kníh; 
prenájom televíznych prijímačov; výroba televíz
nych programov; služby poskytované orchestrom, 
divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo i- 
ných predstavení; televízna zábava; prenájom diva
delných dekorácií; umelecké módne agentúry; vý- 
chovno-zábavné klubové služby; organizovanie a 
vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konfe
rencií; organizovanie a vedenie kongresov; infor
mácie o výchove a vzdelávaní; informácie o mož
nostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zá
bavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích 
výstav; služby klubov zdravia; služby a zábava pos
kytované v prázdninových táboroch; organizovanie 
živých vystúpení; živé predstavenie; organizovanie 
športových, súťaží; plánovanie a organizovanie ve
čierkov; služby nahrávacích štúdií; informácie o 
možnostiach rekreácie; prenájom videopások; orga
nizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a ve
denie sympózií; výroba videofilmov.
42 - Poradenské služby v oblasti ochrany životného 
prostredia (nesúvisiace s riadením obchodov), zo
znamovacie služby; odborné poradenstvo s výnim
kou obchodného; usporadúvanie a prevádzkovanie 
výstav; hotelierske služby; tlač, tlačenie; meteorolo
gické informácie; predpovede počasia; informácie o 
móde; pomoc pri výbere povolania; reštaurácie; re
portérske služby; spravodajské služby; bufety; pre
kladateľské a tlmočnícke služby; barové služby; 
módny dizajn; prenájom prenosných stavieb.

(730) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18, 
900 82 Blatné, SK;

(210)3726-97 
(220) 19.12.1997 
(511) 1, 2, 3, 5, 29, 30, 31 
(540)

MONSANTO

(510) 1 - Umelé sladidlá, soli kyseliny algínovej, gellano
vá guma, welanová guma, rhamsanová guma a algi- 
nát propylénglykolu na použitie v potravinách, vy- 
sokonenasýtené mastné kyseliny na použitie v po
travinách; chemické prípravky na výrobu farby, le
pidlá a spojivá používané v priemysle, čistiace 
kompozície a prípravky na navrtávanie ropných vr
tov; hnojivá, pôdne závlahy; povrchovo aktívne lát
ky a chemické toxické zlúčeniny na použitie v in
sekticídoch, fungicidech a herbicídoch, gény rezis
tentné k hmyzu a gény tolerantné k herbicídom na 
použitie v osive v poľnohospodárstve.



(730) SLÁVIA CAPITAL, a. s., obchodník s cennými 
papiermi, Heydukova 6, 814 99 Bratislava 1, SK;

(210) 669-98
(220) 16.03.1998
(511)35, 36, 39, 42
(540)

Slávia Capital
(510) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskyto

vanie obchodných alebo podnikateľských informá
cií; komerčné informačné kancelárie; analýzy ná
kladov; nákupné ceny; analyzovanie; rozširovanie 
reklamných oznamov; štatistické informácie; účtov
níctvo; zostavovanie výpisov z účtov; robenie výpi
sov z účtov; revízia účtov; obchodný manažment a 
podnikové poradenstvo; poradenstvo pri vedení 
podnikov; zasielanie reklamných materiálov spo
ločnosti Slávia Capital zákazníkom; pomoc pri ria
dení komerčných a priemyselných podnikov; pos
kytovanie pomoci pri riadení obchodných alebo 
priemyselných podnikov; riadenie priemyselných a- 
Iebo obchodných podnikov; vydávanie a aktualizo
vanie reklamných materiálov; oceňovanie obchod
ných podnikov; oceňovanie a odhady v oblasti pod
nikania; obchodný alebo podnikateľský prieskum; 
služby, poradenstvo v obchodnej činnosti; uverejňo
vanie reklamných textov; reklama; vzťahy s verej
nosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitú
ciami a spoločenským prostredím); poradenské 
služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského 
riadenia; prieskum trhu; profesionálne obchodné a- 
Iebo podnikateľské poradenstvo; odborné obchodné 
poradenstvo; hospodárske alebo ekonomické pred
povede; obchodné alebo podnikateľské informácie; 
podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie tex
tov.
36 - Finančné záruky; prenájom nehnuteľností; 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti cenných pa
pierov; úverové banky; realitné kancelárie; sprost
redkovanie nehnuteľností; kancelárie zaoberajúce 
sa inkasovaním pohľadávok; bankovníctvo; oceňo
vanie a odhady nehnuteľností; investovanie kapitá
lu; kapitálové investície; klíring (zúčtovávanie vzá
jomných pohľadávok a záväzkov - bezhotovostné 
platenie); pôžičky (financovanie); daňové odhady 
(služby); oceňovanie a odhady (daňové); finančné 
odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, 
nehnuteľnosti); finančné oceňovanie (poistenie, 
bankovníctvo, nehnuteľnosti); konateľstvo, zastupi
teľstvo; správcovstvo; služby v oblasti finančníctva; 
finančné riadenie; správa nehnuteľností; burzové 
maklérstvo; sprostredkovanie záruk; finančné ana
lýzy; finančné poradenstvo; finančné konzultačné 
služby; elektronický prevod kapitálu; finančné in
formácie; vydávanie cenín; obstarávanie a vydáva
nie cenných papierov pre emitenta a poskytovanie s 
tým súvisiacich služieb; obstarávanie pre emitenta 
splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z 
nich; vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach 
týkajúcich sa cenných papierov; vykonávanie funk
cie depozitára pre investičnú spoločnosť alebo in
vestičný fond; úschova cenných papierov; vedenie

evidencie o cenných papieroch uložených do úscho
vy; zmluva o správe cenných papierov; správa cen
ných papierov; zmluvy o uložení cenných papierov; 
zmluvy o úschove cenných papierov; úschova cen
ností; kurzové záznamy na burze; činnosti broker- 
ského domu, brokerské služby; zmenkové progra
my; obchodovanie s cennými papiermi.
39 - Preprava cenností.
42 - Odborné poradenstvo s výnimkou obchodného; 
reštauračné a pohostinské služby.

(730) SLÁVIA CAPITAL, a. s., obchodník s cennými 
papiermi, Heydukova 6, 814 99 Bratislava 1, SK;

(210) 670-98 
(220) 16.03.1998 
(511) 35,36, 39, 42 
(540)

(510) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskyto
vanie obchodných alebo podnikateľských informá
cií; komerčné informačné kancelárie; analýzy ná
kladov; nákupné ceny; analyzovanie; rozširovanie 
reklamných oznamov; štatistické informácie; účtov
níctvo; zostavovanie výpisov z účtov; robenie výpi
sov z účtov; revízia účtov; obchodný manažment a 
podnikové poradenstvo; poradenstvo pri vedení 
podnikov; zasielanie reklamných materiálov spo
ločnosti Slávia Capital zákazníkom; pomoc pri ria
dení komerčných a priemyselných podnikov; pos
kytovanie pomoci pri riadení obchodných alebo 
priemyselných podnikov; riadenie priemyselných a- 
Iebo obchodných podnikov; vydávanie a aktualizo
vanie reklamných materiálov; oceňovanie obchod
ných podnikov; oceňovanie a odhady v oblasti pod
nikania; obchodný alebo podnikateľský prieskum; 
služby, poradenstvo v obchodnej činnosti; uverejňo
vanie reklamných textov; reklama; vzťahy s verej
nosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitú
ciami a spoločenským prostredím); poradenské 
služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského 
riadenia; prieskum trhu; profesionálne obchodné a- 
Iebo podnikateľské poradenstvo; odborné obchodné 
poradenstvo; hospodárske alebo ekonomické pred
povede; obchodné alebo podnikateľské informácie; 
podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie tex
tov.
36 - Finančné záruky; prenájom nehnuteľností; 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti cenných pa
pierov; úverové banky; realitné kancelárie; sprost
redkovanie nehnuteľností; kancelárie zaoberajúce 
sa inkasovaním pohľadávok; bankovníctvo; oceňo
vanie a odhady nehnuteľností; investovanie kapitá
lu; kapitálové investície; Wiring (zúčtovávanie vzá
jomných pohľadávok a záväzkov - bezhotovostné 
platenie); pôžičky (financovanie); daňové odhady 
(služby); oceňovanie a odhady (daňové); finančné 
odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo,



nehnuteľnosti); finančné oceňovanie (poistenie, 
bankovníctvo, nehnuteľnosti); konateľstvo, zastupi
teľstvo, správcovstvo; služby v oblasti finančníctva; 
finančné riadenie; správa nehnuteľností; burzové 
maklérstvo; sprostredkovanie záruk; finančné ana
lýzy; finančné poradenstvo; finančné konzultačné 
služby; elektronický prevod kapitálu; finančné in
formácie; vydávanie cenín; obstarávanie a vydáva
nie cenných papierov pre emitenta a poskytovanie s 
tým súvisiacich služieb; obstarávanie pre emitenta 
splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z 
nich; vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach 
týkajúcich sa cenných papierov; vykonávanie funk
cie depozitára pre investičnú spoločnosť alebo in
vestičný fond; úschova cenných papierov; vedenie 
evidencie o cenných papieroch uložených do úscho
vy; zmluva o správe cenných papierov; správa cen
ných papierov; zmluvy o uložení cenných papierov; 
zmluvy o úschove cenných papierov; úschova cen
ností; kurzové záznamy na burze; činnosti broker- 
ského domu, brokerské služby; zmenkové progra
my; obchodovanie s cennými papiermi.
39 - Preprava cenností.
42 - Odborné poradenstvo s výnimkou obchodného; 
reštauračné a pohostinské služby.

(730) SLÁVIA CAPITAL, a. s., obchodník s cennými 
papiermi, Heydukova 6, 814 99 Bratislava 1, SK;

(210)821-98 
(220)03.04.1998 
(511) 16, 35, 41
(540)SUPERMODEL
(510) 16 - Papiernický tovar; nosiče informácií; tlačoviny, 

publikácie periodické aj neperiodické, katalógy, 
brožúry; obaly, tašky.
35 - Reklamná činnosť, propagačná činnosť, inzer
tná činnosť; vydávanie reklamných a propagačných 
materiálov.
41 - Organizovanie kultúrnych a vzdelávacích po
dujatí, prehliadok a súťaží krásy, vydávanie textov 
(tlačoviny, periodiká, neperiodiká, katalógy, brožú
ry)- _

(730) SPIŠIAK Roman, JUDr., Jakubovo nám. 14, 
813 48 Bratislava, SK;

(210)934-98 
(220) 15.05.1998 
(511)29, 30, 31, 39 
(540)

(i j

>

(510)29 - Bujóny, vývary, cibuľa konzervovaná, hydina 
nie živá, jedlé oleje, jedlé tuky, zemiakové hranol
čeky, mäso, mäso konzervované, mliečne výrobky, 
mlieko, mrazené ovocie, nakladaná zelenina, ovocie 
konzervované, polievky, potraviny solené, potravi
ny z rýb, ry'by s výnimkou živých, prípravky na vý

robu polievok, sušené ovocie, koncentrované výva
ry, záhradné bylinky konzervované, konzervovaná 
zelenina, zelenina sušená, zelenina varená, príprav
ky na zeleninové polievky, zeleninové šaláty, ze
miakové lupienky.
30 - Aníz (semená), aromatické prípravky do po- 
ptravín, badián, cestá, čaj, čokoláda, cestoviny, 
chlieb, jemné pečivo, čili (korenie) chuťové prísady, 
káva, karí (korenie), klinčeky (korenie), korenie 
(spices), korenie (pepper), koreniny, pražená kuku
rica, marináda (chuťové prísady), výrobky z múky, 
nápoje destilované, pálenky, nové korenie, mušká
tové orechy, paprika (korenie), pečivo, príchuti (a- 
rómy), príchuti do potravín (s výnimkou esencií a é- 
terických olejov), príchuti s výnimkou éterický'ch o- 
Iej o v, ryža, kuchynská soľ, soľ na konzervovanie 
potravín, sušienky, sucháre, keksy, biskvity, šafran 
(korenie), škorica (korenie), vanilka, výrobky z ka
kaa, výrobky z obilnin, zázvor.
31 - Arašidy, čerstvé ovocie, orechy, semená rastlín, 
čerstvá zelenina, čerstvé zemiaky, záhradné bylinky 
čerstvé, zrno (obilie).
39 - Balenie tovaru.

(730)THYMOS, s. r. o., Popradská 518, 059 52 Veľká 
Lomnica, SK;

(210) 1067-98 
(220)24.04.1998 
(310) 128434 
(320) 15.12.1997 
(330) CZ
(511)9, 37,38,41,42 
(540) m OTde
(510)9 - Telekomunikačné zariadenia, rádiové modemy, 

príslušenstvá k rádiovým modemom.
37 - Montáž, údržba a opravy telekomunikačných 
zariadení, inštalácie a opravy rádiových sietí.
38 - Služby v oblasti telekomunikácií vrátane pre
nosu prostredníctvom rádiového datového signálu, 
prenájom telekomunikačných zariadení.
41 - Organizovanie kurzov a seminárov v oblasti te
lekomunikácií a programovania softvéru.
42 - Vývoj programových vybavení, konštrukčná a 
projekčná činnosť, inžinierska a poradenská činnosť 
v oblasti telekomunikácií.

(730) RAČOM, s. r. o., Mírová 1283, 592 31 Nové Město 
na Moravě, CZ;

(210) 1068-98 
(220) 24.04.1998 
(310) 128870 
(320)30.12.1997 
(330) CZ
(511)9,37,38,41,42
(540) MORSE
(5)0)9 - Telekomunikačné zariadenia, rádiové modemy, 

príslušenstvá k rádiovým modemom.
37 - Montáž, údržba a opravy telekomunikačných 
zariadení, inštalácie a opravy rádiových sietí.
38 - Služby v oblasti telekomunikácií vrátane pre
nosu prostredníctvom rádiového datového signálu,



prenájom telekomunikačných zariadení.
41 - Organizovanie kurzov a seminárov v oblasti te
lekomunikácií a programovania softvéru.
42 - Vývoj programových vybavení, konštrukčná a 
projekčná činnosť, inžinierska a poradenská činnosť 
v oblasti telekomunikácií.

(730) RAČOM, s. r. o., Mírová 1283, 592 3 1 Nové Město 
na Morave, CZ;

(210)1073-98 
(220)27.04.1998 
(310) 980129.16 
(320) 29.01.1998 
(330) AW
(511) 9, 16, 25, 28, 41
(540) MYSTIC KNIGHTS OF TIR NA NOG
(510) 9 - Cyklistické prilby, dioptrické a slnečné okuliare, 

puzdrá na okuliare; CD ROMS, kazety a pásky ob
sahujúce softvérové programy zamerané na hry, 
grafiky a interaktívne programy na zábavu a vzde
lávanie detí; prístroje na videohry a programy do 
nich na použitie s počítačom alebo televízorom; 
programy, kazety, disky a pásky s videohrami a po
čítačovými hrami; kalkulačky; elektronické diáre; 
elektronické osobné plánovače; audio- a kazetové 
videoprehrávače a záznamníky; prehrávače audio- a 
kompaktných videodiskov; vopred nahrané audio- a 
videopásky, kazety, kompaktné disky a fonografic- 
ké nahrávky zamerané na hudbu a dialógy detských 
príbehov, hier, piesní a divadiel na vzdelávanie a zá
bavu detí; fotoaparáty; rádiá a rádiá so zabudovaný
mi hodinami.
16 - Papier a papiernický tovar, listový papier, pa
pier na rysovanie, modelársky papier, baliaci papier, 
samostatné listy papiera; navštívenky; papiernický 
tovar; obrázky vystrihnuté z papiera a kartónu pou
žívané ako dekorácia na stenu; obrázky vystrihnuté 
z papiera a kartónu používané na vzdelávacie účely; 
darčekový baliaci papier; výrobky z papiera na ve
čierky, papierové tašky na večierky, papierové de
korácie na večierky, papierové klobúky na večierky; 
papierové dekorácie na koláče; obrázky, kópie foto
grafií, fotomontáže a nefotomontážne fotografie, 
plagáty a umelecké reprodukcie; detské vzdelávacie 
a zábavné publikácie a časopisy; knihy, obrázkové 
knihy, detské interaktívne knihy, poznámkové zoši
ty, trhacie bloky, diáre, skladacie knihy, adresáre, 
knihy na omaľovávanie a detské knihy, zaraďovače; 
albumy na fotografie a známky; papierové zástav
ky; kartón, výtlačky kreslených obrázkov, kreslené 
obrázky v novinách; komiksy; série komických 
kníh; vývesky; školské tabule; nástenky; kalendáre, 
perá a ceruzky; škatuľkya obaly na perá a ceruzky; 
gumy, zvýrazňovače, kresliarske uhly; kriedy; zoší
vačky na papier; súpravy na maľovanie pre umelcov 
a remeselníkov; papier pre umelcov; krepový pa
pier; súpravy na maľovanie pre deti; maliarske sto
jany; maliarske štetce; aplikácie vo forme odtlač
kov; pohľadnice, čisté a hracie karty; papier a pod
ložky na písanie a na zaznamenávanie poznámok; 
obaly na knihy, knižné záložky; stolové súpravy; 
papierové plánovače; papierové servítky; papierové 
podložky; papierové tašky; papierové a kartónové 
škatule; odtlačky, nálepky a lepiace štítky, papiero

vé prestieranie na stôl; papierové vreckovky a utier
ky; plastické podložky a gumené pečiatky.
25 - Odevy, teplé oblečenie, džogingové oblečenie, 
spodky pohlcujúce pot a tričká pohlcujúce pot, bo
dy (dámska bielizeň), trikoty, pančuškové nohavice, 
teplé spodky, gamaše, detské kombinézy, tielka, ob
lečenie do mokrého prostredia, oblečenie na lyžo
vanie, lyžiarske spodky, lyžiarske náprsenky, lyžiar
ske vetrovky, podbradníky, plavky, vrchné obleče
nie na pláž a kúpanie, obleky, smokingy, nohavice, 
spodky, džínsy, šortky, šortky pohlcujúce pot, šor
tky na telocvik, kabáty, plášte, bundy, košele, špor
tové košele, tričká, tričká z úpletu, pulóvre, svetre, 
vesty, športové saká, haleny, oblečenie na hry, saká, 
zvrchníky, krátke bundy, saká odolné proti vetru, 
kožené saká, šaty, obuv, topánky, čižmy, tenisky, o- 
buv na atletiku, obuv na basketbal, vychádzková o- 
buv, sandále, pokrývky hlavy, klobúky, čiapky, štít
ky, kapucne, baretky, čelenky, čelenky pohlcujúce 
pot, manžety, chrániče uší, šály, viazanky, motýliky, 
šatky, potné vložky, oblečenie na spanie, róby, py
žamá, nočné košele, pršiplášte, rukavice, palčiaky, 
galoše, domáce oblečenie, spodná bielizeň, trenírky, 
detské textilné plienky, tielka, pánske podväzky, 
pančuchy, ponožky, opasky, zástery.
28 - Hračky, hry, športové potreby patriace do trie
dy 28, basketbalové koše, bezmotorové skútre ako 
hračky, skejtbordy a skejtbordové tašky; ohybné 
hračky, pohyblivé hračky a ich príslušenstvo, stolo
vé športové hry; lopty na šport a hry, súpravy na há
dzanie obručí, hodinky ako hračky, hračky do vane, 
hračky podporujúce rôzne detské aktivity; hračkár
ske kúzla; hračky vystrekujúce vodu, šarkany, švi
hadlá; praky; audiovizuálne hračky, pohyblivé hry, 
hovoriace bábiky, hračky rozvíjajúce priestorové vi
denie, hry rozvíjajúce pohybovú zručnosť, stolové 
hry, kartové hry; mechanické časti na hranie elek
tronických hier, hracie stoly uvádzané do činnosti 
vhodením mince; skladačky a hlavolamy; mecha
nické hračky, hračky na batérie; bábiky, bábky; hra
cie súpravy pre bábiky, oblečenie pre bábiky; detská 
kozmetika na hranie; detské divadielka; detské 
zbrane a súpravy na hádzanie do terča; šípky; baló
ny; vypchaté a plyšové hračky; stláčacie hračky; hu
dobné hračky; nafukovacie hračky do vane; kolesá 
na plávanie; hračkárske vozidlá; nafukovacie pla
vecké bazény; detské domy a stany na hranie; sur- 
fovacie dosky, lietajúce taniere, hračky do piesku, 
sane, tobogany, snoubordy, ozdoby na vianočné 
stromčeky okrem osvetlenia; plastelína na hranie; 
plastické pohyblivé modely; hračky pre domáce 
zvieratá, guľôčky a jojá, masky na maškarné plesy. 
41 - Služby v oblasti zábavy, hlavne produkcia a 
distribúcia televíznych programov, filmov, celove
černých hraných filmov, vopred nahraných video- 
pások, kaziet a videodiskiet; televíznych seriálov a 
živých predstavení.

(730) Saban International N. V., Plaza JoJo Correa 1-5, 
Curacao, AN;

(210) 1074-98 
(220)27.04.1998 
(511)6, 19, 20,37, 42



(540) ZAMOS
(510)6 - Kovové schodíky, oceľové schodištia, schodnice 

kovové, dverové rámy - zárubne (kovové), oceľové 
konštrukcie.
19 - Schodištia (okrem kovových), schodnice (ok
rem kovových), obklady (s výnimkou kovových), 
drevené dverové rámy, drevo, dyhy, hranoly, ka
meň, stavebné konštrukcie (s výnimkou kovových), 
dvere, (s výnimkou kovových).
20 - Schodíky (s výnimkou kovových), schodiskové 
zábradlia, tyče, dverové obloženie (s výnimkou ko
vového), stolárske výrobky.
37 - Jednoduché stavby, montáž schodišť.
42 - Inžinierska činnosť, konštruktérske práce, ná
vrh a vývoj schodišť.

(730) ZAMOS, spol. s r. o.. Lamačská 3, 815 20 Brati
slava, SK;

(210) 1075-98 
(220)27.04.1998 
(511)6, 19, 20, 37, 42 
(540)

ZAMOS
(510) 6 - Kovové schodíky, oceľové schodištia, schodnice 

kovové, dverové rámy - zárubne (kovové), oceľové 
konštrukcie.
19 - Schodištia (okrem kovových), schodnice (ok
rem kovových), obklady (s výnimkou kovových), 
drevené dverové rámy, drevo, dyhy, hranoly, ka
meň, stavebné konštrukcie (s výnimkou kovových), 
dvere, (s výnimkou kovových).
20 - Schodíky (s výnimkou kovových), schodiskové 
zábradlia, tyče, dverové obloženie (s výnimkou ko
vového), stolárske výrobky.
37 - Jednoduché stavby, montáž schodišť.
42 - Inžinierska činnosť, konštruktérske práce, ná
vrh a vývoj schodišť.

(730) ZAMOS, spol. s r. o., Lamačská 3, 815 20 Brati
slava, SK;

(510) 6 - Kovové schodíky, oceľové schodištia, schodnice 
kovové, dverové rámy - zárubne (kovové), oceľové 
konštrukcie.
19 - Schodištia (okrem kovových), schodnice (ok
rem kovových), obklady (s výnimkou kovových), 
drevené dverové rámy, drevo, dyhy, hranoly, ka
meň, stavebné konštrukcie (s výnimkou kovových), 
dvere, (s výnimkou kovových).
20 - Schodíky (s výnimkou kovových), schodiskové 
zábradlia, tyče, dverové obloženie (s výnimkou ko
vového), stolárske výrobky.
37 - Jednoduché stavby, montáž schodišť.
42 - Inžinierska činnosť, konštruktérske práce, ná
vrh a vývoj schodišť.

(730) ZAMOS, spol. s r. o., Lamačská 3, 815 20 Brati
slava, SK;

(210) 1117-98 
(220)29.04.1998 
(511)36 
(540)

(510)36 - Finančné a investičné služby.
(730) Fidelity International Limited, Pembroke Hall, 42 

Crow Lane, Pembroke HM 19, Hamilton HMCX, 
BM;

(210)1118-98 
(220)29.04.1998 
(511)9 
(540)

V I A SYS T EMS
(510)9 - Základné dosky, podkladové dosky a iné dosky 

na tlačený elektrický' obvod.
(730) Viasystems Group, Inc., 101 S. Hanley, Suite 400, 

63101 St. Louis, Missouri, US;

(210) 1076-98 
(220)27.04.1998 
(511)6, 19, 20, 37, 42 
(540)

(210) 1119-98
(220)29.04.1998
(511)31



(540)

(510)31 - Kŕmne zmesi pre hospodárske zvieratá.
(730) STING-ITEC Slovakia, s. r. o., Cintorínska 5, 

949 01 Nitra, SK;

(210)1120-98 
(220)29.04.1998 
(511)31 
(540)

(510)31 - Kŕmne zmesi pre hospodárske zvieratá.
(730) STING-ITEC Slovakia, s. r. o., Cintorínska 5, 

949 01 Nitra, SK;

(210) 1140-98
(220)30.04.1998
(591) biela, žltá, červená, modrá
(511)29, 30, 32
(540)

Lfeamii
(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) 1175-98 
(220) 07.05.1998 
(511) 16, 29, 30, 32
(540) OVODUO
(510) 16 - Firemné listy, papierové propagačné materiály.

29 - Konzumné mlieka, smotany, jogurty, mliečne 
nátierky, syry, mliečne dezerty.
30 - Mrazené krémy.
32 - Ovocné nápoje.

(730) Laktis, Žilinské mliekarne, a. s., Rajecká cesta 91, 
010 39 Žilina, SK;

(210) 1231-98
(220) 12.05.1998
(511)5,30
(540) Brontíkovia
(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) 1232-98
(220) 12.05.1998
(511)5, 30
(540) Echináčkovia
(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) 1233-98 
(220) 12.05.1998 
(511)5,30
(540) Bobríkovia
(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) 1234-98
(220) 12.05.1998
(511)5, 30
(540) Kozmíkovia
(510)5 - Vitamínové, multi vitamínové, 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) 1236-98
(220) 12.05.1998
(511)5,30
(540) Vitamultík
(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) 1237-98
(220) 12.05.1998
(511)5, 30
(540)GRAVITIN
(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) 1238-98
(220) 12.05.1998
(511) 5, 30
(540)MEGACÉČKO

(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) 1239-98 
(220) 12.05.1998 
(511)5, 30
(540)STRESVIT
(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)1248-98
(220) 12.05.1998
(511) 5, 30
(540) ZELENÝ ZDROJ
(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) 1249-98
(220) 12.05.1998
(511)5,30
(540) SVIEŽI DYCH
(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)1250-98
(220) 12.05.1998
(511)5,30
(540) ŽENŠEN spektrum
(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) 1251-98
(220) 12.05.1998
(511)3, 5, 30
(540) REGHAAR
(510) 3 - Kozmetické prípravky, najmä vlasové prípravky, 

šampóny, aktivátory, stimulátory a vitamínové pre
paráty pre vlasovú kozmetiku.
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., Oldfichovice 44, 739 58 
Třinec 1, CZ;



(210) 1252-98
(220) 12.05.1998
(511)5, 30
(540) MISTER MAX
(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) 1253-98
(220) 12.05.1998
(511)5,30
(540) Mr. MAX
(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) 1254-98
(220) 12.05.1998
(511)5, 30
(540)VIAREDIN
(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) 1256-98
(220) 12.05.1998
(511)5,30
(540)SUPRAVIT
(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) 1257-98 
(220) 12.05.1998 
(511)5, 30
(540) MEMO plus
(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) 1259-98
(220) 12.05.1998
(511)5, 30
(540) ABC Spektrum
(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) 1260-98
(220) 12.05.1998
(511)5, 30
(540) GARLIC OIL
(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)1261-98
(220) 12.05.1998
(511)5, 30
(540)VITA-TIME
(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)1263-98 
(220) 12.05.1998 
(511)9, 16, 35, 42
(540) ANTARES PLUS
(510) 9 - Počítačový softvér.

16 - Papier a výrobky z papiera, najmä adresné štít
ky a adresné štítky do adresovacích strojov, baliaci, 
drevitý, listový, pauzovací a svietivý papier, papier 
do registračných strojov, papier do elektrokardio
gramov, papier do rádiogramov, samolepky a nálep
ky pre domácnosť a na kancelárske účely, papiero
vé pásky, papierové pásky a karty na zaznamenáva
nie počítačových programov, pásky do písacích 
strojov, pásky do tlačiarní k počítačom, farebné pás
ky, cievky s farbiacimi páskami, etikety (s výnim
kou textilných), formuláre, obálky, obaly, vrecia a 
vrecká na odpadky z papiera alebo plastických ma
teriálov; etiketovacie kliešte; výrobky z lepenky a 
kartonážne výrobky, najmä obaly na fľaše a škatule, 
pútače, reklamné tabule; tlačoviny, časopisy, perio-



d i ká, knihy, knihárske výrobky, fotografie, písacie 
potreby, kancelárske lepidlá, potreby pre umelcov, 
Štetce, písacie stroje, kancelárske potreby okrem ná
bytku, lepiace pásky, učebné a školské potreby a po
môcky, hracie karty, tlačiarenské písmená, štočky. 
15 - Propagácia a reklama.
42 - Tvorba a vývoj softvéru.

(730) Antares PJtis1 s. r. o., Jančova 15, 811 02 Bratisla
va, SK,

(210)1264-98 
(220) 12.05 1998 
(511)9, 16, 35, 42 
(540)

+
PUIS

(510)9 - Počítačový softvér.
16 - Papier a výrobky z papiera, najmä adresné štít
ky a adresné štítky do adresovacích strojov, baliaci, 
drevitý, listový, pauzovací a svietivý papier, papier 
do registračných strojov, papier do elektrokardio
gramov, papier do rádiogramov, samolepky a nálep
ky pre domácnosť a na kancelárske účely, papiero
vé pásky', papierové pásky a karty na zaznamenáva
nie počítačových programov, pásky do písacích 
strojov, pásky do tlačiarní k počítačom, farebné pás
ky, cievky s farbiacimi páskami, etikety (s výnim
kou textilných), formuláre, obálky, obaly, vrecia a 
vrecká na odpadky z papiera alebo plastických ma
teriálov; etiketovacie kliešte; výrobky z lepenky a 
kartonážne výrobky, najmä obaly na fľaše a škatule, 
pútače, reklamné tabule; tlačoviny, časopisy, perio
diká, knihy, knihárske výrobky, fotografie, písacie 
potreby, kancelárske lepidlá, potreby pre umelcov, 
štetce, písacie stroje, kancelárske potreby okrem ná
bytku, lepiace pásky, učebné a školské potreby a po
môcky, hracie karty, tlačiarenské písmená, štočky. 
35 - Propagácia a reklama.
42 - Tvorba a vývoj softvéru.

(730) Antares Plus, s. r. o., Jančova 15, 811 02 Bratisla
va, SK;

(210) 1265-98 
(220) 12.05.1998 
(511)9, 16, 35, 42
(540)Náš papier, znesie všetko!
(510) 9 - Počítačo\ý softvér.

16 - Papier a výrobky z papiera, najmä adresné štít
ky' a adresné štítky do adresovacích strojov, baliaci, 
drevitý, listový, pauzovací a svietivý papier, papier 
do registračných strojov, papier do elektrokardio
gramov, papier do rádiogramov, samolepky a nálep
ky pre domácnosť a na kancelárske účely, papiero
vé pásky, papierové pásky a karty na zaznamenáva
nie počítačových programov, pásky do písacích 
strojov, pásky do tlačiarní k počítačom, farebné pás
ky, cievky s farbiacimi páskami, etikety (s výnim
kou textilných), formuláre, obálky, obaly, vrecia a 
vrecká na odpadky z papiera alebo plastických ma
teriálov; etiketovacie kliešte; výrobky z lepenky a 
kartonážne výrobky, najmä obaly na fľaše a škatule,

pútače, reklamné tabule; tlačoviny, časopisy, perio
diká, knihy, knihárske výrobky, fotografie, písacie 
potreby, kancelárske lepidlá, potreby pre umelcov, 
štetce, písacie stroje, kancelárske potreby okrem ná
bytku, lepiace pásky, učebné a školské potreby a po
môcky, hracie karty, tlačiarenské písmená, štočky. 
35 - Propagácia a reklama.
42 - Tvorba a vývoj softvéru.

(730) Antares Plus, s. r. o., Jančova 15, 811 02 Bratisla
va, SK;

(210)1266-98
(220) 12.05.1998
(5H)9
(540) DIL
(510)9 - Prístroje na silnoprúdovú techniku, elektrické a 

elektronické prístroje na ochranu, spínanie a riade
nie motorov a elektrických zariadení, elektromag
neticky hnané rozvádzače s oneskoreným a neones- 
koreným zapínaním a vypínaním, ako aj kombiná
cie uvedených prístrojov.

(730) Klockner - Moeller GmbH, Hein - Moeller - Str. 7- 
-11, D-53115 Bonn, DE;

(210)1267-98 
(220) 12.05.1998 
(511)34 
(540)

JOHN PLAYER

(,OLD LEAF

(510)34 - Cigarety, tabak, tabakové výrobky, fajčiarske 
potreby, zapaľovače, zápalky.

(730) British American Tobacco (Brands) Limited, 
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2Pu, 
GB;

(210) 1270-98 
(220) 13.05.1998 
(511) 1, 5, 31
(540) BIMIVIT
(510) 1 - Chemické prípravky na priemyselné a vedecké 

účely, priemyselné hnojivá, priemyselné chemiká
lie, chemické látky na konzervovanie potravín, che
mické prísady na odmasťovanie.
5 - Lieky, drogy, farmaceutické prípravky na hu
mánne a veterinárne použitie, chemické prípravky 
na farmaceutické účely, farmaceutické a zverolekár



ske prípravky, krmivá (prísady) do kŕmnych zmesí 
na lekárske účely, chemické prípravky na zverole
kárske účely, chemicko-farmaceutické prípravky, 
chemické prípravky na farmaceutické účely, orga- 
nopreparáty, séra a krvné deriváty, dezinfekčné prí
pravky na hygienické účely, antimikrobiká, antipa- 
razitiká, posilňujúce a dietetické prípravky na lekár
ske použitie, dietetické prípravky pre deti a cho
rých, prostriedky na ničenie rastlinných a živočíš
nych škodcov, medikované prípravky pre zvieratá, 
chemické prísady do krmív na lekárske účely.
31- Krmivá pre zvieratá, chemické prísady do kr
mív (nie na lekárske použitie), fortifíkačné a stimu
lačné substancie na výživu zvierat.

(730) Biotika, a. s., Príboj 335, 976 13 Slovenská Ľupča, 
SK;

(210) 1272-98
(220) 14.05.1998
(511)5, 16
(540)SUP-ŠUP

(510) 5 - Hygienické nohavičky, zdravotné nohavičky, ab
sorpčně nohavičky pre inkontinentných pacientov.
16 - Jednorazové detské plienky z papiera alebo ce
lulózy, detské plienky z papiera alebo buničiny, det
ské jednorazové plienkové nohavičky z papiera ale
bo buničiny, plienkové jednorazové nohavičky z pa
piera alebo buničiny.

(730) UNIVERSAL TRADING SR, a. s., Viničné 209, 
900 23 Viničné, SK;

(210) 1274-98 
(220) 14.05.1998 
(511)28 
(540)

(510)28 - Hračky.
(730) Bodka Slovakia, spol. s r. o., Račianska 155, 

831 02 Bratislava, SK;

(210) 1275-98 
(220) 14.05.1998 
(511)6, 19 
(540)

(510) 6 - Bezpečnostné dvere kovové.
19 - Bezpečnostné dvere nekovové.

(730) Guzma Peter, Lomonosova 18, 040 01 Košice, SK;

(210)1277-98 
(220) 14.05.1998 
(511)3

(540) MARY KAY HIGH PROFILE
(510) 3 - Kozmetické prípravky, rúže.
(730) MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, Dallas, 

Texas 75248, US;

(210) 1279-98
(220) 14.05.1998
(511) 4, 6, 7, 8, 9, 12, 19, 28, 36, 37, 41, 42
(540)TATRAPOMA
(510)4 - Mazacie oleje, mazacie tuky, mazadlá, motorové 

palivá, pohonné látky.
6 - Oceľobetónové materiály na budovy, kovové 
debnenie, kovové dlážky, kovové dvere, kovové 
dverové obloženie, kovové dverové prahy, dverové 
rámy, kovové zárubne, kovové koľajnice, koľajni
cové spojky, kovové konštrukcie, kovové stavebné 
konštrukcie, kovové kostry budov, kotevné dosky, 
stavebné kovania, stavebné kovové dielce, kovové 
konzoly, podpery pre stavebníctvo, kovové debny, 
kontajnery, skrinky, škatule, kovové laná, kovové 
nádoby, kovové nádoby na stlačený plyn alebo 
skvapalnený vzduch, kovové nádrže na tekuté pali
vá, kovové potrubia, kovové reťaze, kovové scho
diská, kovové lávky, kovové nádrže, kovové navija
ky s výnimkou mechanických na navíjanie hadíc, 
kovové nosníky, oceľové konštrukcie, oceľové rúry, 
oceľový plech, kovové palety na manipuláciu s to
varom, kovové okenice, kovové okenné rámy, ko
vové podpery, kovové podvaly, kovové potrubia, 
kovové potrubia ústredného kúrenia, kovové mate
riály na pozemné lanové dráhy, kovové priehradové 
konštrukcie, kovové rebríky, kovové rošty, kovové 
prenosné stavby, kovový stavebný materiál, kovové 
stĺpy, kovové stožiare, kovové strechy, kovové 
strešné krytiny, turnikety (s výnimkou automatic
kých), uholníky, výhybky, vystužovacie materiály 
pre stavebníctvo, káble na visuté lanovky, západky.
7 - Dopravníky ako stroje, eskalátory (pohyblivé 
schodiská), hriadele na stroje, kladkostroje, kolesá 
(ako časti strojov), kotúčové spojky (stroje), mecha
nické navíjacie zariadenia, navijaky, navijaky (ako 
časti strojov), prevody strojov, remenice (ako časti 
strojov), hnacie reťaze s výnimkou reťazí pre po
zemné vozidlá, spojky s výnimkou spojok pre po
zemné vozidlá, výmenníky tepla ako časti strojov, 
výťahy, zdvíhacie zariadenia.
8 - Formy, ručné nástroje a náradie, ručné zdviháky, 
zveráky, železné výlisky.
9 - Elektrické perá (na vizuálne zobrazovacie zaria
denia), indikátory, integrované obvody, karty pamä
ťové a mikroprocesorové (v počítačoch), kompakt
né disky, kompaktné disky (optické), kopírovacie 
zariadenia a stroje (fotografické, elektrostatické ale
bo termické), magnetické médiá, meniče elektrické, 
mikroprocesory, modemy, monitory, monitory 
(programy), obmedzovače (elektrotechnika), optic
ké čítače, optické prístroje a nástroje, periférne za
riadenia počítačov, počítače, počítačové klávesnice, 
počítačové pamäte, nahrané počítačové programy, 
počítačový softvér, polovodiče, presné meracie prí
stroje, prípojky (elektrotechnika), procesory (cen
trálne procesorové jednotky), elektrické regulátory,



elektrické relé, automatické riadenie pre dopravné 
prostriedky, riadiace panely, automatické rozvádza
če ako stroje, rozvodné panely, rozvodné panely (e- 
lektrina), rozvodné pulty (elektrina), rozvodné skri
ne, spínacie skrine, transformátory (elektrotechni
ka), automatické turnikety, mechanizmy turniketov, 
výťahové zariadenia.
12 - Člny, kabíny lanovej dráhy, lanovky, lode, loď
ky, lyžiarske vleky, vodné lyžiarske vleky, kompy, 
sane (dopravný prostriedok), vozíky lanovej dráhy, 
vozne lanovej dráhy, visutá lanová dráha, zariadenia 
lanovej dráhy.
19 - Azbestocement, baraky, búdy, bazény (stavby s 
výnimkou kovových), betón, materiál na výrobu be
tónu, betónové koberce, betónové podpery, ohňo
vzdorné betónové poťahy, cement, debnenie s vý
nimkou kovového (stavebníctvo), dlažba s výnim
kou kovovej, dlaždice s výnimkou kovových, dláž
ky s výnimkou kovových, dosky (stavebné drevo), 
stavebné drevo, dvere s výnimkou kovových, dve
rové rámy s výnimkou kovových, hranoly, kameň, 
kameniny pre stavebníctvo, komínové plášte, komí
ny, dymovody s výnimkou kovových, stavebné kon
štrukcie s výnimkou kovových, strešné krokvy, sta
vebná lepenka, lešenia s výnimkou kovových, sta
vebná malta, mozaiky (stavebníctvo), mramor, náte
rové hmoty, omietky pre stavebníctvo, nekovové 
obklady, vonkajšie plášte (stavebné krytiny), niste- 
jové sklo (stavebný materiál), obkladačky, nekovo
vé stavebné dlaždice, obkladový materiál na budo
vy s výnimkou kovového, obklady stien a priečok s 
výnimkou kovových obklady s výnimkou kovo
vých, na budovy, okenice s výnimkou kovových, o- 
kenné rámy s výnimkou kovových, okenné sklo s 
výnimkou okenného skla na automobily, okná s vý
nimkou kovových, stavebný papier, piesok s výnim
kou lejárskeho, preklady s výnimkou kovových, 
priečky s výnimkou kovových, stavebné sklo, streš
né krytiny s výnimkou kovových, stavebné panely s 
výnimkou kovových, stavebný materiál s výnimkou 
kovového, stropy, stropné dosky s výnimkou kovo
vých, šamot, štrk, tabuľové sklo (stavebný mate
riál), tehly, vápenec, vápno.
28 - Bazény (ako objekty na hru a šport), stroje na 
fyzické cvičenie, sánky (športový tovar), šmykľav
ky, vodné šmykľavky, letné sánkarské dráhy, zaria
denia na telesné cvičenia, zariadenia (rampy) na ex
trémne športy (skejtbording, kolieskové korčuľova
nie (roller skating), extrémna cyklistika).
36 - Prenájom nehnuteľností, správa nehnuteľností, 
sprostredkovanie nehnuteľností, realitné kancelárie.
37 - Asfaltovanie, demolácia budov, dozor nad stav
bami, inštalovanie a opravy elektrických spotrebi
čov, izolovanie stavieb, klampiarsťvo a inštalatér
stvo, murárstvo, prenájom stavebných strojov a za
riadení, montáž, údržba a opravy-- strojov, stavebníc
tvo, stavebný dozor, štukovanie, sadrovanie, utes
ňovanie budov (služby), utesňovanie stavieb.
41 - Organizovanie a vedenie seminárov, školenie.
42 - Inžinierska činnosť, odborné poradenstvo s vý
nimkou obchodného, projektová činnosť, štúdie 
technických projektov, projektovanie stavieb, zosta
vovanie stavebných výkresov, technický prieskum, 
tvorba softvéru, strojársky výskum, výskum a vývoj 
nových výrobkov.

(730) TATRAPOMA, a. s., Poľná 4, 060 01 Kežmarok, 
SK;

(210) 1280-98
(220) 14.05.1998
(591) modrá, žltá
(511)4, 6, 7, 8, 9, 12, 19, 28, 36, 37, 4Í, 42
(540)

TflTRfiPOMfl
(510) 4 - Mazacie oleje, mazacie tuky, mazadlá, motorové 

palivá, pohonné látky.
6 - Oceľobetónové materiály na budovy, kovové 
debnenie, kovové dlážky, kovové dvere, kovové 
dverové obloženie, kovové dverové prahy, dverové 
rámy, kovové zárubne, kovové koľajnice, koľajni
cové spojky, kovové konštrukcie, kovové stavebné 
konštrukcie, kovové kostry budov, kotevné dosky, 
stavebné kovania, stavebné kovové dielce, kovové 
konzoly, podpery pre stavebníctvo, kovové debny, 
kontajnery', skrinky, škatule, kovové laná, kovové 
nádoby, kovové nádoby na stlačený plyn alebo 
skvapalnený vzduch, kovové nádrže na tekuté pali
vá, kovové potrubia, kovové reťaze, kovové scho
diská, kovové lávky, kovové nádrže, kovové navija
ky s výnimkou mechanických na navíjanie hadíc, 
kovové nosníky, oceľové konštrukcie, oceľové rúry, 
oceľový plech, kovové palety na manipuláciu s to
varom, kovové okenice, kovové okenné rámy, ko
vové podpery, kovové podvaly, kovové potrubia, 
kovové potrubia ústredného kúrenia, kovové mate
riály na pozemné lanové dráhy, kovové priehradové 
konštrukcie, kovové rebríky, kovové rošty, kovové 
prenosné stavby, kovový stavebný materiál, kovové 
stĺpy, kovové stožiare, kovové strechy, kovové 
strešné krytiny, turnikety' (s výnimkou automatic
kých), uholníky, výhybky, vystužovacie materiály 
pre stavebníctvo, káble na visuté lanovky, západky.
7 - Dopravníky ako stroje, eskalátory (pohyblivé 
schodiská), hriadele na stroje, kladkostroje, kolesá 
(ako časti strojov), kotúčové spojky (stroje), mecha
nické navíjacie zariadenia, navijaky, navijaky (ako 
časti strojov), prevody strojov, remenice (ako časti 
strojov), hnacie reťaze s výnimkou reťazí pre po
zemné vozidlá, spojky s výnimkou spojok pre po
zemné vozidlá, výmenníky tepla ako časti strojov, 
výťahy, zdvíhacie zariadenia.
8 - Formy, ručné nástroje a náradie, ručné zdviháky, 
zveráky, železné výlisky.
9 - Elektrické perá (na vizuálne zobrazovacie zaria
denia), indikátory, integrované obvody, karty pamä
ťové a mikroprocesorové (v počítačoch), kompakt
né disky, kompaktné disky (optické), kopírovacie 
zariadenia a stroje (fotografické, elektrostatické ale
bo termické), magnetické médiá, meniče elektrické, 
mikroprocesory, modemy, monitory, monitory 
(programy), obmedzovače (elektrotechnika), optic
ké čítače, optické prístroje a nástroje, periférne za
riadenia počítačov, počítače, počítačové klávesnice, 
počítačové pamäte, nahrané počítačové programy, 
počítačový softvér, polovodiče, presné meracie prí
stroje, prípojky (elektrotechnika), procesory (cen-



trálne procesorové jednotky), elektrické regulátory, 
elektrické relé, automatické riadenie pre dopravné 
prostriedky, riadiace panely, automatické rozvádza
če ako stroje, rozvodné panely, rozvodné panely (e- 
lektrina), rozvodné pulty (elektrina), rozvodné skri
ne, spínacie skrine, transformátory (elektrotechni
ka), automatické turnikety, mechanizmy turniketov, 
výťahové zariadenia.
12 - Člny, kabíny lanovej dráhy, lanovky, lode, loď
ky, lyžiarske vleky, vodné lyžiarske vleky, kompy, 
sane (dopravný prostriedok), vozíky lanovej dráhy, 
vozne lanovej dráhy, visutá lanová dráha, zariadenia 
lanovej dráhy.
19 - Azbestocement, baraky, búdy, bazény (stavby s 
výnimkou kovových), betón, materiál na výrobu be
tónu, betónové koberce, betónové podpery, ohňo
vzdorné betónové poťahy, cement, debnenie s vý
nimkou kovového (stavebníctvo), dlažba s výnim
kou kovovej, dlaždice s výnimkou kovových, dláž
ky s výnimkou kovových, dosky (stavebné drevo), 
stavebné drevo, dvere s výnimkou kovových, dve
rové rámy s výnimkou kovových, hranoly, kameň, 
kameniny pre stavebníctvo, komínové plášte, komí
ny, dymovody s výnimkou kovových, stavebné kon
štrukcie s výnimkou kovových, strešné krokvy, sta
vebná lepenka, lešenia s výnimkou kovových, sta
vebná malta, mozaiky (stavebníctvo), mramor, náte
rové hmoty, omietky pre stavebníctvo, nekovové 
obklady, vonkajšie plášte (stavebné krytiny), niste- 
jové sklo (stavebný materiál), obkladačky, nekovo
vé stavebné dlaždice, obkladový materiál na budo
vy s výnimkou kovového, obklady stien a priečok s 
výnimkou kovových obklady s výnimkou kovo
vých, na budovy, okenice s výnimkou kovových, o- 
kenné rámy s výnimkou kovových, okenné sklo s 
výnimkou okenného skla na automobily, okná s vý
nimkou kovových, stavebný papier, piesok s výnim
kou lejárskeho, preklady s výnimkou kovových, 
priečky s výnimkou kovových, stavebné sklo, streš
né krytiny s výnimkou kovových, stavebné panely s 
výnimkou kovových, stavebný materiál s výnimkou 
kovového, stropy, stropné dosky s výnimkou kovo
vých, šamot, štrk, tabuľové sklo (stavebný mate
riál), tehly, vápenec, vápno.
28 - Bazény (ako objekty na hru a šport), stroje na 
fyzické cvičenie, sánky (športový tovar), šmykľav
ky, vodné šmykľavky, letné sánkarské dráhy, zaria
denia na telesné cvičenia, zariadenia (rampy) na ex
trémne športy (skejtbording, kolieskové korčuľova
nie (roller skating), extrémna cyklistika).
36 - Prenájom nehnuteľností, správa nehnuteľností, 
sprostredkovanie nehnuteľností, realitné kancelárie.
37 - Asfaltovanie, demolácia budov, dozor nad stav
bami, inštalovanie a opravy elektrických spotrebi
čov, izolovanie stavieb, klampiarstvo a inštalatér
stvo, murárstvo, prenájom stavebných strojov a za
riadení, montáž, údržba a opravy strojov, stavebníc
tvo, stavebný dozor, štukovanie, sadrovanie, utes
ňovanie budov (služby), utesňovanie stavieb.
41 - Organizovanie a vedenie seminárov, školenie.
42 - Inžinierska činnosť, odborné poradenstvo s vý
nimkou obchodného, projektová činnosť, štúdie 
technických projektov, projektovanie stavieb, zosta
vovanie stavebných výkresov, technický prieskum,

tvorba softvéru, strojársky výskum, výskum a vývoj 
nových výrobkov.

(730) TATRAPOMA, a. s., Poľná 4, 060 01 Kežmarok, 
SK;

(210)1281-98
(220) 14.05.1998
(511)4, 6, 7, 8, 9, 12, 19, 28, 36, 37, 41, 42
(540)TATRALIFT
(510)4 - Mazacie oleje, mazacie tuky, mazadlá, motorové 

palivá, pohonné látky.
6 - Oceľobetónové materiály na budovy, kovové 
debnenie, kovové dlážky, kovové dvere, kovové 
dverové obloženie, kovové dverové prahy, dverové 
rámy, kovové zárubne, kovové koľajnice, koľajni
cové spojky, kovové konštrukcie, kovové stavebné 
konštrukcie, kovové kostry budov, kotevné dosky, 
stavebné kovania, stavebné kovové dielce, kovové 
konzoly, podpery pre stavebníctvo, kovové debny, 
kontajnery, skrinky, škatule, kovové laná, kovové 
nádoby, kovové nádoby na stlačený plyn alebo 
skvapalnený vzduch, kovové nádrže na tekuté pali
vá, kovové potrubia, kovové reťaze, kovové scho
diská, kovové lávky, kovové nádrže, kovové navija
ky s výnimkou mechanických na navíjanie hadíc, 
kovové nosníky, oceľové konštrukcie, oceľové rúry, 
oceľový plech, kovové palety na manipuláciu s to
varom, kovové okenice, kovové okenné rámy, ko
vové podpery, kovové podvaly, kovové potrubia, 
kovové potrubia ústredného kúrenia, kovové mate
riály na pozemné lanové dráhy, kovové priehradové 
konštrukcie, kovové rebríky, kovové rošty, kovové 
prenosné stavby, kovový stavebný materiál, kovové 
stĺpy, kovové stožiare, kovové strechy, kovové 
strešné krytiny, turnikety (s výnimkou automatic
kých), uholníky, výhybky, vystužovacie materiály 
pre stavebníctvo, káble na visuté lanovky, západky.
7 - Dopravníky ako stroje, eskalátory (pohyblivé 
schodiská), hriadele na stroje, kladkostroje, kolesá 
(ako časti strojov), kotúčové spojky (stroje), mecha
nické navíjacie zariadenia, navijaky, navijaky (ako 
časti strojov), prevody strojov, remenice (ako časti 
strojov), hnacie reťaze s výnimkou reťazí pre po
zemné vozidlá, spojky s výnimkou spojok pre po
zemné vozidlá, výmenníky tepla ako časti strojov, 
výťahy, zdvíhacie zariadenia.
8 - Formy, ručné nástroje a náradie, ručné zdviháky, 
zveráky, železné výlisky.
9 - Elektrické perá (na vizuálne zobrazovacie zaria
denia), indikátory, integrované obvody, karty pamä
ťové a mikroprocesorové (v počítačoch), kompakt
né disky, kompaktné disky (optické), kopírovacie 
zariadenia a stroje (fotografické, elektrostatické ale
bo termické), magnetické médiá, meniče elektrické, 
mikroprocesory, modemy, monitory, monitory 
(programy), obmedzovače (elektrotechnika), optic
ké čítače, optické prístroje a nástroje, periférne za
riadenia počítačov, počítače, počítačové klávesnice, 
počítačové pamäte, nahrané počítačové programy, 
počítačový softvér, polovodiče, presné meracie prí
stroje, prípojky (elektrotechnika), procesory (cen
trálne procesorové jednotky), elektrické regulátory, 
elektrické relé, automatické riadenie pre dopravné



prostriedky, riadiace panely, automatické rozvádza
če ako stroje, rozvodné panely, rozvodné panely (e- 
lektľina), rozvodné pulty (elektrina), rozvodné skri
ne, spínacie skrine, transformátory (elektrotechni
ka), automatické turnikety, mechanizmy turniketov, 
výťahové zariadenia.
It - Člny, kabíny lanovej dráhy, lanovky, lode, loď
ky, lyžiarske vleky, vodné lyžiarske vleky, kompy, 
sane (dopravný prostriedok), vozíky lanovej dráhy, 
vozne lanovej dráhy, visutá lanová dráha, zariadenia 
lanovej dráhy
19 - Azbestocemcnt, baraky, búdy, bazény (stavby s 
výnimkou kovových), betón, materiál na výrobu be
tónu, betónové koberce, betónové podpery, ohňo
vzdorné betónové poťahy, cement, debnenie s vý
nimkou kovového (stavebníctvo), dlažba s výnim
kou kovovej, dlaždice s výnimkou kovových, dláž
ky s výnimkou kovových, dosky (stavebné drevo), 
stavebné drevo, dvere s výnimkou kovových, dve
rové rámy s výnimkou kovových, hranoly, kameň, 
kameniny pre stavebníctvo, komínové plášte, komí
ny, dymovody s výnimkou kovových, staxebné kon
štrukcie s výnimkou kovových, strešné krokvy, sta
vebná lepenka, lešenia s výnimkou kovových, sta
vebná malta, mozaiky (stavebníctvo), mramot, náte
rové hmoty, omietky pre stavebníctvo, nekovové 
obklady, vonkajšie plášte (stavebné krytiny), niste- 
jové sklo (stavebný materiál), obkladačky, nekovo
vé stavebné dlaždice, obkladový materiál na budo
vy s výnimkou kovového, obklady stien a priečok s 
výnimkou kovových obklady s výnimkou kovo
vých, na budovy, okenice s výnimkou kovových, o- 
kenné rámy s výnimkou kovových, okenné sklo s 
výnimkou okenného skla na automobily, okná s vý
nimkou kovových, stavebný papier, piesok s výnim
kou lejárskeho, preklady s výnimkou kovových, 
priečky s výnimkou kovových, stavebné sklo, streš
né krytiny s výnimkou kovových, stavebné panely s 
výnimkou kovových, stavebný materiál s výnimkou 
kovového, stropy, stropné dosky s výnimkou kovo
vých, šamot, štrk, tabuľové sklo (stavebný mate
riál), tehly, vápenec, vápno.
28 - Bazény (ako objekty- na hru a šport), stroje na 
fyzické cvičenie, sánky (športový tovar), šmykľav
ky, vodné šmykľavky, letné sánkarské dráhy, zaria
denia na telesné cvičenia, zariadenia (rampy) na ex
trémne športy (skejtbording, kolieskové korčuľova
nie (roller skating), extrémna cyklistika).
36 - Prenájom nehnuteľností, správa nehnuteľností, 
sprostredkovanie nehnuteľností, realitné kancelárie.
37 - Asfaltovanie, demolácia budov, dozor nad stav
bami, inštalovanie a opravy elektrických spotrebi
čov, izolovanie stavieb, klampiarstvo a inštalatér
stvo, murárstvo, prenájom stavebných strojov a za
riadení, montáž, údržba a opravy strojov, stavebníc
tvo, stavebný dozor, štukovanie, sádrovánte, utes
ňovanie budov (služby), utesňovanie stavieb.
41 - Organizovanie a vedenie seminárov, školenie.
42 - inžinierska činnosť, odborné poradenstvo s vý
nimkou obchodného, projektová činnosť, štúdie 
technických projektov, projektovanie stavieb, zosta
vovanie stavebných výkresov, technický prieskum, 
tvorba softvéru, strojársky výskum, výskum a vývoj 
nových výrobkov.

(730) TATRAPOlVIA, a. s,, Poľná 4, 060 01 Kežmarok, 
SK:

(210) 1282-98 
(220) 14.05.1998
(511)4, 6, 7, 8, 9, 12, 19, 28, 36, 37, 41, 42 
(540)

TflTRfIUFt
(510)4 - Mazacie oleje, mazacie tuky, mazadlá, motorové 

palivá, pohonné látky.
6 - Oceľobetónové materiály na budovy, kovové 
debnenie, kovové dlážky, kovové dvere, kovové 
dverové obloženie, kovové dverové prahy-, dverové 
rámy, kovové zárubne, kovové koľajnice, koľajni
cové spojky, kovové konštrukcie, kovové stavebné 
konštrukcie, kovové kostry budov, kotevné dosky, 
stavebné kovania, stavebné kovové dielce, kovové 
konzoly, podpery pre stavebníctvo, kovové debny, 
kontajnery, skrinky, škatule, kovové laná, kovové 
nádoby, kovové nádoby na stlačený plyn alebo 
skvapalnený vzduch, kovové nádrže na tekuté pali
vá, kovové potrubia, kovové reťaze, kovové scho
diská, kovové lávky, kovové nádrže, kovové navija
ky s výnimkou mechanických na navíjanie hadíc, 
kovové nosníky, oceľové konštrukcie, oceľové rúry, 
oceľový plech, kovové palety na manipuláciu s to
varom, kovové okenice, kovové okenné rámy, ko
vové podpery, kovové podvaly, kovové potrubia, 
kovové potrubia ústredného kúrenia, kovové mate
riály na pozemné lanové dráhy, kovové priehradové 
konštrukcie, kovové rebríky, kovové rošty, kovové 
prenosné stavby, kovový stavebný materiál, kovové 
stĺpy, kovové stožiare, kovové strechy, kovové 
strešné krytiny, turnikety (s výnimkou automatic
kých), uholníky, výhybky, vystužovacie materiály 
pre stavebníctvo, káble na visuté lanovky, západky.
7 - Dopravníky ako stroje, eskalátory (pohyblivé 
schodiská), hriadele na stroje, kladkostroje, kolesá 
(ako časti strojov), kotúčové spojky (stroje), mecha
nické navíjacie zariadenia, navijaky, navijaky (ako 
časti strojov), prevody strojov, remenice (ako časti 
strojov), hnacie reťaze s výnimkou reťazí pre po
zemné vozidlá, spojky s výnimkou spojok pre po
zemné vozidlá, výmenníky tepla ako časti strojov, 
výťahy, zdvíhacie zariadenia.
8 - Formy, ručné nástroje a náradie, ručné zdviháky, 
zveráky, železné výlisky.
9 - Elektrické perá (na vizuálne zobrazovacie zaria
denia), indikátory, integrované obvody, karty pamä
ťové a mikroprocesorové (v počítačoch), kompakt
né disky, kompaktné disky (optické), kopírovacie 
zariadenia a stroje (fotografické, elektrostatické ale
bo termické), magnetické médiá, meniče elektrické, 
mikroprocesory, modemy, monitory, monitory 
(programy), obmedzovače (elektrotechnika), optic
ké čítače, optické prístroje a nástroje, periférne za
riadenia počítačov, počítače, počítačové klávesnice, 
počítačové pamäte, nahrané počítačové programy, 
počítačový softvér, polovodiče, presné meracie prí
stroje, prípojky (elektrotechnika), procesory (cen
trálne procesorové jednotky), elektrické regulátory,



elektrické relé, automatické riadenie pre dopravné 
prostriedky, riadiace panely, automatické rozvádza
če ako stroje, rozvodné panely, rozvodné panely (e- 
lektrina), rozvodné pulty (elektrina), rozvodné skri
ne, spínacie skrine, transformátory (elektrotechni
ka), automatické turnikety, mechanizmy turniketov, 
výťahové zariadenia.
12 - Člny, kabíny lanovej dráhy, lanovky, lode, loď
ky, lyžiarske vleky, vodné lyžiarske vleky, kompy, 
sane (dopravný prostriedok), vozíky lanovej dráhy, 
vozne lanovej dráhy, visutá lanová dráha, zariadenia 
lanovej dráhy.
19 - Azbestocement, baraky, búdy, bazény (stavby s 
výnimkou kovových), betón, materiál na výrobu be
tónu, betónové koberce, betónové podpery, ohňo
vzdorné betónové poťahy, cement, debnenie s vý
nimkou kovového (stavebníctvo), dlažba s výnim
kou kovovej, dlaždice s výnimkou kovových, dláž
ky s výnimkou kovových, dosky (stavebné drevo), 
stavebné drevo, dvere s výnimkou kovových, dve
rové rámy s výnimkou kovových, hranoly, kameň, 
kameniny pre stavebníctvo, komínové plášte, komí
ny, dymovody s výnimkou kovových, stavebné kon
štrukcie s výnimkou kovových, strešné krokvy, sta
vebná lepenka, lešenia s výnimkou kovových, sta
vebná malta, mozaiky (stavebníctvo), mramor, náte
rové hmoty, omietky pre stavebníctvo, nekovové 
obklady, vonkajšie plášte (stavebné krytiny), niste- 
jové sklo (stavebný materiál), obkladačky, nekovo
vé stavebné dlaždice, obkladový materiál na budo
vy s výnimkou kovového, obklady stien a priečok s 
výnimkou kovových obklady s výnimkou kovo
vých, na budovy, okenice s výnimkou kovových, o- 
kerrné rámy s výnimkou kovových, okenné sklo s 
výnimkou okenného skla na automobily, okná s vý
nimkou kovových, stavebný papier, piesok s výnim
kou lejárskeho, preklady s výnimkou kovových, 
priečky s výnimkou kovových, stavebné sklo, streš
né krytiny s výnimkou kovových, stavebné panely s 
výnimkou kovových, stavebný materiál s výnimkou 
kovového, stropy, stropné dosky s výnimkou kovo
vých, šamot, štrk, tabuľové sklo (stavebný mate
riál), tehly, vápenec, vápno.
28 - Bazény (ako objekty na hru a šport), stroje na 
fyzické cvičenie, sánky (športový tovar), šmykľav
ky, vodné šmykľavky, letné sánkarské dráhy, zaria
denia na telesné cvičenia, zariadenia (rampy) na ex
trémne športy (skejtbording, kolieskové korčuľova
nie (roller skating), extrémna cyklistika).
36 - Prenájom nehnuteľností, správa nehnuteľností, 
sprostredkovanie nehnuteľností, realitné kancelárie.
37 - Asfaltovanie, demolácia budov, dozor nad stav
bami, inštalovanie a opravy elektrických spotrebi
čov, izolovanie stavieb, klampiarstvo a inštalatér
stvo, murárstvo, prenájom stavebných strojov a za
riadení, montáž, údržba a opravy strojov, stavebníc
tvo, stavebný dozor, štukovanie, sadrovanie, utes
ňovanie budov (služby), utesňovanie stavieb.
41 - Organizovanie a vedenie seminárov, školenie.
42 - Inžinierska činnosť, odborné poradenstvo s vý
nimkou obchodného, projektová činnosť, štúdie 
technických projektov, projektovanie stavieb, zosta

vovanie stavebných výkresov, technický prieskum, 
tvorba softvéru, strojársky výskum, výskum a vývoj 
nových výrobkov.

(730) TATRAPOMA, a. s., Poľná 4, 060 01 Kežmarok, 
SK;

(210)1283-98
(220) 14.05.1998
(591) modrá, žltá
(511)4, 6, 7, 8,9, 12, 19, 28,36, 37,41,42
(540)

TflTRdUFT
(510)4 - Mazacie oleje, mazacie tuky, mazadlá, motorové 

palivá, pohonné látky.
6 - Oceľobetónové materiály na budovy, kovové 
debnenie, kovové dlážky, kovové dvere, kovové 
dverové obloženie, kovové dverové prahy, dverové 
rámy, kovové zárubne, kovové koľajnice, koľajni
cové spojky, kovové konštrukcie, kovové stavebné 
konštrukcie, kovové kostry budov, kotevné dosky, 
stavebné kovania, stavebné kovové dielce, kovové 
konzoly, podpery pre stavebníctvo, kovové debny, 
kontajnery, skrinky, škatule, kovové laná, kovové 
nádoby, kovové nádoby na stlačený plyn alebo 
skvapalnený vzduch, kovové nádrže na tekuté pali
vá, kovové potrubia, kovové reťaze, kovové scho
diská, kovové lávky, kovové nádrže, kovové navija
ky s výnimkou mechanických na navíjanie hadíc, 
kovové nosníky, oceľové konštrukcie, oceľové rúry, 
oceľový plech, kovové palety na manipuláciu s to
varom, kovové okenice, kovové okenné rámy, ko
vové podpery, kovové podvaly, kovové potrubia, 
kovové potrubia ústredného kúrenia, kovové mate
riály na pozemné lanové dráhy, kovové priehradové 
konštrukcie, kovové rebríky, kovové rošty, kovové 
prenosné stavby, kovový stavebný materiál, kovové 
stĺpy, kovové stožiare, kovové strechy, kovové 
strešné krytiny, turnikety (s výnimkou automatic
kých), uholníky, výhybky, vystužovacie materiály 
pre stavebníctvo, káble na visuté lanovky, západky.
7 - Dopravníky ako stroje, eskalátory (pohyblivé 
schodiská), hriadele na stroje, kladkostroje, kolesá 
(ako časti strojov), kotúčové spojky (stroje), mecha
nické navíjacie zariadenia, navijaky, navijaky (ako 
časti strojov), prevody strojov, remenice (ako časti 
strojov), hnacie reťaze s výnimkou reťazí pre po
zemné vozidlá, spojky s výnimkou spojok pre po
zemné vozidlá, výmenníky tepla ako časti strojov, 
výťahy, zdvíhacie zariadenia.
8 - Formy, ručné nástroje a náradie, ručné zdviháky, 
zveráky, železné výlisky.
9 - Elektrické perá (na vizuálne zobrazovacie zaria
denia), indikátory, integrované obvody, karty pamä
ťové a mikroprocesorové (v počítačoch), kompakt
né disky, kompaktné disky (optické), kopírovacie 
zariadenia a stroje (fotografické, elektrostatické ale
bo termické), magnetické médiá, meniče elektrické, 
mikroprocesory, modemy, monitory, monitory 
(programy), obmedzovače (elektrotechnika), optic-



ké čítače, optické prístroje a nástroje, periférne za
riadenia počítačov, počítače, počítačové klávesnice, 
počítačové pamäte, nahrané počítačové programy, 
počítačový softvér, polovodiče, presné meracie prí
stroje, prípojky (elektrotechnika), procesory (cen
trálne procesorové jednotky), elektrické regulátory, 
elektrické relé, automatické riadenie pre dopravné 
prostriedky, riadiace panely, automatické rozvádza
če ako stroje, rozvodné panely, rozvodné panely (e- 
lektrina), rozvodné pulty (elektrina), rozvodné skri
ne, spínacie skrine, transformátory (elektrotechni
ka), automatické turnikety, mechanizmy turniketov, 
výťahové zariadenia.
12 - Člny, kabíny lanovej dráhy, lanovky', lode, loď
ky, lyžiarske vleky, vodné lyžiarske vleky, kompy, 
sane (dopravný prostriedok), vozíky lanovej dráhy, 
vozne lanovej dráhy, visutá lanová dráha, zariadenia 
lanovej dráhy.
19 - Azbestocement, baraky, búdy, bazény (stavby s 
výnimkou kovových), betón, materiál na výrobu be
tónu, betónové koberce, betónové podpery, ohňo
vzdorné betónové poťahy, cement, debnenie s vý
nimkou kovového (stavebníctvo), dlažba s výnim
kou kovovej, dlaždice s výnimkou kovových, dláž
ky s výnimkou kovových, dosky (stavebné drevo), 
stavebné drevo, dvere s výnimkou kovových, dve
rové rámy s výnimkou kovových, hranoly, kameň, 
kameniny pre stavebníctvo, komínové plášte, komí
ny, dymovody s výnimkou kovových, stavebné kon
štrukcie s výnimkou kovových, strešné krokvy, sta
vebná lepenka, lešenia s výnimkou kovových, sta
vebná malta, mozaiky (stavebníctvo), mramor, náte
rové hmoty, omietky pre stavebníctvo, nekovové 
obklady, vonkajšie plášte (stavebné krytiny), niste- 
jové sklo (stavebný materiál), obkladačky, nekovo
vé stavebné dlaždice, obkladový materiál na budo
vy s výnimkou kovového, obklady stien a priečok s 
výnimkou kovových obklady s výnimkou kovo
vých, na budovy, okenice s výnimkou kovových, o- 
kenné rámy s výnimkou kovových, okenné sklo s 
výnimkou okenného skla na automobily, okná s vý
nimkou kovových, stavebný papier, piesok s výnim
kou lejárskeho, preklady s výnimkou kovových, 
priečky s výnimkou kovových, stavebné sklo, streš
né krytiny s výnimkou kovových, stavebné panely s 
výnimkou kovových, stavebný materiál s výnimkou 
kovového, stropy, stropné dosky s výnimkou kovo
vých, šamot, štrk, tabuľové sklo (stavebný mate
riál), tehly, vápenec, vápno.
28 - Bazény (ako objekty na hru a šport), stroje na 
fyzické cvičenie, sánky (športový tovar), šmykľav
ky, vodné šmykľavky, letné sánkarské dráhy, zaria
denia na telesné cvičenia, zariadenia (rampy) na ex
trémne športy (skejtbording, kolieskové korčuľova
nie (roller skating), extrémna cyklistika).
36 - Prenájom nehnuteľností, správa nehnuteľností, 
sprostredkovanie nehnuteľností, realitné kancelárie.
37 - Asfaltovanie, demolácia budov, dozor nad stav
bami, inštalovanie a opravy elektrických spotrebi
čov, izolovanie stavieb, klampiarstvo a inštalatér
stvo, murárstvo, prenájom stavebných strojov a za
riadení, montáž, údržba a opravy strojov, stavebníc
tvo, stavebný dozor, štukovanie, sadrovanie, utes
ňovanie budov (služby), utesňovanie stavieb.

41 - Organizovanie a vedenie seminárov, školenie.
42 - inžinierska činnosť, odborné poradenstvo s vý
nimkou obchodného, projektová činnosť, štúdie 
technických projektov, projektovanie stavieb, zosta
vovanie stavebných výkresov, technický prieskum, 
tvorba softvéru, strojársky výskum, výskum a vývoj 
nových výrobkov.

(730) TATRAPOMA, a. s., Poľná 4, 060 01 Kežmarok, 
SK;

(210) 1284-98
(220) 14.05.1998
(511)29, 30, 31, 39
(540) VEGI
(510) 29 - Konzervovaná cibuľa, prípravky na výrobu po

lievok, koncentrované vývary, konzervované zá
hradné bylinky, konzervovaná zelenina, sušená ze
lenina, prípravky na zeleninové polievky.
30 - Aníz (semená), aromatické prípravky do potra
vín, badián, čili (korenie), chuťové prísady, karí 
(korenie), klinčeky (korenie), korenie (spices), ko
renie (pepper), koreniny, marináda (chuťové prísa
dy), nové korenie, orechy (muškátové), paprika (ko
renie), príchuti (arómy), príchuti do potravín (s vý
nimkou esencií a éterických olejov), príchuti s vý
nimkou éterických olejov, soľ (kuchynská), soľ na 
konzervovanie potravín, šafran (korenie), škorica 
(korenie), zázvor.
31 - Semená rastlín, čerstvá zelenina.
39 - Balenie tovaru.

(730) Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16, 
058 01 Poprad, SK;

(210)1285-98 
(220) 14.05.1998 
(511)4, 29
(540) SPIOL
(510)4 - Mazacie oleje, motorové palivá, pohonné látky, 

priemyselné oleje.
29 - Jedlé oleje, jedlé tuky.

(730) BIO - BHMG, spol. s r. o., 053 63 Spišský Hrušov, 
SK;

(210) 1286-98
(220) 14.05.1998
(591) biela, zelená, červená, žltá
(511)4, 29
(540)

(510)4 - Mazacie oleje, motorové palivá, pohonné látky, 
priemyselné oleje.
29 - Jedlé oleje, jedlé tuky.



(730) BIO - BHMG, spol. s r. o., 053 63 Spišský Hrušov, 
SK;

(210) 1289-98 
(220) 15.05.1998 
(511)3
(540)JACQ'S
(510)3 - Mydlá; voňavkárske výrobky, éterické oleje, 

kozmetické prípravky, vlasové vodičky (lotions). 
(730) Coty GmbH, Ludwig-Bertram-Strasse 8+10, D- 

-67059 Ludwigshafen, DE;

(210) 1290-98
(220) 15.05.1998
(511) 1
(540) FLUXX
(510) 1 - Prípravky (prostredie) zo suchých minerálnych 

syntetických a prírodných filtračných materiálov na 
použitie ako pomocné filtračné látky na odstraňova
nie tuhých a polotuhých látok z kvapalín.

(730) Advanced Minerals Corporation, 130 Castilian 
Drive, Santa Barbara, California 93117, US;

(510) 17- Izolačné materiály.
19- Strešné krytiny.

(730) Owens Corning, One Owens Corning Parkway, 
Toledo, Ohio 43659, US;

(210)1331-98
(220)21.05.1998
(591) červená, biela, čierna
(511) 16, 35, 42
(540)

garamond
(510) 16 - Litografie.

35 - Reprografia dokumentov.
42 - Litografická tlač, tlač, tlačenie, grafický dizajn. 

(730) GARAMOND, spol. s r. o., Kapitulská 6, 917 01 
Trnava, SK;

(210) 1293-98 
(220) 15.05.1998 
(511)9 
(540)

ENDEVOR
(510)9 - Počítačový softvér a hardvér, najmä počítačový 

softvér na zmenu riadiacej konfigurácie (zostavy) 
pre softvérové aplikácie.

(730) Computer Associates Think, Inc., One Computer 
Associates Plaza, Islandia, New York 11788, US;

(210) 1334-98 
(220)21.05.1998 
(511) 16 
(540)

(510) 16 - Papier.
(730) Bratislavská papierenská spoločnosť, spol. s r. o.,

Púchovská č. 16, 835 05 Bratislava, SK;

(210)1295-98 
(220) 15.05.1998 
(511) 19
(540) Pro-Fin
(510) 19 - Nekovové stavebné materiály, zmesi na škáro- 

vanie.
(730) BPB pic., Langley Park House, Uxbridge Road, 

Slough SL3 6DU, GB;

(210) 1300-98 
(220) 15.05.1998 
(511) 17, 19 
(540)

(210) 1338-98 
(220) 22.05.1998 
(511)5
(540) IMET
(510) 5 - Farmaceutické prípravky.
(730) BERLIN-CHEMIE AG, Glienicker Weg 125/127, 

D-12489 Berlin, DE;

(210) 1340-98 
(220) 22.05.1998 
(511)5
(540) BIZON
(510) 5 - Fungicídne účinné produkty.
(730) Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road, 

Indianapolis, Indiana, US;

(210) 1341-98 
(220) 22.05.1998 
(511)36



(540)

CBBRkhardHis
NAVIGATING A NEW WORLD

(5 Il)) 36 - Služby v oblasti kapitálového riadenia, služby 
poisťovacie a finančné, sprostredkovanie hypoték a 
bankové ;lužb\, poradenské služby v oblasti nehnu
teľnosti, oceňovanie nehnuteľností, prevádzka rea
litných kancelárií, sprostredkovanie hypoték v ob
lasti nehnuteľností, rozvojové investície, správa ne
hnuteľností a služby spojené s odhadmi a oceňova
ním'majetku, všetko pre súkromné a právnické oso
by; riadenie rozvojových investícií v oblasti nehnu
teľností pre súkromné i právnické osoby; riadenie 
investícii a portfolií v oblasti nehnuteľnosti pre súk
romné i právnické osoby; zabezpečovanie priesku
mových riadení v oblasti nehnuteľností, akvizícia, 
majetkové riadenie a dispozičné služby pre súkrom
ne) právnické, osoby ; riadenie a plánovanie realitnej 
výstavby (resp, rozvoja nehnuteľností) pre súkrom
né i právnické osoby a realitnú služby. 

i'áOH-’B Richard Ellis, Inc., a Delaware corporation, 
533 South Fremont Avenue, Los Angeles, C A 
‘10071-1 712, US;

(210) 1342 98.
(220)22.05.1998 
(511) 36 
(540)

CB O Richard Ellis
(510)36 - Služby v oblasti kapitálového riadenia, služby 

poisťovacie a finančné, sprostredkovanie hypoték a 
bankové služby; poradenské služby v oblasti nehnu
teľností, oceňovanie nehnuteľností, prevádzka rea
litných kancelárií, sprostredkovanie hypoték v ob
lasti nehnuteľností, rozvojové investície, správa ne
hnuteľnosti a služby spojené s odhadmi a oceňova
ním majetku, všetko pre súkromné a právnické oso
by; riadenie rozvojových investícií v oblasti nehnu- 
leľnosti pre súkromné i právnické osoby; riadenie 
investícií a portfolií v oblasti nehnuteľností pre súk
romne i právnické osoby; zabezpečovanie priesku
mových riadení v oblasti nehnuteľností, akvizícia, 
majetkové riadenie a dispozičné služby pre súkrom
né i právnické osoby; riadenie a plánovanie realitnej 
výstavby (resp. rozvoja nehnuteľností) pre súkrom
né i právnické osoby a realitné služby, 

mid)CB Richard Ellis, Inc.. a Delaware corporation, 
533 South Fremont Avenue, Los Angeles, CA 
'•'.'07 1-1712, l S;

(210) 1356-98 
(220)25.05 IOOR 
(59.1) červená, čierna 
(51!) Hi, 35. 1! 42 
(540)

BYDLENÍ

(510) 16 - Tlačoviny všetkých druhov, periodická a nepe
riodická tlač, najmä časopis). noviny, knihy, pro
spekty, plagáty, fotografie, pohľadnice, korešpon
denčné lístky, listový papier, kalendáre; knihárske 
výrobky; propagačné materiály n predmety z papie
ra a plastických hmôt, najmä brožúry, letáky-, ob- 
tlačky, pexesá; obalový materiál z papiera a plastic
kých hmôt; tlačiarske typy a štočky; ozdobné pred
mety- z papiera alebo plastu.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť; in
formačný servis; usporadúvanie reklamných a ob
chodných výstav, módnych prehliadok a predvádza- 
cích akcii tovarov a služieb; distribúcia tovarov na 
reklamné účely; obchodné služby v danom odbore 
vydávanie reklamných materiálov; sprostredkova
nie v uvedených odboroch.
41 - Nakladateľská, vydavateľská a distribučná čin
nosť v odbore zábavných, odborných, spravodaj
ských a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ a 
informácií; obstarávateľská a sprostredkovateľská 
činnosť v tomto odbore; produkčná a agentúrna čin
nosť v oblasti zábavy, výchovy a kultúry; usporadú
vanie zábavných súťaží, záujmových klubov a spo
ločenských akcií; rozširovanie nabratých zvuko
vých a audiovizuálnych nosičov.
42 - Polygrafické služby všetkých druhov, najmä 
tlačiarske a rozmnožovacie; odborné a sprostredko
vateľské služby v danom odbore.

(730) ELiROPRESS1 k. s„ Viktora Huga 6, 150 00 Praha 
5, CZ:

(210) 1478-98 
(220)08.06.1998 
(511) 30, 32
(540) SISI
(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) 1480-98
(220) 09.06.1998
(511)32
(540) ORANGIN A
(510) 32 - Nealkoholické nápoje, ovocné šťavy, prípravky 

na výrobu ovocných nápojov a ovocných štiav, mi
nerálne a sýtené vody. všetky tovary z pomarančo
vej šťavy alebo s pomarančovou príchuťou (patria
ce do tejto triedy).

(730) Compagnie Financiére des Produits Orangina, 
Domaine de Saint-Hilaire, 595, rue Pierre Herder. 
Aix-en-Provence 13855, FR;

(210) 1481-98 
(220) 09.06.1998
(591) žltá, hnedožltá, oranžová, bledomodrá, modrá. 
(511)32



(540)

m
I
í *

(5 10) 32 - Nealkoholické nápoje, ovocné šťavy, prípravky 
na výrobu ovocných nápojov a ovocných štiav, mi
nerálne a sýtené vody, všetky tovary z pomarančo
vej šťavy alebo s pomarančovou príchuťou (patria
ce do tejto triedy).

(730) Compagnie Financiére des Produits Orangina, 
Domaine de Saint-Hilaire, 595, rue Pierre Bertier, 
Aix-en-Provence 13855, FR;

(210) 1482-98 
(220) 09.06.1998 
(511)35,42
(540) DAYS INN
(510) 35 - Licenčné zmluvy, najmä poskytovanie technic

kej pomoci pri zriaďovaní a/alebo prevádzke hote
lov, propagácie, reklamy a rezervačných služieb v 
zmysle licenčných dohôd.
42 - Hotelové, motelové, reštauračné, barové a hos
titeľské služby.

(730) Days Inns of America, Inc., spoločnosť zriadená 
podľa zákonov štátu Delaware, 6 Sylvan Way, 
Parsippany, New Jersey, US;

(210) 1483-98 
(220) 09.06.1998 
(511)35,42 
(540)

r~\

DAYS INN
(5 10) 35 - Licenčné zmluvy, najmä poskytovanie technic

kej pomoci pri zriaďovaní a/alebo prevádzke hote
lov, propagácie, reklamy a rezervačných služieb v 
zmysle licenčných dohôd.
42 - Hotelové, motelové, reštauračné, barové a hos
titeľské služby.

(730) Days Inns of America, Inc., spoločnosť zriadená 
podľa zákonov štátu Delaware, 6 Sylvan Way, 
Parsippany, New Jersey, US;

(210) 1484-98 
(220) 09.06.1998 
(511)35,42 
(540)

PAYS HOTEL
(510)35 - Licenčné zmluvy, najmä poskytovanie technic

kej pomoci pri zriaďovaní a/alebo prevádzke hote
lov, propagácie, reklamy a rezervačných služieb v 
zmysle licenčných dohôd.
42 - Hotelové, motelové, reštauračné, barové a hos
titeľské služby.

(730) Days Inns of America, Inc., spoločnosť zriadená 
podľa zákonov štátu Delaware, 6 Sylvan Way, 
Parsippany, New Jersey, US;

(210) 1488-98 
(220)09.06.1998 
(511) 16, 35, 41
(540) DORKA
(510) 16 - Tlačoviny, noviny, časopisy, magazíny, perio

dické a neperiodické publikácie vrátane príloh a mi
moriadnych vydaní.
35 - Reklamno-inzertná činnosť, propagácia perio
dickej a neperiodickej tlače.
41 - Vydavateľsko-nakladateľská činnosť, činnosť 
agentúry fotomodeliek, sprostredkovanie a spolu
práca s agentúrami fotomodeliek a agentúrami prí
buzného zamerania.

(730) Vydavateľstvo Živena, a. s., Štefánikova 4,811 05 
Bratislava, SK;

(210) 1490-98
(220) 09.06.1998
(511)5
(540) NEOVIR
(510)5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke 

prípravky, výrobky dietetické na lekárske účely, po
traviny pre deti, náplasti, obväzový materiál, hmoty 
na plombovanie zubov a na zubné odtlačky, dezin
fekčné prostriedky, prípravky na ničenie buriny a na 
hubenie živočíšnych škodcov, fungicidy, herbicídy.

(730) ASGL - research laboratories, pereulok Deka- 
bristov, dom 5/17, office 1-N, St-Petersburg, RU;

(210) 1494-98 
(220) 09.06.1998 
(511) 18, 25, 28
(540) ITEMS
(510) 18 - Koža, imitácia kože a výrobky z týchto mate

riálov, kufre, cestovné tašky, kufríky, torby, tašky, 
diplomatické kufríky, pásky, škatule na klobúky, ak
tovky na dokumenty, obojky a vodidlá pre zvieratá 
kožený nábytok, kabelky, kľúčenky, traky, obaly na 
hudobné nástroje, peňaženky, kabely, kožušiny, 
odevy a výrobky vyrobené z kožušín, dáždniky, sl
nečníky, vychádzkové palice.



25 - Odevy, obuv, klobúkový tovar.
28 - Hry, hračky, potreby na gymnastiku a šport, 
ktoré nie sú zahrnuté do iných tried, ozdoby a ume
lý sneh na vianočné stromčeky, vianočné prskavky, 
bábky.

(730) TESCO STORES LIMITED, Tesco House, Dela- 
mare Road, Cheshunt, Waltham Cross, Hertford
shire EN8 9SL, GB;

(210) 1495-98 
(220) 09.06.1998 
(511)32 
(540)

(510)32 - Pivo, ľahké pivo i ležiaky; minerálne a sýtené 
vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a 
ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu ná
pojov.

(730) PepsiCo, Inc., spoločnosť podľa zákonov štátu 
North Carolina, 700 Anderson Hill Road, Purchase, 
New York, US;

(210) 1496-98 
(220) 10.06.1998 
(511)31
(540)SUPERTUNIE
(510)31 - Vyšľachtené záhradnícke výrobky, kvetiny. 
(730) Chovanec Miroslav, Hrnčířská 665, 751 31 Lipník 

nad Bečvou, CZ;

(210) 1497-98 
(220) 10.06.1998 
(511)5
(540) ELEZZUM
(510)5 - Farmaceutické prípravky a látky.
(730) ASTRA AKTIEBOLAG, Västra Mälarehamnen 9, 

S-151 85 Sôdertälje, SE;

(210) 1499-98 
(220) 10.06.1998 
(511)35
(540)KLINIKBOX
(510)35 - Propagačná činnosť a reklama.
(730) PROSÁM, spol. s r. o., Bohúňova 20, 026 01 Dol

ný Kubín, SK;

(210) 1549-98
(220) 12.06.1998
(511)9, 16, 20
(540) ESSELTE
(510) 9 - Zariadenie na nahrávanie a reprodukciu zvuku a 

obrazu, elektronické skenery, elektronické čítacie 
zariadenia, počítače a ich periférie, tlačiarne, počí
tačové programy, magnetické nosiče dát, magnetic
ké disky, diskety a CD, elektronické etiketovacie 
stroje, kopírovacie stroje, premietacie prístroje.
16 - Papier, lepenka a výrobky z nich nezaradené v 
iných triedach, tlačoviny, materiál na väzbu, foto
grafie, kancelársky papierový tovar, lepidlá na kan
celárske účely a pre domácnosti, materiály pre u- 
melcov, maliarske štetce, písacie stroje a kancelár
ske zariadenie (s výnimkou nábytku), inštruktážny a 
vyučovací materiál (s výnimkou prístrojov), plastic
ké obalové materiály (nezahrnuté v iných triedach), 
hracie karty, pásky a páskové kazety do písacích 
strojov a tlačiarní, viazacie a laminovacie zariade
nie na kancelárske účely.
20 - Kancelársky nábytok a doplnky, rámy obrazov, 
pásky z plastových materiálov (ohranovacie pásky).

(730) Esselte IPR AB, Klarabergsviadukten 70, 10724 
Stockholm, SE;

(210) 1560-98 
(220) 15.06.1998 
(511) 32, 35, 41
(540) Kráľ výčapníkov
(510)32 - Pivo.

35 - Propagácia v oblasti distribúcie piva.
41 - Organirovanie vzdelávacích a zábavných súťa
ží, predovšetkým v oblasti starostlivosti o pivo, 
skladovania piva, propagácie piva, výstav o pive. 

(730) STAROBRNO, a. s., Hlinky 12, 661 47 Brno, CZ;

(210) 1561-98 
(220) 15.06.1998 
(511) 32, 35, 41
(540) Výčapný kráľ
(510)32 - Pivo.

35 - Propagácia v oblasti distribúcie piva.
41 - Organizovanie vzdelávacích a zábavných súťa
ží, predovšetkým v oblasti starostlivosti o pivo, 
skladovania piva, propagácie piva, výstav o pive. 

(730) STAROBRNO, a. s., Hlinky 12, 661 47 Brno, CZ;

(210) 1599-98 
(220) 17.06.1998 
(511)32 
(540)

m
m

Stnonmrit



(510) 32 - Ovocné nápoje a ovocné šťavy, sirupy a iné prí
pravky na výrobu nápojov.

(730) SETRA HOLDING, a. s., Nám. sv. Egídia č. 44, 
058 01 Poprad, SK;

(210) 1600-98 
(220) 17.06.1998 
(511)32 
(540)

W

%
ft ft Siimvli

WATER

(510)32 - Minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické 
nápoje.

(730) SETRA HOLDING, a. s., Nám. sv. Egídia č. 44, 
058 01 Poprad, SK;

(210) 1611-98 
(220) 17.06.1998 
(310)98/721391 
(320) 05.03.1998 
(330) FR 
(511)34 
(540)

(510) 34 - Cigarety, tabak a tabakové výrobky; zapaľova
če, zápalky a potreby pre fajčiarov.

(730) Larus & Brother Company, 5016 Byrd Industrial 
Drive, Richmond, Virginia, US;

(510) 31 - Hrozno.
32 - Hroznový mušt; nealkoholické nápoje.
33 - Víno; alkoholické nápoje s výnimkou piva. 

(730) Šebo Ladislav, Ing., Modranská 151, 902 01 Vino-
sady, SK;

(210) 1643-98
(220) 19.06.1998
(511)36
(540) CAPITAL ONE
(510) 36 - Poisťovacie a finančné služby zahŕňajúce pre

dovšetkým služby týkajúce sa úverových kariet, 
kreditných kariet, debetných kariet, čipových kariet, 
smaltových kariet, služby v oblasti prenájmu a pô
žičiek zahŕňajúce predovšetkým platenie na splátky 
a iné pôžičky a financovanie, autolízing, finančníc
tvo a služby v týchto oblastiach, hypotéky a hypote
kárne pôžičky.

(730) Capital One Financial Corporation, 2980 Fair- 
view Park Drive, Falls Church, Virginia 22042- 
-4525, US;

(210) 1644-98
(220) 19.06.1998
(511)36
(540) KAPITÁLOVÁ JEDNOTKA

(510)36 - Poisťovacie a finančné služby zahŕňajúce pre
dovšetkým služby týkajúce sa úverových kariet, 
kreditných kariet, debetných kariet, čipových kariet, 
smaltových kariet, služby v oblasti prenájmu a pô
žičiek zahŕňajúce predovšetkým platenie na splátky 
a iné pôžičky a financovanie, autolízing, finančníc
tvo a služby v týchto oblastiach, hypotéky a hypote
kárne pôžičky.

(730) Capital One Financial Corporation, 2980 Fair- 
view Park Drive, Falls Church, Virginia 22042- 
-4525, US;

(210) 1645-98 
(220) 19.06.1998 
(511)38
(540) AMERICA ONE
(510) 38 - Telekomunikačné služby.
(730) Capital One Financial Corporation, 2980 Fair- 

view Park Drive, Falls Church, Virginia 22042- 
-4525, US;

(210) 1632-98 
(220) 18.06.1998 
(511)31, 32, 33 
(540)

n
r\

(210) 1646-98 
(220) 19.06.1998 
(511)38
(540) AMERICKÁ JEDNOTKA

(510) 38 - Telekomunikačné služby.
(730) Capital One Financial Corporation, 2980 Fair- 

view Park Drive, Falls Church, Virginia 22042- 
-4525. US:



(21 (i) 1649-98 
(220) 10.06.1998 
(591) červená, modrá 
(Síl) 41, 42 
(540)

Nlpseso
a.s. ■

(510)41 - Akadémie (vzdelávanie), organizovanie a vede
nie seminárov, výcvik.
42 - Inžinierska činnosť, expertízy, kontrola kvality, 
prekladateľské li tlmočnícke služby, štúdie technic
kých projektov, projektová činnosť.

(730) NLPSESO, a. s.. Golianova 42, 949 01 Nitra. SK;

(210) 1679-98 
(220)23.06.1998 
(511)9, 11,57,42
(540) GENERI
(5 10) 9 - Všetky elektrické prístroje v triede 9 zahŕňajúce 

prístroje vedecké, navigačné, zememeračskc. foto
grafické, kinematografické, optické, signalizačné 
kontrolné, záchranné, vzdelávacie, prístroje a ná
stroje na meranie a váženie; prístroje na nahrávanie, 
prenos a reprodukciu zvuku a/alebo obrazu: zaria
denia na spracovanie údajov a počítače.
11 - Zariadenia na osveľovanie, vykurovanie, zaria
denia na varenie, chladenie a sušenie, vetracie a kli
matizačné zariadenia, vodárenské a sanitárne zaria
denia.
37 - Montáž, inštalácia a opravy výrobkov uvede
ných v triede 9 a 11.
42 - Odborné poradenstvo s výnimkou obchodného; 
inžinierska, konštrukčná a projektová činnosť.

(730) GENER1, spol. s r, o,, Uničovská 52, 787 01 Šum
perk, CZ.

(210) 1682-98
(220) 24.06.1998
(511)18
(540) SEDGEEIELD
(5:0) IK Kože, imitácie kože a tovary z týchto materiá

lov nezahrnuté v iných triedach, zvieracie kože, 
usne. kufre, batohy a cestovné tašky, dáždniky, sl
nečníky a vychádzkové palice, biče, postroje a sed
lárske výrobky.

(730) WRANGLER APPAREL CORP., spoločnosť 
zriadená podľa zákonov štátu Delaware. Concord 
Plaza, 5411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 
19810, I 'S;

(210) 1684-98 
(220)24.06.1998 
(511) 5, 10
(540)RESPONTIN
(510) 5 - Farmaceutické prípravky a latky.

10 - Lekárske a chirurgické prístroje a nástroje, čas
ti a fitingy uvedených tovarov.

(730) GLAXO GROUP LIMITED, Glaxo Wellcome 
House. Berkeley Avenue, Greenford1 Middlesex 
UIiu O NX. GB:

(210) 1685-98
(220) 24.06.1998
(511)5
(540) COLDREX LARYPtUS
(510)5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícka 

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, všetku tovaiy patriace do 
triedy 5.

(730) SmithKIine Beecham p. 1. e., New Horizons Coun, 
Brentford, Middlesex TW8 9EP, GB;

(210) 1686-98
(220) 24.06.1998
(511) 1, 3, 5
(540)TONOCALCIN
(5 10) 1 - Chemikálie pre chemicky, farmaceutický a leká

renský priemysel, chemické látky na konzervovanie 
potravín, triesloviny, lepidlá a spojivá používané v 
priemysle.
3 - Bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie bie
lizne, prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie 
a brúsenie, mydlá, voňavkárske výrobky, éterické o- 
leje, kozmetické prípravky, prípravky na čistenie 
zubov.
5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke 
prípravky, dietetické prípravky prispôsobené na le
kárske účely, potrava pre dojčatá, náplasti, obväzo
vý materiál, hmoty na plombovanie zubov a zubné 
vosky-, dezinfekčné prostriedky, prípravky na niče
nie hmyzu, fungicidy, herbicídy.

(730) Kaššák Peter, RNDr., Súdna 14, 911 01 Trenčín, 
SK;

(210) 1687-98 
(220)24.06.1998 
(511) 1, 3, 5
(S4O)OLIVIN
(510) 1 - Chemikálie pre chemický, farmaceutický a leká

renský priemysel, chemické látky na konzervovanie 
potravín, triesloviny, lepidlá a spojivá používané v 
priemysle.
3 - Bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie bie
lizne, prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie 
a brúsenie, mydlá, voňavkárske výrobky, éterické o- 
leje, kozmetické prípravky, prípravky na čistenie 
zubov.
5 - farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke 
prípravky, dietetické prípravky prispôsobené na le
kárske účeiy, potrava pre dojčatá, náplasti, obväzo
vý materiál, hmoty na plombovanie zubov a zubné 
vosky-, dezinfekčné prostriedky, prípravky na niče
nie hmyzu, fungicidy-, herbicídy.



(730) Kaššák Peter, RNDr., Súdna 14, 911 01 Trenčín, 
SK;

(210) 1689-98
(220) 24.06.1998
(511)29, 30, 32
(540) FRESS
(510)29 - Ovocná dreň; mliečne nápoje (s vysokým ob

sahom mlieka).
30 - Kávové príchuti; chuťové prísady; mliečne ka
kaové nápoje; mliečne kávové nápoje; mliečne čo
koládové nápoje; šťavy s výnimkou dressingov; prí
sady do nápojov iné ako esencie; príchuti do nápo
jov s výnimkou éterických olejov; kávové nápoje; 
kakaové nápoje; čokoládové nápoje.
32 - Nealkoholické výťažky z ovocia; pivo; pivná 
mladinka; príchuti na výrobu nápojov; ovocné šťa
vy; minerálne vody (nápoje); prípravky na výrobu 
minerálnych vôd; stolové vody; mušty; sirupy na 
výrobu malinoviek; sóda; nealkoholické nápoje; 
prášky na prípravu šumivých nápojov.

(730) UNISET, a. s., Vinohradnícka 40, 949 01 Nitra, SK;

(210) 1690-98
(220) 24.06.1998
(511)29, 30, 32
(540) FRES
(510)29 - Ovocná dreň; mliečne nápoje (s vysokým ob

sahom mlieka).
30 - Kávové príchuti; chuťové prísady; mliečne ka
kaové nápoje; mliečne kávové nápoje; mliečne čo
koládové nápoje; šťavy s výnimkou dressingov; prí
sady do nápojov iné ako esencie; príchuti do nápo
jov s výnimkou éterických olejov; kávové nápoje; 
kakaové nápoje; čokoládové nápoje.
32 - Nealkoholické výťažky z ovocia; pivo; pivná 
mladinka; príchuti na výrobu nápojov; ovocné šťa
vy; minerálne vody (nápoje); prípravky na výrobu 
minerálnych vôd; stolové vody; mušty; sirupy na 
výrobu malinoviek; sóda; nealkoholické nápoje; 
prášky na prípravu šumivých nápojov.

(730) UNISET, a. s., Vinohradnícka 40, 949 01 Nitra, SK;

(210)1691-98 
(220)24.06.1998 
(511)25, 29, 30
(540) KARKO
(510) 25 - Čiapky; bielizeň; oblečenie; detská výbavička; 

pulóvre.
29 - Konzervy s ovocím; konzervy s rybami; kon
zervy so zeleninou; mäsové konzervy; maslo; bujó
ny, vývary; údeniny; zemiakové lupienky; sušený 
kokos; koncentrované vývary; džemy; polievky; 
hrozienka; syry; datle; ovocná dreň; spracované o- 
riešky; pečeňová paštéta; nakladaná zelenina; klo
básy, salámy, párky; sardinky; sušené ovocie, paš- 
tétky.
30 - Sušienky, sucháre, keksy, biskvity; oblátky; 
sladké žemle; káva; zákusky, koláče; čokoláda; cuk
rovinky; pukance; palacinky; múčne potraviny; 
keksy; príchuti do koláčov a zákuskov s výnimkou

éterických olejov; lístkové cesto; makaróny; chlieb; 
koláče s plnkou; pečivo; pizza; puding; torty; zmrz
liny.

(730) Kováčova Karolína, Tajovského 5, 962 31 Sliač, 
SK;

(210) 1692-98 
(220) 24.06.1998 
(511) 25, 29, 30 
(540)

cestovný balíček
(510)25 - Čiapky; bielizeň; oblečenie; detská výbavička; 

pulóvre.
29 - Konzervy s ovocím; konzervy s rybami; kon
zervy so zeleninou; mäsové konzervy; maslo; bujó
ny, vývary; údeniny; zemiakové lupienky; sušený- 
kokos; koncentrované vývary; džemy; polievky; 
hrozienka; syry; datle; ovocná dreň; spracované o- 
riešky; pečeňová paštéta; nakladaná zelenina; klo
básy, salámy, párky; sardinky; sušené ovocie, paš- 
tétky.
30 - Sušienky, sucháre, keksy, biskvity; oblátky; 
sladké žemle; káva; zákusky, koláče; čokoláda; cuk
rovinky; pukance; palacinky; múčne potraviny; 
keksy; príchuti do koláčov a zákuskov s výnimkou 
éterických olejov; lístkové cesto; makaróny; chlieb; 
koláče s plnkou; pečivo; pizza; puding; torty; zmrz
liny.

(730) Kováčové Karolína, Tajovského 5, 962 3 1 Sliač, 
SK;

(210) 1693-98
(220)24.06.1998
(511) 10, 11
(540) VOD 56
(510) 10 - Teplovzdušné terapeutické zariadenia; anesté- 

ziologické prístroje; inkubátory na lekárske účely; 
vodné vaky na lekárske účely; elektrokardiogramy; 
kreslá na lekárske alebo zubolekárske účely; hydro
statické postele na lekárske účely; vodné postele na 
lekárske účely; UV-Iampy na lekárske účely; ma
sážne prístroje; lekárske prístroje a nástroje; postele 
špeciálne, vyrobené na lekárske účely; fyzioterape- 
utické zariadenia.
11 - Žiarovky; elektrické lampy; vane; bojlery, 
ohrievače vody; vaňové zariadenie; vyhrievacie te
lesá; UV-Iampy s výnimkou lámp na lekárske úče
ly; žiarivky.

(730) Chirana Progress, spol. s r. o., Vrbovská 17, 
921 01 Piešťany, SK;

(210) 1694-98 
(220) 24.06.1998 
(511) 10, 11
(540) LASTURA
(510) 10 - Teplovzdušné terapeutické zariadenia; anesté- 

ziologické prístroje; inkubátory na lekárske účely; 
vodné vaky na lekárske účely; elektrokardiogramy;



kreslá na lekárske alebo zubolekárske účely; hydro
statické postele na lekárske účely; vodné postele na 
lekárske účely; UV-Iampy na lekárske účely; ma
sážne prístroje; lekárske prístroje a nástroje; postele 
špeciálne, vyrobené na lekárske účely; fyzioterape- 
utické zariadenia.
11 - Žiarovky; elektrické lampy; vane; bojlery, 
ohrievače vody; vaňové zariadenie; vyhrievacie te
lesá; UV-Iampy s výnimkou lámp na lekárske úče
ly; žiarivky.

(730) Chirana Progress, spol. s r. o., Vrbovská 17, 
921 01 Piešťany, SK;

(210) 1695-98
(220) 24.06.1998
(511) 10, 11
(540) ELECTRA
(510) 10 - Teplovzdušné terapeutické zariadenia; anesté- 

ziologické prístroje; inkubátory na lekárske účely; 
vodné vaky na lekárske účely; elektrokardiogramy; 
kreslá na lekárske alebo zubolekárske účely; hydro
statické postele na lekárske účely; vodné postele na 
lekárske účely; UV-Iampy na lekárske účely; ma
sážne prístroje; lekárske prístroje a nástroje; postele 
špeciálne, vyrobené na lekárske účely; fýzioterape- 
utické zariadenia.
11 - Žiarovky; elektrické lampy; vane; bojlery, 
ohrievače vody; vaňové zariadenie; vyhrievacie te
lesá; UV-Iampy s výnimkou lámp na lekárske úče
ly; žiarivky.

(730) Chirana Progress, spol. s r. o., Vrbovská 17, 
921 01 Piešťany, SK;

(210) 1698-98
(220) 24.06.1998
(511) 10, 11
(540) CORAL
(510) 10 - Teplovzdušné terapeutické zariadenia; anesté- 

ziologické prístroje; inkubátory na lekárske účely; 
vodné vaky na lekárske účely; elektrokardiogramy; 
kreslá na lekárske alebo zubolekárske účely; hydro
statické postele na lekárske účely; vodné postele na 
lekárske účely; UV-Iampy na lekárske účely; ma
sážne prístroje; lekárske prístroje a nástroje; postele 
špeciálne, vyrobené na lekárske účely; fýzioterape- 
utické zariadenia.
11 - Žiarovky; elektrické lampy; vane; bojlery, 
ohrievače vody; vaňové zariadenie; vyhrievacie te
lesá; UV-Iampy s výnimkou lámp na lekárske úče
ly; žiarivky.

(730) Chirana Progress, spol. s r. o., Vrbovská 17, 
921 01 Piešťany, SK;

(540)

(510)25 - Obuv.
(730) Čelková Mária - ORl iTKX, s. r. o., Zlatovská 22, 

91101 Trenčín, SK,

(210) 1707-98
(220)25.06.1998
(591) zelená, modrá, čierna
(511)25
(540)

(510)25 - Obuv.
(730) Čelková Mária - OBUTEX, s. r. o., Zlatovská 22, 

91101 Trenčín, SK;

(210) 1708-98 
(220) 25.06.1998 
(591) žltá, čierna 
(511) 25 
(540)

(510)25 - Obuv.
(730) Čelková Mária - OBUTEX, s. r. o., Zlatovská 22, 

91101 Trenčín, SK;

(210) 1709-98 
(220)25.06.1998 
(591) žltá, čierna 
(511) 25

(210) 1706-98 
(220)25.06.1998 
(591) čierna, strieborná 
(511) 25



(540)

(510)25 - Obuv.
(730) Čelková Mária - OBUTEX, s. r. o., Zlatovská 22, 

911 01 Trenčín, SK;

(210) 1710-98
(220)25.06.1998
(591) čierna, oranžová
(511)25
(540)

(510)25 - Obuv.
(730) Čelková Mária - OBUTEX, s. r. o., Zlatovská 22, 

91101 Trenčín, SK;

(210) 1711-98
(220)25.06.1998
(591) čierna, červená, sivá
(511)25
(540)

SKYWALKER
BV OBUTEX

(510)25 - Obuv.
(730) Čelková Mária - OBUTEX, s. r. o., Zlatovská 22, 

911 01 Trenčín, SK;

(210) 1751-98 
(220)29.06.1998 
(511)30, 42
(540) DOBRÔTKA
(510) 30 - Múka a výrobky z obilia, chlieb, pekárske a 

cukrárske výrobky, zmrzliny.
42 - Poskytovanie stravy a nápojov, poskytovanie 
stravovacích alebo občerstvovacích služieb.

(730) Mikšík Ján, Mierové nám. 14, 901 01 Malacky, 
SK;

(210) 1752-98
(220)29.06.1998
(511)34
(540) ZORA
(510) 34 - Cigarety.
(730) SLOVAK INTERNATIONAL TABAK, a. s.,

Mlynské Nivy 54, 824 53 Bratislava, SK;

(210) 1753-98 
(220) 29.06.1998 
(511)34
(540) ISTER
(510) 34 - Cigarety.
(730) SLOVAK INTERNATIONAL TABAK, a. s.,

Mlynské Nivy 54, 824 53 Bratislava, SK;

(210) 1755-98
(220)29.06.1998
(511)34
(540) LÚČ 

(510) 34 - Cigarety.
(730) SLOVAK INTERNATIONAL TABAK, a. s.,

Mlynské Nivy 54, 824 53 Bratislava, SK;

(210)1757-98 
(220) 29.06.1998 
(511)34
(540) TARAS BUĽBA
(510) 34 - Fajkový tabak.
(730) SLOVAK INTERNATIONAL TABAK, a. s.,

Mlynské Nivy 54, 824 53 Bratislava, SK;

(210) 1758-98 
(220) 29.06.1998 
(511)34
(540) AMAS
(510)34 - Cigary.
(730) SLOVAK INTERNATIONAL TABAK, a. s.,

Mlynské Nivy 54, 824 53 Bratislava, SK;

(210) 1759-98 
(220) 29.06.1998 
(511)34
(540) OPERAS
(510) 34 - Cigary.
(730) SLOVAK INTERNATIONAL TABAK, a. s.,

Mlynské Nivy 54, 824 53 Bratislava, SK;

(210) 1760-98 
(220)29.06.1998 
(511) 34



(540) BAČA
(5 !0) 34 - Fajkový tabak.
(730)SLOVAK INTERNATIONAL TABAK. a. s.,

Mlynské Nivy 54, 824 53 Bratislava, SK:

(210) 1764-98
(220)29.06.1998
(511)32
( 40) WHISTLER WATER
(5 10) 32 - Pitná voda vo fľašiach.
(730) Whistler Water Ific., 3600 Bainbridge Avenue, 

Burnaby. British Columbia, Canada V5A 2T4, ('

(210) 1767-98
(220)29.06.1998
(511)29
(540) Bačov širák
(510)29 - Syrárske výrobky.
(730) MARTINSKÁ MLIEKAREŇ, a. s., Kollárova 

110, 036 80 Martin, SK;

(210) 1768-98
(220)29.06.1998
(511)29
(540) Jalovec
(510) 29 - Syrárske výrobky.
(730) MARTINSKÁ MLIEKAREŇ, a. s., Kollárova 

110, 036 80 Martin, SK;

(210) 1770-98 
(220)29.06.1998 
(511)39, 41 
(540)

(510) 39 - Organizovanie turistických vychádzok a výstu
pov.
41 - Organizovanie športového a kultúrneho podu
jatia.

(730) Hodossyová Magdalena, Mgr., Bořiny 1363/26, 
929 01 Dunajská Streda, SK;

(210) 1775-98 
(220) 30.06.1998 
(511)3, 5
(540) DVHA

(510)3 - Avivážne prípravky; bieliace prípravky; glazo- 
vacie prípravky na bielizeň; leštiace prípravky na 
bielizeň; modridlá (farbivá na pranie; farbivá na 
modrenie bielizne a šatstva); namáčacie prípravky; 
predpieracie prípravky; bieliace prípravky (na čiste
nie bielizne a šatstva); pracie prípravky; chemické 
avivážne prípravky na použitie v domácnosti; zjas- 
ňovacie prípravky (chemické prípravky na osvieže
nie farieb) pre domácnosť; zmäkčovadlá na textílie; 
zmäkčovadlá na bielizeň; čistiace prípravky; od- 
masťovacie prípravky s výnimkou prípravkov na 
použitie vo výrobnom procese; mydlá; kozmetické 
potreby; kozmetické prípravky; krémy na ošetrenie 
rúk; pasty na umývanie a ošetrovanie rúk.
5 - Chemické dezinfekčné prostriedky' na WC; 
dezinfekčné prípravky; dezinfekčné prípravky na 
hygienické účely.

(730) ZENIT, spol. s r. o., Pražská 162, 286 01 Čáslav, 
CZ;

(210) 1776-98
(220) 30.06.1998
(511)3, 5
(540) FAKÍR
(510)3 - Avivážne prípravky; bieliace prípravky; glazo- 

vacie prípravky na bielizeň; leštiace prípravky na 
bielizeň; modridlá (farbivá na pranie; farbivá na 
modrenie bielizne a šatstva); namáčacie prípravky; 
predpieracie prípravky; bieliace prípravky (na čiste
nie bielizne a šatstva); pracie prípravky; chemické 
avivážne prípravky na použitie v domácnosti; zjas- 
ňovacie prípravky (chemické prípravky na osvieže
nie farieb) pre domácnosť; zmäkčovadlá na textílie; 
zmäkčovadlá 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 a ošetrovanie rúk.
5 - Chemické dezinfekčné prostriedky na WC; 
dezinfekčné prípravky; dezinfekčné prípravky na 
hygienické účely.

(730) ZENIT, spol. s r. o., Pražská 162, 286 01 Čáslav, 
CZ;

(210) 1777-98 
(220)30.06.1998 
(511)3, 5
(540) JANTOM
(510)3 - Avivážne prípravky; bieliace prípravky; glazo- 

vacie prípravky na bielizeň; leštiace prípravky na 
bielizeň; modridlá (farbivá na pranie; farbivá na 
modrenie bielizne a šatstva); namáčacie prípravky; 
predpieracie prípravky; bieliace prípravky (na čiste
nie bielizne a šatstva); pracie prípravky; chemické 
avivážne prípravky na použitie v domácnosti; zjas- 
ňovacie prípravky (chemické prípravky na osvieže
nie farieb) pre domácnosť; zmäkčovadlá na textílie; 
zmäkčovadlá na bielizeň; čistiace prípravky; od- 
masťovacie prípravky s výnimkou prípravkov na 
použitie vo výrobnom procese; mydlá; kozmetické 
potreby; kozmetické prípravky; krémy na ošetrenie 
rúk; pasty na umývanie a ošetrovanie rúk.



5 - Chemické dezinfekčné prostriedky na WC; 
dezinfekčné prípravky; dezinfekčné prípravky na 
hygienické účely.

(730) ZENIT, spol. s r. o., Pražská 162, 286 01 Čáslav, 
CZ;

(210) 1778-98
(220)30.06.1998
(511)3, 5
(540) PANTER
(510)3 - Avivážne prípravky; bieliace prípravky; glazo- 

vacie prípravky na bielizeň; leštiace prípravky na 
bielizeň; modridlá (farbivá na pranie; farbivá na 
modrenie bielizne a šatstva); namáčacie prípravky; 
predpieracie prípravky; bieliace prípravky (na čiste
nie bielizne a šatstva); pracie prípravky; chemické 
avivážne prípravky na použitie v domácnosti; zjas- 
ňovacie prípravky (chemické prípravky na osvieže
nie farieb) pre domácnosť; zmäkčovadlá na textílie; 
zmäkčovadlá na bielizeň; čistiace prípravky; od- 
masťovacie prípravky s výnimkou prípravkov na 
použitie vo výrobnom procese; mydlá; kozmetické 
potreby; kozmetické prípravky; krémy na ošetrenie 
rúk; pasty na umývanie a ošetrovanie rúk.
5 - Chemické dezinfekčné prostriedky na WC; 
dezinfekčné prípravky; dezinfekčné prípravky na 
hygienické účely.

(730) ZENIT, spol. s r. o., Pražská 162, 286 01 Čáslav,
CZ;

(210) 1779-98
(220)30.06.1998
(511)3, 5
(540) REAL CHLORAX
(510)3 - Avivážne prípravky; bieliace prípravky; glazo- 

vacie prípravky na bielizeň; leštiace prípravky na 
bielizeň; modridlá (farbivá na pranie; farbivá na 
modrenie bielizne a šatstva); namáčacie prípravky; 
predpieracie prípravky; bieliace prípravky (na čiste
nie bielizne a šatstva); pracie prípravky; chemické 
avivážne prípravky na použitie v domácnosti; zjas- 
ňovacie prípravky (chemické prípravky na osvieže
nie farieb) pre domácnosť; zmäkčovadlá na textílie; 
zmäkčovadlá na bielizeň; čistiace prípravky; od- 
masťovacie prípravky s výnimkou prípravkov na 
použitie vo výrobnom procese; mydlá; kozmetické 
potreby; kozmetické prípravky; krémy na ošetrenie 
rúk; pasty na umývanie a ošetrovanie rúk.
5 - Chemické dezinfekčné prostriedky na WC; 
dezinfekčné prípravky; dezinfekčné prípravky na 
hygienické účely.

(730) ZENIT, spol. s r. o., Pražská 162, 286 01 Čáslav, 
CZ;

(540) AVANTI
(510)3 - Avivážne prípravky; bieliace prípravky; glazo- 

vacie prípravky na bielizeň; leštiace prípravky na 
bielizeň; modridlá (farbivá na pranie; farbivá na 
modrenie bielizne a šatstva); namáčacie prípravky; 
predpieracie prípravky; bieliace prípravky (na čiste
nie bielizne a šatstva); pracie prípravky; chemické 
avivážne prípravky na použitie v domácnosti; zjas- 
ňovacie prípravky (chemické prípravky na osvieže
nie farieb) pre domácnosť; zmäkčovadlá na textílie; 
zmäkčovadlá na bielizeň; čistiace prípravky; od- 
masťovacie prípravky s výnimkou prípravkov na 
použitie vo výrobnom procese; mydlá; kozmetické 
potreby; kozmetické prípravky; krémy na ošetrenie 
rúk; pasty na umývanie a ošetrovanie rúk.
5 - Chemické dezinfekčné prostriedky na WC; 
dezinfekčné prípravky; dezinfekčné prípravky na 
hygienické účely.

(730) ZENIT, spol. s r. o., Pražská 162, 286 01 Čáslav, 
CZ;

(210) 1786-98
(220)01.07.1998
(511)9, 42
(540) AXA MIS
(510) 9- Počítač - zápisník (notebook); počítače na prenos 

dát; počítacie dosky; počítacie stroje; počítačové 
pamäte; počítače; nahrané počítačové programy; 
počítačové klávesnice; nahrané programy obsluhu
júce počítač; periférne zariadenia k počítačom; po
čítačový softvér; modemy; tlačiarne k počítačom; 
výpočtová technika; soňvérový produkt Manažér
sky Informačný Systém.
42- Obnovovanie počítačových báz dát; servis počí
tačových programov; odborné poradenstvo s vý
nimkou obchodného; prenájom počítačov; počíta
čové programovanie; výroba softvéru; poradenské 
služby v oblasti počítačového hardvéru; počítačové 
bázy dát - prenájom prístupového času; prenájom 
počítačového softvéru; projektovanie, inštalácia a 
údržba počítačových sietí; tvorba programov na zá
klade objednávok.

(730) AXA, akciová spoločnosť, Radničné nám. 4, 
821 05 Bratislava, SK;

(210) 1799-98 
(220) 03.07.1998 
(511)30
(540) MAXAIR
(510)30 - Žuvacie gumy, mentolové cukríky vo forme 

pastiliek.
(730) PARKE, DAVIS & CO., LIMITED, Lambert 

Court, Chestnut Avenue, Eastleigh, Hampshire, GB;

(210) 1780-98 
(220)30.06.1998 
(511)3, 5



(210) 1800-98
(220)03.07.1998
(511) 5
(540) MORTEIN
(510) 5 - Dezinfekčné prostriedky; antialergénne príprav

ky a spreje; insekticídy, repelenty proti hmyzu, pes
ticídy, prípravky na ničenie hlodavcov, prípravky na 
ničenie škodcov; germicídy, fungicidy, herbicídy.

(730) RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMI
TED, Dansom Lane, Hull HU 8 7DS, East York
shire, GB;

(210) 1801-98
(220)03.07.1998
(511)29
(540) Vrchár
(510)29 - Syry.
(730) Liptovská mliekareň, a. s., 1. mája 124, 031 80 

Liptovský Mikuláš, SK;

(210) 1802-98 
(220) 03.07.1998 
(511)29
(540) Kačota
(510)29 - Syry.
(730) Liptovská mliekareň, a. s., 1. mája 124, 031 80 

Liptovský Mikuláš, SK;

(210) 1805-98 
(220) 03.07.1998 
(511)5
(540) MINESSE
(510)5 - Farmaceutické prípravky, perorálne antikon

cepčné prípravky.
(730) AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORA

TION, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 
07940-0874, US;

(210) 1810-98 
(220) 03.07.1998 
(511)1
(540) TXIB
(510) 1 - Polymérové prísady používané v náteroch, tla

čiarenských farbách a ako chemické polotovary. 
(730) EASTMAN CHEMICAL COMPANY, 100 North

Eastman Road, Kingsport, Tennessee 37660, US;

(210) 1812-98
(220)03.07.1998
(591) modrá, zelená, čierna, biela
(511) 3, 35, 36, 37, 39, 40, 42

(510)3 - Kozmetické výrobky, toaletné prípravky, parfu- 
mériové výrobky.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 
s uvedeným tovarom.
36 - Služby poskytované v súvislosti s vydávaním 
cestovných šekov a akreditívov; služby týkajúce sa 
poistenia počas prepravy osôb; sprostredkovateľská 
činnosť v oblasti uvedených služieb.
37 - Vykonávanie jednoduchých stavieb a staveb
ných prác; oprava a údržba skladovacích nádrží pre 
chemickú výrobu; maľovanie a natieranie interiéro
vé a exteriérové; čistenie nádrží a sudov na usklad
ňovanie ropy a ropných produktov a s tým súvisia
ce nakladanie s nebezpečným odpadom; čistenie za
riadení na zachytávanie ropy, ropných produktov a 
iných škodlivín a s tým súvisiace nakladanie s ne
bezpečným odpadom.
39 - Zabezpečenie a sprostredkovanie neškodného 
zneškodňovania nebezpečného odpadu - preprava 
od pôvodcu k zneškodňo vate ľo v i (okrem priameho 
zneškodnenia nebezpečného odpadu); prepava a 
skladovanie kovového odpadu - železného šrotu a 
odpadu z obrábania; nakladanie kalov obsahujúcich 
ropné látky ako odpadom pri čistení nádrží na rop
né látky; služby poskytované cestovnými kancelá
riami cestovateľom, organizovanie výletov, rezervá
cia zájazdov, služby poskytované výletnými loďa
mi, turistické prehliadky, turistické kancelárie s vý
nimkou kancelárií poskytujúcich rezerváciu hotelo
vého ubytovania, sprevádzanie a preprava turistov, 
sprostredkovanie prepravy, rezervácia miesteniek, 
organizovanie ciest, organizovanie exkurzií, organi
zovanie okružných výletov.
40 - Zabezpečenie a sprostredkovanie neškodného 
zneškodňovania nebezpečného odpadu (okrem pria
meho zneškodnenia nebezpečného odpadu); nakla
danie s kovovým odpadom z obrábania a so želez
ným šrotom, a to úpravou kovových odpadov reza
ním kyslíkom v mieste výskytu; zváračské práce; 
krajčírske služby.
42 - Triedenie odpadu - kovového odpadu, kalov z 
nádrží a sudov na uskladnenie ropy a ropných pro
duktov a iného nebezpečného odpadu; skúšky tes
nosti skladovacích nádrží; meranie hrúbok materiá
lu ultrazvukom; služby týkajúce sa rezervácie hote
lových izieb prostredníctvom cestovných kancelárií 
alebo sprostredkovateľov; reštauračno-pohostinské 
služby.

(730) Šemšák Štefan TESTECO, Poštová 17/C, 040 01 
Košice, SK;



(210) 1813-98 
(220) 03.07.1998 
(511)36, 39, 42 
(540)

(510)36 - Služby poskytované v súvislosti s vydávaním 
cestovných šekov a akreditívov; služby týkajúce sa 
poistenia počas prepravy osôb.
39 - Služby poskytované cestovnými kanceláriami 
cestovateľom - organizovanie výletov, rezervácia 
zájazdov, služby poskytované výletnými loďami, 
turistické prehliadky, turistické kancelárie s výnim
kou kancelárií poskytujúcich rezerváciu hotelového 
ubytovania, sprevádzanie a preprava turistov, 
sprostredkovanie prepravy, rezervácia miesteniek, 
organizovanie ciest, organizovanie exkurzií, organi
zovanie okružných výletov.
42 - Služby týkajúce sa rezervácie hotelových izieb 
prostredníctvom cestovných kancelárií alebo 
sprostredkovateľov; reštauračno-pohostinské služ
by.

(730) Šemšák Štefan TESTECO, Poštová 17/C, 040 01 
Košice, SK;

(210) 1814-98 
(220) 03.07.1998 
(511)9 
(540)

Essmc
(510) 9 - Prehrávače na kompaktné videodisky, stereosys- 

témy pre kombinácie kompaktných videodiskov 
(alebo komponentov), prehrávače na super kom
paktné videodisky, nahrávače kompaktných video
diskov, meniče kompaktných videodiskov, televízia 
na kompaktné videodisky, prehrávače hier na kom
paktné videodisky, globálny systém nastavenia po
lohy pomocou kompaktných videodiskov, viac- 
funkčné nahrávače kompaktných videodiskov 
(zvuk/obraz/údaje/fotografie), prehrávače digitál
nych viacúčelových diskov, viac funkčné nahrávače 
digitálnych viacúčelových diskov (zvuk/obraz/úda
je/fotografie), kombinovaný (alebo zložený z kom
ponentov) systém na digitálne viacúčelové disky, 
ovládač digitálnych viacúčelových ROM diskov, 
ovládač digitálnych viacúčelových (nahrávateľ- 
ných) diskov najedno nahranie, ovládač digitálnych 
viacúčelových RAM (prepisovateľných) diskov, 
menič digitálnych viacúčelových diskov, fotoaparát 
na digitálne viacúčelové disky, kamkóder na digitál
ne viacúčelové disky (alebo DVD videokamier), a- 
udioprehrávač digitálnych viacúčelových diskov, a- 
udionahrávač digitálnych viacúčelových diskov, te
levízia na digitálne viacúčelové disky, navigátory 
automobilov na digitálne viacúčelové disky, globál
ny systém nastavenia polohy pomocou digitálnych

viacúčelových diskov, prehrávač hier na digitálne 
viacúčelové disky, prehrávače minidiskov, nahráva
če minidiskov, viacfunkčné nahrávače minidiskov 
(zvuk/obraz/údaje/fotografie), kombinovaný (alebo 
zložený z komponentov) systém pre minidisky, me
nič minidiskov, ovládač mini RAM (prepisovateľ
ných) diskov, prehrávač foto minidiskov, nahrávač 
foto minidiskov, prehrávač video minidiskov, na
hrávač video minidiskov, prehrávač minidiskov do 
vozidla, televízia na minidisky, navigátory automo
bilov na minidisky, globálny systém nastavenia po
lohy pomocou minidiskov, prehrávač hier na mini
disky, digitálny fotoaparát, digitálny fotoaparát na 
foto minidisky, digitálny video kamkóder, digitálny 
kamkóder na video minidisky, televízia s obrazov
kou z tekutých kryštálov, televízia, televízia s vyso
kým rozlíšením, digitálna televízia, škatuľa so sú
pravou na káblovú televíziu, web televízia zariade
nie na video na požiadanie, projektor s obrazovkou 
z tekutých kryštálov, plazmová obrazovka trojroz
merná obrazovka obrazovka na multimediálně oku
liare, satelitný prijímač na priame vysielanie, škatu
ľa so súpravou na satelit, zosilňovač zvuku, viacka
nálový zosilňovač zvuku, prehrávač kompaktných 
audiodiskov, nahrávač kompaktných audiodiskov, 
stereosystémy pre kombinácie kompaktných audio
diskov (alebo komponenty), menič kompaktných 
audiodiskov, reproduktory, trojrozmerné reproduk
tory, tenké reproduktory, slúchadlá, bezdrôtové mi- 
nislúchadlá, bezdrôtový minimikrofón, telefón, vi- 
deofón, zariadenie na telefonickú hlasovú službu, 
internet telefón, internet rádio, mobilný telefón, za
riadenia na videokonferencie, pager, E-mail pager, 
elektronický organizátor, prístroje na elektronické 
hry, ovládač ROM kompaktných diskov, ovládač 
kompaktných diskov na jedno nahranie, ovládač 
prepisovateľný kompaktných diskov, faxmodem pre 
počítač, personálny počítač typu notebook, vrecko
vý personálny počítač, personálny počítač, sieťový 
smerovač, multimediálně prídavné karty pre počí
tač, hlasová služba pre počítač, domáce servery v 
triede 9.

(730) ESONIC TECHNOLOGY CORPORATION, 14 
F. č. 102, Kuang Fu South RD., Taipei, TW;

(210) 1820-98 
(220) 06.07.1998 
(511)9, 16,35, 42 
(540)

(510) 9 - Počítačový softvér.
16 - Papier a výrobky z papiera, najmä adresné štít
ky a adresné štítky do adresovacích strojov, baliaci, 
drevitý, listový, pauzovací a svietivý papier, papier 
do registračných strojov, papier na elektrokardio
gramov, papier do rádiogramov, samolepky a nálep
ky pre domácnosť a na kancelárske účely, papiero
vé pásky, papierové pásky a karty na zaznamenáva
nie počítačových programov, pásky do písacích 
strojov, pásky do tlačiarní k počítačom, farebné pás-



kv. cievky s farbiacimi páskami, etikety (s výnim
kou textilných), formuláre, obálky, obaly, vrecia a 
vrecká na odpadky z papiera alebo plastických ma
teriálov; etiketovacie kliešte; výrobky z lepenky a 
kartonážne výrobky, najmä obaly na fľaše a škatule, 
pútače, reklamné tabule; tlačoviny, časopisy, perio
diká, knihy, knihárske výrobky, fotografie, písacie 
potreby, kancelárske lepidlá, potreby pre umelcov, 
štetce, písacie stroje, kancelárske potreby okrem ná
bytku, lepiace pásky, učebné a školské potreby a po
môcky. hracie karty, tlačiarenské písmená, štočky. 
35 - Propagácia a reklama.
42 - T vorba a vývoj softvéru, 

i IOl 2jn, s. r. o,, Jančova 15,811 02 Bratislava, SK;

(540)

(510) 9 - Nabraté katalógové informácie na CD nosičoch. 
20 - Nábytok patriaci do tejto triedy.
3 1 - živé zvieratá.
36 - finančné služby, najmä faktoring a forfaiting. 

(730) EDAPO, spol. s r. o., J. Haška 791/10, 915 01 Nové 
Mesto nad Váhom, SK;

i210)1825-98 
(220)06.07.1998 
(511)4. 28
(540) BOMBERMAN
1510)9 - Kartridže, kazety, karty a disky, na ktorých sú 

vopred nahrané počítačové videohry; počítačové 
programy videohier; počítačové videohry adaptova
né na použitie s televíznymi prijímačmi; adaptéry, 
konektory a zariadenia na kontrolu uvedeného; 
automatické a mincové stroje na videohry.
21! - Ručné elektronické hry iné ako tie, ktoré sú a- 
daptované na použitie s televíznymi prijímačmi. 

(730) Kabushiki Kaisha HUDSON (d/b/a: HUDSON 
SOFT CO., LTD.), 7-26, Hiragishi-sanjo, Toyohi- 
ra-Ku, Sapporo-Shi, Hokkai-Do, JP;

(2 10) 1829-98 
(220)07.07.1998 
(511)41,42
(540) Moja mama vidí nebo
(510)41 - Organizovanie hudobných predstavení a kon

certov; výcvik slepeckých vodiacich psov.
42 - Sprievodcovské služby pre zrakovo postihnu
tých občanov.

í 730) Združenie zrakovo postihnutých Slovenska,
Hanulova 3, 841 01 Bratislava, SK;

i i10)1833-98 
(220)07.07.1998 
(511)9, 20, 31, 36
(540) EDAPO
i,510) 9 Nabraté katalógové informácie na CD nosičoch. 

20 - Nábytok patriaci do tejto triedy.
31 Živé zvieratá.
36 - finančné služby, najmä faktoring a forfaiting. 

(750) EDAPO, spol. s r. o,, J. Haška 791/10, 915 01 Nové 
Mesto nad Váhom, SK;

(210) 1836-98
(220)08.07.1998
(511)5
(540)CAPTOGAL
(510) 5 - Farmaceutické výrobky, liečivá.
(730) GALENA, a. s., Ostravská 29, 747 70 Opava 9, 

CZ;

(210) 1837-98 
(220) 08.07.1998 
(511) 1, 2, 3, 4, 5 
(540)

(510) 1 - Chemické prípravky určené pre priemysel, vedu 
a fotografiu, ako aj pre poľnohospodárstvo, záhrad
níctvo a lesníctvo, pôdne hnojivá, lepidlá používané 
v priemysle.
2 - Farby, nátery, laky, riedidlá farieb a ďalšie po
mocné prípravky v odbore náterových hmôt, 
ochranné prípravky proti korózii a proti deteriorizá- 
cii dreva, farbivá, moridlá, prírodné živice v suro
vom stave.
3 - Bieliace a iné prípravky na pranie, namáčanie, 
apretáciu, škrobenie a aviváž, prípravky na čistenie, 
leštenie, odmasťovanie a brúsenie, mydlá, vonné o- 
Ieje, kozmetika, zubné pasty, chemické prípravky 
na ošetrovanie a údržbu automobilov, čistiace a koz
metické prípravky pre zvieratá.
4 - Palivá do lámp a zapaľovačov.
5 - Antiparazitné, repelentné prípravky pre zvieratá, 
dezinfekčné prípravky.

(730) Sevcrochema, družstvo pro chemickou výrobu,
Vilová 333/2, 461 71 Liberec, CZ;



(210) 1839-98 
(220)08.07.1998 
(511) 5
(540) G ARDETTE
(510) 5 - Farmaceutické prípravky na liečenie chorôb res

piračného traktu.
(730) ASTRA AKTIEBOLAG, Västra Mälarehamnen 9, 

S-151 85 Sodertälje, SE;

(210) 1840-98
(220)08.07.1998
(511)5
(540)DUPLITAIR
(510) 5 - Farmaceutické prípravky na liečenie chorôb res

piračného traktu.
(730) ASTRA AKTIEBOLAG, Västra Mälarehamnen 9, 

S-151 85 Sodertälje, SE;

(210)1842-98 
(220) 08.07.1998 
(511)5
(540) CYFLEE
(510) 5 - Veterinárne výrobky a prípravky, insekticídy na 

veterinárne použitie.
(730) American Cyanaraid Company, Five Giralda 

Farms, Madison, New Jersey 07940-0874, US;

(210)1843-98
(220)08.07.1998
(511)5
(540)NOLVASAN
(510) 5 - Veterinárne výrobky a prípravky.
(730) American Home Products Corporation, Five 

Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874, 
US;

(210) 1844-98
(220)08.07.1998
(511)5
(540)NOLVADENT

(510) 5 - Veterinárne výrobky a prípravky.
(730) American Home Products Corporation, Five 

Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874, 
US;

(210) 1845-98
(220)08.07.1998
(511)5
(540)NOLVACIDE
(510) 5 - Veterinárne výrobky a prípravky.
(730) American Home Products Corporation, Five 

Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874, 
US;

(210) 1846-98
(220)08.07.1998
(511)5
(540) FLUVAC
(510) 5 - Veterinárne výrobky a prípravky.
(730) American Home Products Corporation, Five 

Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874, 
US;

(210) 1847-98
(220)08.07.1998
(511)5
(540)SLEEPAWAY
(510) 5 - Veterinárne výrobky a prípravky.
(730) American Home Products Corporation, Five 

Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874, 
US;

(210) 1848-98
(220)08.07.1998
(511)5
(540)TORBUGESIC
(510) 5 - Veterinárne výrobky a prípravky.
(730) American Home Products Corporation, Five 

Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874, 
US;

(210) 1849-98
(220)08.07.1998
(511)5
(540) SEDAZINE
(510) 5 - Veterinárne výrobky a prípravky.
(730) American Home Products Corporation, Five 

Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874, 
US;

(210)1850-98
(220)08.07.1998
(511)5
(540) PROMACE
(510) 5 - Veterinárne výrobky a prípravky.
(730) American Home Products Corporation, Five 

Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874, 
US;

(210) 1902-98 
(220) 15.07.1998 
(511)24, 25, 26 
(540)

ZOE

(510)24 - Tkaniny a látky každého druhu: látky vlnené, 
bavlnené, hodvábne - z prírodného a umelého hod
vábu, atlas, barchet, batist, draget, etamín, džersej, 
krep, satén, súkno, ševiot, taft, zamat, zefir, tkaniny



konopné, plstené, jutové, ľanové, ramiové, z ume
lých vlákien, elastické, prilípavé za tepla, poťahové, 
plátno, voskové plátno, pogumované plátno, kartón, 
potlačený kartón, žinenka, textilné tkaniny, stolové 
tkaniny, ochranné tkaniny na nábytok a iné zariade
nia, posteľná bielizeň, obrusy, prikrývky, prikrývky 
na stoly, ručníky, uteráky, tkaniny s predkreslenými 
vzormi na vyšívanie, vreckovky, zástavy, vlajky, 
spacie vrecia, handry, textilné podložky, podšívky, 
tkaniny na obuv.
25 - Odevy a bielizeň každého druhu: bielizeň spod
ná, bielizeň pánska, dámska a dojčenská, podbrad
níky, ponožky, pančuchy, päty k pančuchám, nánož
níky, gamaše, podväzky, korzety, plavky, kúpacie ú- 
bory, kúpacie plášte, kúpacie čiapky, bielizeň, pyža
má, blúzy, sukne, nohavice, spodky, košele, nápr
senky košieľ, goliere, pletený tovar, šály, hodvábne 
šatky, čapice, klobúky, cylindre, klobučnícke kostry, 
kapucne, baretky, župany, svetre, rukavice, vesty, 
plášte, zvrchníky, kabáty, odevy, konfekčné odevy, 
livreje, uniformy, omšové rúcha, pletené odevy, ne
premokavé plášte, kombinézy, kombinézy na vodné 
športy, kožušinové odevy z prirodzených i umelých 
kožušín, boá, topánky, obuv športová, vychádzko
vá, spoločenská, kopačky, zvršky na obuv, kovanie 
na obuv, vložky do topánok.
26 - Odevné doplnky a galantéria každého druhu, 
bižutéria ako odevné príslušenstvo, ako napr.: vý
stuže do golierov, pásky do vlasov, spony do vlasov, 
ihlice do vlasov a klobúkov, lemovky, manžetové 
gombíky, kravaty, mašle, stuhy, spony na obuv, ko
vové vlákna na vyšívanie, kazety a vankúšiky na ih
ly a špendlíky, opaskové spony, háčiky a ozdoby na 
obuv a opasky, ozdoby a sieťky do vlasov, spony do 
kravát, háčiky, náprstky, čipky, elastické pásy, uzá
very k odevom, zipsy, suché zipsy, umelé kvety, 
odznaky.

(730) Štecko Peter, Lachova 17, 851 03 Bratislava, SK;

(210) 1903-98 
(220) 15.07.1998 
(511)24, 25,26 
(540)

ZOE
(510)24 - Tkaniny a látky každého druhu: látky vlnené, 

bavlnené, hodvábne - z prírodného a umelého hod
vábu, atlas, barchet, batist, draget, etamín, džersej, 
krep, satén, súkno, ševiot, taft, zamat, zefír, tkaniny 
konopné, plstené, jutové, ľanové, ramiové, z ume
lých vlákien, elastické, prilípavé za tepla, poťahové, 
plátno, voskové plátno, pogumované plátno, kartón, 
potlačený kartón, žinenka, textilné tkaniny, stolové 
tkaniny, ochranné tkaniny na nábytok a iné zariade
nia, posteľná bielizeň, obrusy, prikrývky, prikrývky 
na stoly, ručníky, uteráky, tkaniny s predkreslenými 
vzormi na vyšívanie, vreckovky, zástavy, vlajky, 
spacie vrecia, handry, textilné podložky, podšívky, 
tkaniny na obuv.

25 - Odevy a bielizeň každého druhu: bielizeň spod
ná, bielizeň pánska, dámska a dojčenská, podbrad
níky, ponožky, pančuchy, päty k pančuchám, nánož
níky, gamaše, podväzky, korzety, plavky, kúpacie ú- 
bory, kúpacie plášte, kúpacie čiapky, bielizeň, pyža
má, blúzy, sukne, nohavice, spodky, košele, nápr
senky košieľ, goliere, pletený tovar, šály, hodvábne 
šatky, čapice, klobúky', cylindre, klobučnícke kostry, 
kapucne, baretky, župany', svetre, rukavice, vesty, 
plášte, zvrchníky, kabáty, odevy, konfekčné odevy, 
livreje, uniformy, omšové rúcha, pletené odevy, ne
premokavé plášte, kombinézy, kombinézy na vodné 
športy, kožušinové odevy z prirodzených i umelých 
kožušín, boá, topánky, obuv športová, vychádzko
vá, spoločenská, kopačky, zvršky' na obuv, kovanie 
na obuv, vložky do topánok.
26 - Odevné doplnky a galantéria každého druhu, 
bižutéria ako odevné príslušenstvo, ako napr.: vý
stuže do golierov, pásky do vlasov, spony do vlasov, 
ihlice do vlasov a klobúkov, lemovky, manžetové 
gombíky, kravaty, mašle, stuhy, spony na obuv, ko
vové vlákna na vyšívanie, kazety a vankúšiky na ih
ly a špendlíky, opaskové spony, háčiky a ozdoby na 
obuv a opasky, ozdoby a sieťky do vlasov, spony do 
kravát, háčiky, náprstky, čipky, elastické pásy, uzá
very k odevom, zipsy, suché zipsy, umelé kvety, 
odznaky.

(730) Štecko Peter, Lachova 17, 851 03 Bratislava, SK;

(210)1905-98 
(220) 15.07.1998 
(511)24, 25, 26 
(540)

HEU
ZOE
WÔRE

(510)24 - Tkaniny a látky každého druhu: látky vlnené, 
bavlnené, hodvábne - z prírodného a umelého hod
vábu, atlas, barchet, batist, draget, etamín, džersej, 
krep, satén, súkno, ševiot, taft, zamat, zefír, tkaniny 
konopné, plstené, jutové, ľanové, ramiové, z ume
lých vlákien, elastické, prilípavé za tepla, poťahové, 
plátno, voskové plátno, pogumované plátno, kartón, 
potlačený kartón, žinenka, textilné tkaniny, stolové 
tkaniny, ochranné tkaniny na nábytok a iné zariade
nia, posteľná bielizeň, obrusy, prikrývky, prikrývky 
na stoly, ručníky, uteráky, tkaniny s predkreslenými 
vzormi na vyšívanie, vreckovky, zástavy, vlajky, 
spacie vrecia, handry, textilné podložky, podšívky, 
tkaniny na obuv.
25 - Odevy a bielizeň každého druhu: bielizeň spod
ná, bielizeň pánska, dámska a dojčenská podbrad
níky, ponožky, pančuchy, päty k pančuchám, nánož
níky, gamaše, podväzky, korzety, plavky, kúpacie ú- 
bory, kúpacie plášte, kúpacie čiapky, bielizeň, pyža
má blúzy, sukne, nohavice, spodky, košele, nápr
senky košieľ, goliere, pletený tovar, šály, hodvábne



šatky, čapice, klobúky, cylindre, klobučnícke kostry, 
kapucne, baretky, župany, svetre, rukavice, vesty, 
plášte, zvrchníky, kabáty, odevy, konfekčné odevy, 
livreje, uniformy, omšové rúcha, pletené odevy, ne
premokavé plášte, kombinézy, kombinézy na vodné 
športy, kožušinové odevy z prirodzených i umelých 
kožušín, boá, topánky, obuv športová, vychádzko
vá spoločenská, kopačky, zvršky na obuv, kovanie 
na obuv, vložky do topánok.
26 - Odevné doplnky a galantéria každého druhu, 
bižutéria ako odevné príslušenstvo, ako napr.: vý
stuže do golierov, pásky do vlasov, spony do vlasov, 
ihlice do vlasov a klobúkov, lemovky, manžetové 
gombíky, kravaty, mašle, stuhy, spony na obuv, ko
vové vlákna na vyšívanie, kazety a vankúšiky na ih
ly a špendlíky, opaskové spony, háčiky a ozdoby na 
obuv a opasky, ozdoby a sieťky do vlasov, spony do 
kravát, háčiky, náprstky, čipky, elastické pásy, uzá
very k odevom, zipsy, suché zipsy, umelé kvety, 
odznaky.

(730) Štecko Peter, Lachova 17, 851 03 Bratislava, SK;

(210) 1906-98 
(220) 15.07.1998 
(511)5
(540) EQUATOR
(510) 5 - Prípravky na ničenie buriny a na ničenie škod

cov, insekticídy, herbicídy, fungicidy.
(730) Bayer Aktiengesellschaft, D-51368 Leverkusen, 

DE;

(210) 1907-98 
(220) 16.07.1998 
(310)75/447.994 
(320) 10.03.1998 
(330) US 
(511)35
(540) IT NAVIGATOR
(510)35 - Poradenstvo o používam informačných systé

mov pre podniky.
(730) The Boston Consulting Group, Inc., Exchange 

Place, Boston, Massachusetts 02109, US;

(210) 1908-98 
(220) 16.07.1998 
(511)35, 37, 38, 40, 41, 42 
(540)

m

ORLOFF
raimLimrotooioraxrAnw

letáky, prospekty, tlačivá, vzorky zákazníkom; po
moc pri riadení komerčných a priemyselných pod
nikov; reprografia dokumentov; vydávanie a aktua
lizovanie reklamných materiálov; marketingové 
štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; 
prenájom reklamných materiálov; poradenstvo v 
obchodnej činnosti; uverejňovanie reklamných tex
tov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný prie
skum; reklamné agentúry; predvádzanie na reklam
né účely a podporu predaja; služby modeliek; prie
skum trhu; organizovanie komerčných alebo rekla
mných výstav; obchodné alebo podnikateľské infor
mácie; prieskum verejnej mienky; prenájom rekla
mných priestorov; podpora predaja pre tretie osoby; 
rozširovanie reklamných alebo inzertných ozna
mov; štatistické informácie; vydávanie a aktualizo
vanie reklamných materiálov; vydávanie reklam
ných alebo náborových textov; vzťahy s verejnos
ťou, prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúcia
mi a spoločenským prostredím; televízna reklama; 
spracovanie textov; zásielkové reklamné služby.
37 - Maľovanie a opravy reklamných tabúľ.
38 - Informačné kancelárie.
40 - Fototlač; kreslenie, rysovanie laserom.
41 - Sprostredkovanie výtvarníctva.
42 - Odborné poradenstvo s výnimkou obchodného; 
profesionálne poradenstvo s výnimkou obchodného 
alebo podnikateľského; výzdoba interiérov; priemy
selný dizajn; darčekové balenie; navrhovanie oba
lov, obalový dizajn; fotografovanie; projektová čin
nosť, štúdie technických projektov; expertízy; uspo
radúvanie a prevádzkovanie výstav; litografická 
tlač; tlač, tlačenie; informácie o móde; ofsetová tlač; 
ofsetové tlačenie, ofsetová tlač; pomoc pri výbere 
povolania; výber osôb pomocou psychologických 
testov; módny dizajn; grafický dizajn; umelecký di
zajn; serigrafia (sieťotlač); plno farebná tlač; výtvar
ný dizajn, písmomaliarske a aranžérské práce.

(730) ORLOFF, s. r. o., Novosvetská 13, 811 03 Brati
slava, SK;

(210) 1909-98
(220) 16.07.1998
(511)3
(540) TRE SEMME
(510)3 - Prípravky na starostlivosť o vlasy, najmä šam

póny, kondicionéry, vlasové spreje, rozprašovače, 
peny, gély, vlasové kúry, farby na vlasy, trvalé on
dulácie, prostriedky na regeneráciu a rast vlasov.

(730) ALBERTO-CULVER COMPANY, 2525 Armita- 
ge Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, US;

(210) 1926-98 
(220) 17.07.1998 
(511)36 
(540)

(510) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; komerč
né informačné kancelárie; analýzy nákladov; rozši
rovanie reklamných oznamov; obchodný manaž
ment a podnikové poradenstvo; personálne pora
denstvo; príprava inzertných stĺpcov; predvádzanie 
tovaru; rozširovanie reklamných materiálov, ako sú

AIG ŽIVOTNÁ
(510) 36 - Poistky (uzatváranie), uzatváranie poistiek pro

ti požiaru, uzatváranie životných poistiek, poistno- 
-technické služby, poradenstvo v oblasti 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.

(7,10) AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY,
600 King Street, Wilmington, Delaware 19899, US;

(210) 1927-98
(2.20) 17.07.199.8
(511) 16
(,mo) AIG ŽIVOTNÁ

i :ľ s 0 j 36 - Poistky (uzatváranie), uzatváranie poistiek pro
ti požiaru, uzatváranie životných poistiek, poistno- 
-tcchnické služby, poradenstvo v oblasti 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
pitálov ú 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) 1928-98
(220) 17,07.1998
(511)36
(540) AIG LIFF,
(510) 36 - Poistky (uzatváranie), uzatváranie poistiek pro

ti požiaru, uzatváranie životných poistiek, poistno- 
- technické služby, poradenstvo v oblasti, poistenia, 
sprostredkovanie poistenia, konzultačné služby, 
sprostredkovanie záruk, dôchodkové fondy, elektro
nický prevod kapitálu, finančné informácie, finanč
né odhady a oceňovania (poisťovníctvo, baakovníc- 
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- 
hnuteľnosti, správa nehnuteľností, sprostredkovate
lia nehnuteľnosti, nehody (poistenie), platenie na 
splátky, burzové maklérstvo, kaucie, záruky', garan
cie, ručenie, pripoistenie.

(730) AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY,
bOO King Street, Wilmington, Delaware 19899, US;

(210) 1930-98
(220) 17.07.1998
(511) 36
(540) LIFE
(510) 36 - Poistky (uzatváranie), uzatváranie poistiek pro

ti požiaru, uzatváranie životných poistiek, poistno- 
-technické služby, poradenstvo v oblasti 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) 1941-98
(220)20.07.1998
(511)3
(540) POEZIE
(510) 3 - Prípravky na bielenie a iné prípravky na pranie; 

prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brú
senie.

(730) ZENIT, spol. s r. o., Pražská 162, 286 01 Čáslav, 
CZ;

(210) 1942-98
(220) 20.07.1998
(511)3, 5
(540) AVILAN
(510)3 - Avivážne prípravky; bieliace prípravky; glazo- 

vacie prípravky na bielizeň; leštiace prípravky na 
bielizeň; moridlá (farbivá na pranie; farbivá na 
modrenie bielizne a šatstva; namáčacie prípravky; 
predpieracie prípravky; bieliace prípravky (na čiste
nie bielizne a šatstva); pracie prípravky; chemické 
avivážne prípravky na použitie v domácnosti; zjas- 
ňovacie prípravky (chemické prípravky na osvieže
nie farieb) pre domácnosť; zmäkčovadlá na textílie; 
zmäkčovadlá na bielizeň; čistiace prípravky; od- 
masťovacie prípravky s výnimkou prípravkov na 
použitie vo výrobnom procese; krémy na ošetrenie 
rúk; pasty na umývanie a ošetrovanie rúk.
5 - Chemické dezinfekčné prostriedky na WC; de
zinfekčné prípravky; dezinfekčné prípravky na hy
gienické účely.

(730) ZENIT, spol. s r. o., Pražská 162, 286 01 Čáslav, 
CZ;



(540)DOMINÁTOR

(510) 32 - Aperitívy nealkoholické; arašídové mlieka ako 
nealkoholické nápoje; nealkoholické koktaily; izo- 
tonické nápoje; ovocné šťavy; nealkoholické výťaž
ky z ovocia; ovocné výťažky nealkoholické; pivo; 
zázvorové pivo; sladové pivo; pivná mladinka; ná
poje z nealkoholických štiav; nealkoholické nápoje 
z ovocných štiav; srvátkové nápoje; prípravky na 
výrobu nápojov; príchuti na výrobu nápojov; ovoc
né šťavy; sirupy na výrobu nápojov; vody (nápoje); 
prípravky na výrobu sýtených vôd; Htna voda; mi
nerálne vody (nápoje); prípravky na výrobu mine
rálnych vôd; selterská voda; minerálky; sódová vo
da; stolové vody; mušty; citronády; výťažky z 
chmeľu na výrobu piva a iných nápojov; zeleninové 
šťavy; sirupy na výrobu malinoviek; prípravky na 
výrobu likérov; sladina; hroznový mušt; orgeada; 
sóda; šerbety; nápoje z paradajkovej šťavy; nealko
holické nápoje; nápoje z mandľového mlieka; pas
tilky na výrobu šumivých nápojov; šumivé nealko
holické nápoje; tablety a prášky na prípravu šumi
vých nápojov; prášky na výrobu šumivých nápojov; 
sýtené vody; sýtené nealkoholické nápoje; sarsapa- 
rilový nápoj; ovocné nápoje; miešané nápoje neal
koholické.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva: liehovi
ny; destilované nápoje; alkoholické výťažky z ovo
cia; alkoholické nápoje obsahujúce ovocie; aperití
vy; digestívy (likéry a pálenky); digestívy (likéry, 
horké); koktaily; rum; vodka; jablčné mušty; víno; 
džin; likéry; medovina; griotka; brandy; vínovica; 
whisky; liehové esencie; liehové výťažky.

(730) PINELLI, spol. s r. o., Svobodná Ves 50, 285 75 
Žehušice, CZ;

(210)1944-98 
(220)20.07.1998 
(511)35 
(540)

(510) 35 - Reklamná činnosť, organizovanie medzinárod
ných kontraktačno-predajných výstav.

(730) MATADOR, a. s., T. Vansovej 1054/45, 020 32 
Puchov, SK;

(210)1945-98 
(220) 20.07.1998 
(511) 35 
(540)

(510) 35 - Reklamná činnosť, organizovanie medzinárod
ného veľtrhu a kontraktačno-predajných výstav. 

(730) MATADOR, a. s., T. Vansovej 1054/45, 020 32 
Puchov, SK;

(210) 1947-98 
(220)21.07.1998 
(310)01788/1998 
(320) 05.03.1998 
(330) CH 
(511)5
(540) ALORAC YCLE
(510) 5 - Výrobky nahradzujúce hormóny.
(730) Procter & Gamble Pharmaceuticals, Inc., spol. 

zriadená podľa zákonov štátu Ohio, One Procter & 
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US;

(210) 1948-98 
(220)21.07.1998 
(310) 03312/1998 
(320) 24.04.1998 
(330) CH 
(511)5
(540)ALORADUET
(510) 5 - Výrobky nahradzujúce hormóny.
(730) Procter & Gamble Pharmaceuticals, Inc., spol. 

zriadená podľa zákonov štátu Ohio, One Procter & 
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US;

(210)1949-98 
(220) 22.07.1998 
(310)0134404 
(320) 13.07.1998 
(330) CZ 
(511)40, 41 
(540)

HIMTECM
(510) 40 - Pôdoochranné systémy spracovania pôdy.

41 - Výchova a vzdelávanie, poradenské služby naj
mä v oblasti pôdoochranných systémov spracovania 
pôdy, vydávanie kníh, časopisov a ďalších tlačovín, 
organizovanie kultúrnych a/alebo vzdelávacích vý
stav.

(730) MONSANTO ČR, s. r. o., Krakovská 9, 110 00 
Praha 1, CZ;

(210)1950-98 
(220) 22.07.1998 
(511)40,41 
(540)

IA EWCj
ekonomické a ekologické 

technológie pestovania 

plodín



(510)40 - Pôdoochranné systémy spracovania pôdy.
41 - Výchova a vzdelávanie, poradenské služby naj
mä v oblasti pôdoochranných systémov spracovania 
pôdy, vydávanie kníh, časopisov a ďalších tlačovín, 
organizovanie kultúrnych a/alebo vzdelávacích vý
stav.

(730) MONSANTO ČR, s. r. o., Krakovská 9, 110 00 
Praha 1, CZ;

(210) 1952-98
(220)22.07.1998
(511)3, 5, 10,21
(540) FLUOREX
(510)3 - Avivážne prostriedky, čistiace prípravky, dezin

fekčné 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 dojča.
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) 1957-98
(220)23.07.1998
(511)40
(540) JSTOR
(510)40 - Elektronické snímanie obrazu archívnych a sú

časných vydaní odborných časopisov a iných od
borných materiálov, bitových máp a ich ukladanie 
do pamäte ako časti elektronickej bázy dát, tiež pre
vádzanie obrazov do strojovočitateľného textu s po
mocou optického rozpoznávania textu a distribúcia 
textu a obrazov do siete.

(730) JSTOR, 120 Fifth Avenue, Fifth Floor, New York, 
New York 10011, US;

(210) 1958-98 
(220)23.07.1998 
(511) 12 
(540)

(510) 12 - Tlmiče a výfukové sústavy na zvukovú izoláciu 
vozidiel vrátane ich častí a príslušenstva k nim, a- 
kusticky pohltivé trubice na výfukové sústavy vozi

diel, tlmiče pérovania vozidiel, spojky a prevodové 
časti do pozemných vozidiel, súčiastky, príslušen
stvo a náradie na pozemné vozidlá, pokiaľ nepatria 
do iných tried, motory pozemných vozidiel, tlmiče 
výfukov a vodiče tlmičov výfukov vozidiel, kataly
zátory do pozemných vozidiel.

(730) TENNECO AUTOMOTIVE IBER1CA, S. A„ 
Avenida Vizcaya, s/n, Ermua (Vizcaya) 48260, ES;

(210)1959-98
(220) 23.07.1998
(511)9
(540) AIPHONE
(510)9 - Vedecké, navigačné, zameriavacie, elektrické, 

fotografické, kinematografické, optické, navažova- 
cie, meracie, signalizačné, kontrolné, dohliadacie, 
záchranné a vyučovacie zariadenia a prístroje; za
riadenia na zaznamenávanie prenosu alebo repro
dukcie zvuku alebo obrazu; nosiče magnetických 
dát, zaznamenávacie disky; predajné automaty a 
mechanizmy do zariadení operujúcich s mincami; 
kontrolné pokladnice, počítacie stroje, vybavenie na 
spracovanie dát a počítače; hasiace prístroje.

(730) AIPHONE KABUSHIKI KAISHA (Aiphone 
Co., Ltd.), 18, 2-Chome, linno-Cho, Atsuta-Ku, 
Nagoya-Shi, Aichi-Ken, JP;

(210) 1960-98 
(220) 23.07.1998 
(511)9 
(540)

(510)9 - Vedecké, navigačné, zameriavacie, elektrické, 
fotografické, kinematografické, optické, navažova- 
cie, meracie, signalizačné, kontrolné, dohliadacie, 
záchranné a vyučovacie zariadenia a prístroje; za
riadenia na zaznamenávanie prenosu alebo repro
dukcie zvuku alebo obrazu; nosiče magnetických 
dát, zaznamenávacie disky; predajné automaty a 
mechanizmy do zariadení operujúcich s mincami; 
kontrolné pokladnice, počítacie stroje, vybavenie na 
spracovanie dát a počítače; hasiace prístroje.

(730) AIPHONE KABUSHIKI KAISHA (Aiphone 
Co., Ltd.), 18, 2-Chome, Jinno-Cho, Atsuta-Ku, 
Nagoya-Shi, Aichi-Ken, JP;

(210)1983-98 
(220) 24.07.1998 
(511) 29, 30 
(540)



(510) 29 - Arašidy, zemiakové lupienky.
30 - Cukríky a komprimáty, čokoládové a pečivár- 
ske výrobky, káva, čaj.

(730) KLEMBER, spol. s r. o., Nová Osada 757, 929 01 
Dunajská Streda, SK;

(210) 1984-98 
(220)24.07.1998
(511) 1, 3, 5, 16, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33 
(540)

(510) 1 - Chemikálie určené pre priemysel, vedu a foto
grafiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníc
tvo, umelé živice v surovom stave, palstické hmoty 
v surovom stave, pôdne hnojivá, prípravky na hase
nie, prípravky na kalenie, letovanie, spáj kovanie a 
zváranie, chemické látky na konzervovanie potra
vín, triesloviny, lepidlá pre priemysel.
3 - Bieliace prípravky a iné prípravky na pranie, prí
pravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúse
nie, mydlá, parfumériové výrobky, vonné oleje, 
kozmetika, vlasové vody, zubné pasty a prášky.
5 - Výrobky farmaceutické, veterinárske a zdravot
nícke, dietetické prípravky na liečebné účely, potra
viny pre malé deti, náplasti, obväzový materiál, ma
teriál na plombovanie zubov a zubné odtlačky, dez
infekčné prípravky, prípravky na hubenie škodcov, 
fungicidy a herbicídy.
16 - Tlačoviny a tlačené publikácie.
21 - Náčinie a nádoby pre domácnosť alebo kuchy
ňu nie z drahých kovov, hrebene a huby na umýva
nie, kefy s výnimkou štetcov.
28 - Hry, hračky.
29 - Mäso, ryby, hydina, zverina, mäsové výťažky, 
konzervované, sušené a varené ovocie a zelenina, 
rôsoly, džemy, ovocné kompóty, vajcia, mlieko a 
mliečne výrobky, jedlé oleje a tuky.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, ká
vové náhradky, múka a prípravky z obilnín, chlieb, 
pečivo, cukrovinky, zmrzlina, med, sirup z melasy, 
kvasnice, prášky do pečiva, soľ, horčica, ocot, o- 
máčky a nálevy na ochutenie, korenie, ľad.
31 - Osivo, prírodné rastliny a kvetiny, krmivo pre 
zvieratá, slad.
32 - Minerálne a šumivé vody a iné nealkoholické 
nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy, sirupy a iné 
prípravky na prípravu nápojov.
33 - Alkohol na prípravu alkoholických nápojov, 
liehové esencie, liehové výťažky.

(730) PLIVA, farmaceutska, kemijska, prehrambena i 
kozmetička industrija, dioniéko društvo, Ulica 
grada Vukovara 49, Zagreb 10000, HR;

(540)

Redfndian
(510)25 - Odevy, detské odevy, topánky, čižmičky, špor

tová obuv, klobúky, ponožky, rukavice.
(730) CHEN MA LI, 10F-1, No. 302, Sec. 1, Taichung 

Kang Road, Taichung, Taiwan, CN;

(210) 1986-98 
(220) 24.07.1998 
(511)25 
(540)

(510) 25 - Odevy, detské odevy, topánky, čižmičky, špor
tová obuv, klobúky, ponožky, rukavice.

(730)CHEN MA LI, 10F-I, No. 302, Sec. 1, Taichung 
Kang Road, Taichung, Taiwan, CN;

(210) 1988-98 
(220) 24.07.1998 
(310)75/506.045 
(320) 22.06.1998 
(330) US 
(511)9
(540) CHROMEFFECTS
(510) 9 - Počítačové programy, najmä programy a nástro

je operačného systému, prehliadacie programy na 
prístup k informáciám uloženým v počítačových 
sieťach a globálnych komunikačných sieťach, počí
tačové programy zaisťujúce zobrazovanie rozšíre
ných multimédií a grafiky, počítačové programy na 
príjem grafických a obrazových informácií cez po
čítačové siete a globálne komunikačné siete a opä
tovné vytváranie multimédií a grafických zobrazení 
na základe týchto informácií, počítačové programy 
zaisťujúce prostredie rozšíreného grafického užíva
teľského rozhrania, počítačové programy na použi
tie pri návrhu, vývoji a realizácii počítačových 
programov, kompilačné programy, ladiace progra
my a pomocné programy na tvorbu grafických apli
kácií.

(730) MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, US;



CIO) 1989-98 
i 220)24 -17.1998 
(511)21
(40, MOTION
(>10)21 - Domáce d kuchynské potreby a nádoby okrem 

nádob z drahých kovov alebo potiahnutých drahými 
kovmi, nástroje a náradie na používanie v kuchyni a 
domácnosti; hrebene a špongie; kefy, najmä zubné 
kefky, štetky a štetce okrem maliarskych; materiály 
na výrobu Heľ: prostriedky a pomôcky na čistenie; 
oceľová vlna a drôtenky; surové sklo a sklo ako po
lotovar okrem skla pre stavebníctvo; výrobky zo 
skla, porcelánu a kameniny, ktoré nie sú zahrnuté v 
iných triedach; keramické miniatúry.

(730)COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 Park 
Avenue, New York, New York, US:

(210)1990-98
(220) 24 07.1998
(511)21
(40, NAVIGATOR
(510121 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby okrem 

nádob z drahých kovov alebo potiahnutých drahými 
kovmi, nástroje a náradie na používanie v kuchyni a 
domácnosti; hrebene a špongie; kefy, najmä zubné 
kefky, štetky a štetce okrem maliarskych; materiály 
na vvrobu kief; prostriedky a pomôcky na čistenie; 
oceľová vlna a drôtenky; surové sklo a sklo ako po
lotovar okrem skla pre stavebníctvo; výrobky zo 
skla, porcelánu a kameniny, ktoré nie sú zahrnuté v 
iných triedach; keramické miniatúry.

(730) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 Park 
Avenue, New York, New York, US;

(210) 1991-98 
(220) 24.07.1998 
(511)9
(540) ('-SERIES
(510) 9 - Príručné počítače a PC príslušenstvo.
(730) COMPAQ COMPUTER CORPORATION, spo

ločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 
20555 S.H. 249, Houston, Texas 77070, US;

(210) 1994-98 
(220)24.07.1998 
(511)5, 10
(540) ALIBRA
(510) 5 - Farmaceutické prípravky na liečbu porúch muž

skej erekcie.
10 - Transuretrálny aplikátor používaný pri liečbe 
porúch mužskej erekcie, prístroje na kontrolu prie
toku žíl používané pri liečbe pacientov s poruchami 
erekcie.

(730) VIVUS1 INC., 605 East Fairchild Drive, Mountain 
View, California 940 43, US;

(210) 1996-98 
(220)24.07.1998 
(.Síl) 6, 11, 19

(540) BEGU
(510) 6 - Kovové stavebné časti na kanalizačné zariadenia 

a sanitárne inštalácie, najmä z liatiny; liatinové vý
robky na kanály, najmä na odvodňovanie ulíc; od
lievaný a drobný železiarsky tovar, pokiaľ je ob
siahnutý v triede 6.
11 - Stavebné súčasti kanalizačných zariadení a sa
nitárnych inštalácií, pokiaľ sú obsiahnuté v triede 
11, najmä zberače do zariadení na čistenie odpado
vých vôd; vodovodné zariadenia, čistiarne vody.
19 - Stavebné súčasti (diely) kanalizačných zariade
ní a sanitárnych inštalácií nekovové, najmä z betó
nu a plastov; stavebné diely na kanály, najmä na od
vodňovanie ulíc; stavebné diely z betónu a plastov 
na zariadenia na úpravu odpadových vôd.

(730) Heinrich Meier Eisengiesserei GmbH & Co. KG, 
Aufder Welle 5-7, Rahden 32369, DE;

(210) 1999-98 
(220) 24.07.1998 
(511)29 
(540)

(510)29 - Sardinky, konzervované ryby v oleji.
(730) Weston Foods Inc., 22 St. Clair Avenue East, Suite 

1901, Toronto, Ontario M4T 2S7, CA;

(210)2000-98 
(220)27.07.1998 
(511) 19 
(540)

ľsola
ě

TOP EXTRA
(510) 19 - Nekovové stropy; nekovové strechy; nekovové 

pokrývky striech; nekovové krytinové škridly, streš
né laty, nekovové strešné krytiny, krytinová lepen
ka, krytinový papier, nekovové žľaby, krytinové do
sky, bridlicové škridly, strešné šindle, nekovové 
strešné iemovky, nekovový stavebný materiál.

(730) ISOLA A/S, 3945 Eidanger, NO;

(210)2067-98 
(220)03.08.1998 
(310)98/2434 
(320) 09.06.1998 
(330) IE 
(511)16, 34 
(540)



(510) 16 - Tlačoviny; karty, ktoré sa vkladajú do cigariet; 
kartón a karty na reklamné označenia; knihárske 
materiály; fotografie; papiernický tovar; nálepky na 
kancelárske účely; potreby pre umelcov patriace do 
tejto triedy; maliarske štetce; kancelárske potreby s 
výnimkou nábytku, inštrukčný a učebný materiál s 
výnimkou prístrojov; plastické materiály na bale
nie; hracie karty; tlačové písmo; polygrafické pís
mo.
34 - Cigarety, tabak a tabakové výrobky; zapaľova
če, zápalky a potreby pre fajčiarov.

(730) American-Cigarette Company (Overseas) Limi
ted, Grienbachstrasse 11, CH-6300 Zug, CH;

(210)2081-98
(220)05.08.1998
(511)3, 5
(540) LUSH
(510)3 - Parftimy; nemedicinálne toaletné prípravky; 

kozmetické prípravky; vody, prášky a krémy, všet
ky na použitie na pokožku; prípravky na čistenie zu
bov; depilačné prípravky; dezodoranty; toaletné vý
robky; prípravky na starostlivosť o vlasy; šampóny; 
mydlá; éterické oleje.
5 - Farmaceutické prípravky a látky; výrobky a prí
pravky na starostlivosť o pokožku, vlasy, zuby a 
nechty.

(730) Lush Ltd., 29 1/2 High Street, BH15 IAB Poole, 
Dorset, GB;

(510) 10 - Zdravotné matrace.
20 - Matrace, matrace pružinové, vankúše.
24 - Prikrývky na posteľ - paplóny.

(730) INVEST, spot, s r. o., 029 64 Oravská Jasenica 345, 
SK;

(210)2271-98 
(220) 03.09.1998 
(511)30 
(554)

(510) 30 - Čaj a výrobky z čaju, ľadový čaj, ľadové nápo
je s príchuťou čaju, bylinkové čaje a odvary nie na 
lekárske účely.

(730) Unilever N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, 
NL;

(210)2122-98 
(220) 11.08.1998 
(511)33
(540)BARRELLI creek vineyard
(510) 33 - Alkoholické nápoje (s výnimkou pív).
(730) E. & J. GALLO WINERY, 600, Yosemite Boule

vard, Modesto, California 95354, US;

(210)2150-98 
(220) 13.08.1998 
(591) zelená, čierna 
(511)37, 42 
(540)

(510) 37 - Deratizácia, dezinfekcia, škodce - ničenie.
42 - Ničenie buriny, záhradkárske služby.

(730) Bulla Jozef, Ing., ORES Blava, a. s., 919 30 
Jaslovské Bohunice, SK;

(210)2238-98 
(220) 26.08.1998 
(511) 10, 20, 24 
(540)

MATERASSO

(210)2273-98 
(220) 03.09.1998 
(511)36 
(540)

-XN *

(510) 36 - Služby v oblasti poisťovníctva, služby investič
ných a podielových fondov, služby realitných kan
celárií, služby v oblasti riadenia a oceňovania; služ
by v oblasti správy a vedenia hypoték, bankovníc
tva a investícií, služby v oblasti správy majetku a fi
nančné poradenstvo, služby v oblasti povereníctva, 
poskytovanie financií; depozitné služby, finančné 
služby na zaistenie finančných prostriedkov, správa 
penzijných fondov; oceňovanie hnuteľného majet
ku, depozitné služby, služby v oblasti prevodu fi
nančných prostriedkov, hypotekárne úvery, zabez
pečovanie financií na kúpu domu.

(730) THE PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY 
LIMITED, 142 Holbom Bars, EC1N2NH London, 
GB;

(210) 2274-98 
(220) 03.09.1998 
(511) 28



(540) SUNCO
(510)28 - Hry a hračky; telocvičné a športové potreby, 

ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, najmä nafu
kovacie bazény, nafukovacie bazéniky, nafukovacie 
vzduchové matrace, nafukovacie surfy, nafukovací 
nábytok, vzduchové postele a nafukovacie plávacie 
predmety, ozdoby na vianočný stromček.

(730) Sunco Products, Inc., a Minnesota corporation, 
16039 Loukelton Street, Industry, California 91744, 
US;

(210) 2290-98 
(220) 04.09.1998 
(511)5
(540) LUFFEEL
(510) 5 - Homeopatické liečivá vyrábané vo forme tabliet, 

kvapiek, ampúl, mastí a sirupov.
(730) Biologische Heilmittel Heel GmbH, Dr. Recke- 

weg-Strasse 2-4, D-76532 Baden-Baden, DE;

(210) 2291-98 
(220) 04.09.1998 
(511)33
(540) VL ADIVAR
(510)33 - Alkoholické nápoje, vodka.
(730) JBB (Greater Europe) PLC, Dalmore House, 310 

St. Vincent Street, Glasgow G2 5RG, Scotland, GB;

(210)2295-98 
(220) 04.09.1998 
(511)34
(540)KANGAPACK
(510) 34 - Cigarety, tabak a tabakové výrobky; zapaľova

če, zápalky a potreby pre fajčiarov.
(730) American-Cigarette Company (Overseas) Limi

ted, Grienbachstrasse 11, CH-6300 Zug, CH;

(210) 2296-98
(220) 04.09.1998
(511)41
(540) VHl HONORS
(510)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 publikovania kníh, časopi
sov a periodík.

(730) Viacom International Inc., State of Delaware, 
1515 Broadway, New York, New York, US;

(540)

(510)5 - Vitamínové nápoje.
32 - Prášky na prípravu šumivých nápojov, šumivé 
nápoje, prípravky na výrobu nápojov, džúsy.

(730) Mikulcová Oľga - SF SOFT DRINK, Hlavná 48, 
942 03 Úľany nad Žitavou, SK;

(210)2361-98 
(220) 17.09.1998 
(511)5 
(540)

VegetACE
(510) 5 - Nutričně a diétne doplnky potravy pozostávajú

ce z vitamínov, minerálnych látok a bylín.
(730) HERBALIFE INTERNATIONAL, INC., 1800 

Century Park East, Los Angeles, California 90067, 
US;

(210)2362-98 
(220) 17.09.1998 
(591) zelená, žltá, biela 
(511) 14, 35, 37 
(540)

SHERGN
(510) 14 - Zlatý a strieborný tovar s výnimkou nožov a 

príborov; klenoty; šperky; hodinkové krištále; ho
dinky; hodinové ručičky (do hodín a hodiniek); ho
dinové skrinky; hodinové stroje; hodiny.
35 - Sprostredkovanie obchodu so zlatými výrobka
mi, hodinami, hodinkami, klenotmi, šperkami.
37 - Opravy zlatých výrobkov, hodín, hodiniek, kle
notov, šperkov.

(730) Krasňanský Roman, Ing., Drieňová č. 25, 821 01 
Bratislava, SK;

(210)2370-98 
(220) 18.09.1998 
(511)5
(540)OCTAPRESSIN
(510) 5 - Lokálne anestetiká.
(730) ASTRA AKTIEBOLAG, Västra Mälarehamnen 9, 

S-151 85 Sódertälje, SE;

(210) 2371-98 
(220) 18.09.1998 
(511) 1, 5, 10, 17, 41, 42 
(540)

MtĽ VA KÁ O



(510) 1 - Veľmi čisté plyny alebo ich zmesi na vedecké ú- 
čely, najmä oxid uhličitý, kyslík.
5 - Veľmi čisté plyny alebo ich zmesi na lekárske ři
čely, najmä oxid uhličitý, kyslík.
10 - Vaky na plynové kúpele, najmä na kúpele v 
plynnom oxide uhličitom, ich dielce a súčasti zaria
dení na plnenie a prevádzkovanie vakov na plynové 
kúpele.
17 - Plastické hmoty na výrobu vakov na plynové 
kúpele.
41 - Vydávanie a zverejňovanie informačných tex
tov o plynových kúpeľoch, vzdelávanie a zaškoľo
vanie v oblasti plynových kúpeľov.
42 - Prevádzkovanie plynových kúpeľov pri nele- 
kárskom kúpeľnom používaní a kúpeľných služ
bách, prevádzkovanie rehabilitačných, regenerač
ných a relaxačných činností pomocou plynových 
kúpeľov.

(730) Cir František, Ing., K Loučkám 1683, 436 06 
Litvínov, CZ;

(210)2372-98
(220) 18.09.1998
(310)75/491.439
(320)27.05.1998
(330) US
(511)6
(540)

Tyden Brammall
(510)6 - Zámky, blokovacie a bezpečnostné zariadenia 

patriace do tejto triedy.
(730) Brammall, Inc., 409 Hoosier Drive, Angola, 

Indiana 46703, US;

(210)2373-98
(220) 18.09.1998
(511)3
(540) AMWAY TRAVEL TRIO
(510) 3 - Kozmetické súpravy na osobnú hygienu patriace 

do tejto triedy, najmä darčekové a cestovné súpravy 
vlasového šampónu a kondicionéru, telového gélu, 
mlieka a mlieka na ruky.

(730) Amway Corporation, spoločnosť podľa zákonov 
štátu Michigan, 7575 Fulton Street East, Ada, 
Michigan 49355, US;

(210)2374-98 
(220) 18.09.1998 
(511) 16, 41
(540) SCHOLASTIC
(510) 16 - Knihy a časopisy.

41 - Knižné kluby.

(730) Scholastic Inc., spoločnosť zriadená podľa záko
nov štátu Delaware, 555 Broadway, New York, New 
York 10012, US;

(210)2375-98 
(220) 18.09.1998 
(511) 1
(540) FLIX
(510) 1 - Sladidlá s nízkou energetickou hodnotou (che

mické prípravky).
(730) G. D. SEARLE & CO., spoločnosť zriadená podľa 

zákonov štátu Delaware, 5200 Old Orchard Road, 
Skokie, Illinois, US;

(210)2377-98
(220) 18.09.1998
(511)26
(540) REVLON
(510)26 - Parochne, vlasové príčesky a pramene vlasov; 

kadernícke príslušenstvo patriace do tejto triedy, 
hlavne mašle, stuhy, pásky, čelenky, spony, sponky, 
spony na pramene vlasov (vrkôčiky), spevňovače ú- 
česu a ozdoby do vlasov, vlasové sieťky, čiapočky, 
ihlice; prostriedky na neelektrické kučeravenie vla
sov, natáčky, štipce, želiezka a ihlice.

(730) REVLON (SUISSE) S. A., Badenerstrasse 116, 
CH-8952 Schlieren, CH;

(210)2380-98
(220)21.09.1998
(511)5
(540)CLARIKAST
(510)5 - Farmaceutické prípravky a látky na humánne a 

veterinárne použitie, veterinárne prípravky, zdravot
nícke prípravky; dietetické látky prispôsobené na 
lekárske účely, potrava pre dojčatá; náplasti, obvä
zový materiál; hmoty na plombovanie zubov a zub
né vosky; dezinfekčné prostriedky; prípravky na ni
čenie hmyzu; fungicidy, herbicídy,

(730) SCHERING-PLOUGH LTD., Toepferstrasse 5, 
CH-6004 Lucerne, CH;

(210)2381-98
(220)21.09.1998
(511)34
(540)

MILD SEVEN
(510) 34 - Tabak, cigary, žuvací tabak, cigarety, cigareto

vé náustky, popolníky (nie zo vzácnych kovov), 
puzdrá na cigarety (nie zo vzácnych kovov), držia
ky cigariet (nie zo vzácnych kovov), vrecúška na ta
bak, zapaľovače pre fajčiarov, zápalky.

(730) Japan Tobacco Inc., 2-1, Toranomon 2-chome, 
Minato-ku, Tokyo, IP;



(210)2382-98
(220)21.09.1998
(511)3
(540)COCCOLINO
(510)3 - Saponáty a detergenty; pracie prípravky a látky; 

prípravky na úpravu tkanín a vlákien; bieliace prí
pravky; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťova
nie a brúsenie; mydlá; dezodoranty; tekuté mydlá; 
prípravky na čistenie zubov a starostlivosť o chrup.

(730) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotter
dam, NÍL;

(210)2385-98
(220)21.09.1998
(511)5
(540)TRICIVIR
(510)5 - Farmaceutické prípravky a látky, antivírusové 

farmaceutické prípravky a látky.
(730) GLAXO GROUP LIMITED, Glaxo Wellcome 

House. Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex 
UB6 ON N, GB;

(210) 2386-98 
(220)21.09.1998 
(310)2161814 
(320)21.03.1998 
(330) GB 
(511) 21
(540)FLEXOCAT
(510)21 - Zubné kefky, špáradlá, dentálne nite, držiaky a 

kontajnery na zubné kefky z plastu.
(730) Beecham Group p. 1. c., Four New Horizons Court, 

Harlequin Avenue, Brentford, Middlesex TW8 9EP, 
GB;

(210) 2387-98
(220)21.09.1998
(511)33
(540) TENAMPA
(510)33 - Alkoholické nápoje.
(730) SUPER CLUB DE VINOS Y LICORES, S. A.

DE C. V., spoločnosť organizovaná a existujúca 
podlá práva štátu Mexico, Guillermo Gonzalez 
Camarena No. 800 40 piso Colonia Zedec Santa Fe, 
C.P. 01 210, Deiegacion Alvarao Obregon, MX;

(210)2389-98 
(220)23.09.1998 
(511)3, 5 
(540)

(510) 3 - Kozmetické prípravky.
5 - Podporné dietetické látky.

(730) PHARMASUN, a. s., Seberiniho 1, 821 03 Brati
slava, SK;

(210)2390-98 
(220)23.09.1998 
(511) 19 
(540)

X Noves
plastové okná, s.r.o.

(510) 19 - Okná s rámami z plastových hmôt.
(730) Noves plastové okná, s. r. o., Radlinského 24, 

052 01 Spišská Nová Ves, SK;

(210)2391-98 
(220)23.09.1998 
(591) zelená, čierna 
(511) 1, 27, 37, 41 
(540)

PARKET
ÄM,:" PROFI

(510) 1 - Tmely, lepidlá a spojivá na kladenie a údržbu po
dlahových krytín.
27 - Podlahové krytiny z laminátu a dreva, vinylové 
podlahové krytiny, dlážky, linoleum, izolačné po
dlahové krytiny, povrchy dlážok, koberce, dverové 
rohožky, tapety patriace do tejto triedy, izolačné po
vrchy na dlážky, lišty na podlahové krytiny.
37 - Kladenie a sanácia podlahových krytín.
41 - Skolenie pracovníkov v oblasti predaja a kla
denia parkiet.

(730) PARKET PROFI, spol. s r. o., Nerudova 51, 
821 04 Bratislava, SK;

(210)2467-98 
(220) 02.10.1998 
(511)25 
(540)

YUKON
(510)25 - Oblečenie; najmä košele, nohavice, tričká, tep

láky (bundy a nohavice), overaly, sukne, svetre, 
blúzky, pančuchársky tovar, plášte, saká, vesty, 
krátke nohavice, pulóvre, šaty, ponožky, podkolien
ky, oblečenie do daždá, lyžiarske oblečenie, plážo
vé oblečenie, plavky, body, spodné oblečenie zapí
nané ku krku, legíny, trikoty, nočné košele, luxusná 
dámska bielizeň, šponovky, otepľovačky, spodná 
bielizeň, pyžamá; obuv, najmä športová, pánske, 
dámske a detské topánky, čižmy, sandále, opasky,



rukavice, palčiaky, pokrývky hlavy, čelenky, klobú
ky, pásky proti potu na čelo a zápästie, štítky proti 
slnku, šále, čapice a viazačky (šnúrky).

(730) G. S. L, Inc., 1201 Market Street, Suite 1624, 
Wilmington, DE 19801, US;

(510) 30 - Koreniny.
32 - Nealkoholické nápoje, pivo.
33 - Alkoholické nápoje.

(730) LIMOS, spol. s r. o„ T.G.Masaryka 955/8, 960 01 
Zvolen, SK;

(210) 2468-98 
(220) 02.10.1998 
(511)32 
(540)

(510) 32 - Pivo, tmavé pivo, svetlé pivo (všetky druhy pi
va).

(730) SOUTH AFRICAN BREWERIES INTERNA
TIONAL (FINANCE) B.V. t/a SABMARK IN
TERNATIONAL, Hofplein 19, 3032 AC Rotter
dam, NL;

(210) 2477-98 
(220)05.10.1998 
(511) 16, 35, 41
(540) TIP
(510) 16 - Tlačoviny, časopisy.

35 - Reklamná činnosť.
41 - Vydavateľská činnosť.

(730) RIKI SLOVAKIA, s. r. o., Kopanice 25, 821 04 
Bratislava, SK;

(210)2509-98 
(220) 08.10.1998 
(591) modrá, čierna 
(511)25 
(540)

UČELLo
(510) 25 - Odevy.
(730) UČELLO, s. r. o., Šustekova 3-4, 851 04 Bratisla

va, SK;

(210)2521-98 
(220) 08.10.1998 
(511) 16, 35,41
(540) MERITUM
(510) 16 - Periodiká, časopisy, tlačoviny.

35 - Vydávanie reklamných textov, reklama, marke
ting.
41 - Vydávanie časopisov, periodík.

(730) MERITUM, s. r. o., Buková 10, 811 02 Bratislava, 
SK;

(210)2528-98 
(220) 09.10.1998 
(511)9
(540) Clipfone
(510)9 - Telefónne prístroje.
(730) TELCO systems, spol. s r. o., Zvolenská cesta 14, 

974 03 Banská Bystrica, SK;

(210)2502-98
(220) 07.10.1998
(511)3
(540) POND'S OXYGEN
(510)3 - Mydlá; voňavkárske výrobky, parfumy, éterické 

oleje, kozmetické výrobky; kolínske vody, toaletné 
vody, parfumované telové spreje; pleťové a telové 
oleje, krémy a vody; púdre; kúpeľové a sprchovacie 
prípravky; vlasové vody; prípravky na čistenie zu
bov a starostlivosť o chrup; ústne vody bez lieči
vých účinkov; dezodoranty, antiperspiranty na o- 
sobnú potrebu; toaletné prípravky bez liečivých ú- 
činkov.

(730) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotter
dam, NL;

(210)2508-98 
(220) 07.10.1998 
(511)30, 32, 33
(540) LIMOS

(210)2551-98 
(220) 12.10.1998 
(591) farebná 
(511)35,36,41,42 
(540)

WORLDINVEST
(510) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poskyto

vanie obchodných alebo podnikateľských informá
cií, kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, 
komerčné informačné kancelárie, analýzy nákladov, 
nákupné ceny, veľkoobchodné ceny (analýzy), roz
širovanie reklamných alebo inzertných oznamov, 
kopírovanie, prenájom kancelárskych strojov a za
riadení, štatistické informácie, obchodný manaž-



ment a podnikové poradenstvo, personálne pora
denstvo, poradenstvo pri vedení podnikov, rozširo
vanie reklamných materiálov zákazníkom, poskyto
vanie pomoci pri riadení obchodných alebo priemy
selných podnikov, reprografia dokumentov, vydáva
nie a aktualizovanie reklamných materiálov, posu
dzovanie efektívnosti prevádzky a racionalizácie 
práce, marketingové štúdie, obchodný alebo podni
kateľský prieskum, poradenstvo, služby v obchod
nej činnosti, uverejňovanie reklamných textov, vy
dávanie reklamných alebo náborových textov, re
klama, rozhlasová reklama, obchodný alebo podni
kateľský prieskum, vzťahy s verejnosťou, televízna 
reklama, reklamné agentúry, poradenské služby v 
oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia, 
prieskum trhu, profesionálne obchodné alebo pod
nikateľské poradenstvo, predpovede (hospodárske 
alebo ekonomické), organizovanie výstav (komer
čných alebo reklamných), obchodné alebo podnika
teľské informácie, prieskum verejnej mienky, pre
nájom reklamných plôch, podpora predaja (pre tre
tie osoby), sekretárske služby, spracovanie textov, 
sprostredkovanie, sprostredkovateľská činnosť uve
dených služieb.
36 - Sprostredkovanie nehnuteľnosti, sprostredko
vanie poistenia, investovanie kapitálu, služby v ob
lasti finančníctva, finančné riadenie, správa nehnu
teľnosti, kúpa na splátky (financovanie), finančné 
analýzy, finančné poradenstvo, konzultačné služby 
v oblasti poisťovníctva, informácie o poistení.
41 - Vydávanie textov s výnimkou reklamných ale
bo náborových, vydávanie kníh, organizovanie a 
vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kon
gresov, organizovanie kultúrnych alebo vzdeláva
cích výstav, organizovanie a vedenie seminárov, or
ganizovanie a vedenie sympózií.
42 - Spracovanie autorských práv, profesionálne po
radenstvo s výnimkou obchodného alebo podnika
teľského, písanie listov a vybavovanie korešpon
dencie (služby), prieskum, usporadúvanie a pre
vádzkovanie výstav, prenájom počítačov, počítačo
vé programovanie, prekladateľské a tlmočnícke 
služby, tvorba softvéru, aktualizovanie, inštalácia a 
spúšťanie počítačových programov, poradenské 
služby v oblasti počítačového hardvéru, grafický di
zajn, prenájom prístupového času k počítačovým 
bázam dát, licencie priemyselných práv, prenájom 
počítačového softvéru, poradenstvo v oblasti prie
myselných práv.

(730) WORLDÍNVEST, a. s., Partizánska 35, 811 03 
Bratislava, SK;

(210)2552-98 
(220) 12.10.1998 
(511) 9, 37
(540) www.dell.com
(510)9 - Počítače, počítačové periférie a ich časti a prí

slušenstvo, monitory, klávesnice, tlačiarne, myši, 
koprocesory, modemy, harddisky a floppydisky, 
páskové jednotky, jednotky CD ROM, zariadenia na 
ukladanie dát, elektronické a magnetické karty, pa
mäťové moduly, pamäťové dosky a čipy, káble a 
konektory, všetko na použitie s počítačmi, počítačo
vý operačný softvér a návody, všetko predávané

spolu ako jedna jednotka.
37 - Servis a montáž komponentov počítačov podľa 
priania zákazníkov.

(730) Dell Computer Corporation, spoločnosť zriadená 
podľa zákonov štátu Delaware, One Dell Way. 
Round Rock, Texas 78682-2244, US;

(210)2553-98
(220) 12.10.1998
(511)9, 37
(540) BE DIRECT
(510)9 - Počítače, počítačové periférie a ich časti a prí

slušenstvo, monitory, klávesnice, tlačiarne, myši, 
koprocesory, modemy, harddisky a floppydisky, 
páskové jednotky, jednotky CD ROM, zariadenia na 
ukladanie dát, elektronické a magnetické karty, pa
mäťové moduly, pamäťové dosky a čipy, káble a 
konektory, všetko na použitie s počítačmi, počítačo
vý operačný softvér a návody, všetko predávané 
spolu ako jedna jednotka.
37 - Servis a montáž komponentov počítačov podľa 
priania zákazníkov.

(730) Dell Computer Corporation, spoločnosť zriadená 
podľa zákonov štátu Delaware, One Dell Way, 
Round Rock, Texas 78682-2244, US;

(210)2554-98 
(220) 12.10.1998 
(511) 3, 7, 40
(540) Bottcher
(510)3 - Prípravky na čistenie pre polygrafický priemy

sel.
7 - Stroje pre polygrafický priemysel, ich súčasti a 
príslušenstvá, valce, polygrafické valce a rastre, po
lygrafické pogumované valce, nanášacie valce, za
riadenia na filtráciu a separáciu, najmä na tlačiaren
ské účely, ich príslušenstvá.
40 - Pogumovanie polygrafických a technických 
valcov.

(730) Antares Printing Service, s. r. o., Strmá cesta 2, 
811 02 Bratislava, SK;

(210)2556-98 
(220) 12.10.1998 
(511)6, 7, 11
(540)DORR-OLIVER
(510)6 - Kovové sieťové kolená, kovové sedimentačně 

nádrže a nádrže na hasenie vápna.
7 - Stroje a zariadenia na spracovanie tekutých, pev
ných a plynových látok na priemyselné účely; od
stredivky; číriace odstredivky; triediace stroje; od
sávacie stroje; vírivé odprašovače; dekantéry; stroje 
na odvodňovanie; extračné veže; bubnové rotačné 
vákuové filtračné stroje; diskové filtračné stroje; 
tlakové remeňové filtračné stroje; vystužené reme
ňové stroje a tlakové filtračné stroje; flokulačné ná
drže; flotačné stroje; vodné vírivé odprašovače, 
zmiešavače; odstredivé a membránové čerpadlá; 
čerpadlá na priemyselné využitie zahrnujúce zmie
šavame, protipôsobenie, homogenizáciu, rozptyľo
vanie a rozdrvenie, vylúhovanie, rozvlákňovanie;



preosievacie stroje; sieťové kolená ako súčasti stro
jov, sedimentačně nádrže ako súčasť strojov, nádrže 
na hasenie vápna ako súčasť strojov, mechanizova
né miešacie nádrže a práčky.
11 - Vodovodné systémy; inštalačné systémy a za
riadenia na spracovanie a čistenie odpadových vôd 
vrátane prevzdušňovacích zariadení, zariadení na 
biologické spracovanie odpadov, číriacich odstredi
viek, usadzovacích nádrží, vyhnívacích nádrží, roz
deľovačov, filtrov, vírivých pecí na spaľovanie, vy- 
súšanie a spaľovanie, čerpadiel, sít, usadzovacích 
nádrži, kalových miešačiek a nádrží, všetko ako sú
časť uvedených systémov a inštalácií; vírivé pece 
na praženie, sušenie, chladenie a spaľovanie na 
priemyselné využitie.

(730) Dorr - Oliver Incorporated, 612 Wheeler's Farm 
Road, Milford, Delaware CT 6460-8719, US;

(210)2557-98
(220) 12.10.1998
(511) 18, 25, 26
(540) de witky
(510) 18 - Kožušinové pokrývky; kožušiny; semiš okrem 

semišu na čistenie; koža; imitácie kože; kožené 
ozdoby na nábytok; kožené nite, šnúrky, povrázky, 
remienky, remene, chlopne, vrecia a vrecká na bale
nie; nite na šitie kože; tašky na nosenie detí; chleb
níky; batohy; vaky pre horolezcov; vaky pre turis
tov; ruksaky; torby; nákupné tašky; kabelky; ces
tovné kufre; kufre z vulkánfíbra; kufríky; cestovné 
tašky a obaly na odevy; školské tašky; aktovky; plá
žové tašky; kožené škatule na klobúky; kožené ale
bo kožou potiahnuté škatule; vrecká z kože na bale
nie; kľúčenky; puzdrá na navštívenky; dáždniky; sl
nečníky; peňaženky; retiazkové taštičky s výnim
kou taštičiek z drahých kovov; kufrík s toaletnými 
potrebami; podšívky, výstelky a koža na obuv; ko
žené náplecné pásy; obaly a puzdrá na tovary uve
dené v triede 18 tohto zoznamu.
25 - Vrchné ošatenie; kabáty dámske i pánske; tógy; 
uniformy; plášte; gabardénové plášte; krátke pelerí
ny; krátke kabátiky; peleríny; kožušinové obleče
nie; kožušinové štóly; oblečenie z imitácie kože; 
pletené svetre; pulóvre; konfekcia; saká, bundy 
dámske i pánske; šaty; kostýmy, obleky; vesty dám
ske i pánske; sukne; zástery; nohavice dámske i 
pánske; krátke, jazdecké alebo spodné nohavice; 
gamaše; košele dámske i pánske; snímateľné golie
re; náprsenky; šerpy; podšívky ako časti odevov; rú
cha, ornáty; livreje; mantila; športové oblečenie - 
tepláky a teplákové súpravy, tričká a športové bun
dy; gymnastické a telocvičné dresy; plavky; kúpacie 
plášte; plážové oblečenie; kombinézy ako obleče
nie; kombinézy na vodné lyžovanie; cyklistické ob
lečenie; maškarné kostýmy; pracovné plášte; detská 
výbavička; podbradníky, nie z papiera; bielizeň; 
tielka, tričká; pánske spodky; pyžamá; nočné koše
le; župany; živôtiky; šnurovačky, korzety; spodnič
ky; kombiné; body; ponožky; podväzky; pančuchy; 
pančuškové nohavice; pokrývky hlavy; klobúky; 
šatky, závoje; baretky; kapucne; šilty na pokrývky 
hlavy; čelenky; boa - kožušinová alebo peřová 
ozdoba okolo krku; čiapky; chrániče uší proti chla

du, ako pokrývky hlavy; šály; rukavice; rukávniky; 
manipuly; palčiaky; kravaty; opasky; podpinky; 
pleteniny; vodovzdorné textílie; vrecká na odevy; o- 
baly a puzdrá na tovary uvedené v triede 25 tohto 
zoznamu.
26 - Uzávery na oblečenie; uzávery na odevy; bor- 
dúry, lemy, obruby na odevy; gombíky, tlačidlá; pa
tentné gombíky; uzávery na traky; galantéria; opas- 
kové pracky; monogramy na označovanie bielizne; 
značky na bielizeň a šatstvo; goliere; patentné uzá
very; háčiky; zipsy; lemovky, šnúrky ako galantér
ny tovar; ozdoby na šaty; pracky - odevné doplnky; 
odznaky na odevy s výnimkou odznakov z drahých 
kovov; nažehľovacie ozdoby textilných výrobkov; 
ozdobné spony.

(730) Tománková Blanka, Ing., Firma "999", Budova
teľská 31, 747 11 Kozmice, CZ;

(210)2559-98 
(220) 13.10.1998 
(591) červená, modrá 
(511)29 
(540)

yavĽiunĽ
(510)29 - Mliečne výrobky (kyslomliečny nápoj).
(730) Prievidzská mliekareň, a. s., J. I. Bajzu 14, 971 42 

Prievidza, SK;

(210)2560-98 
(220) 13.10.1998 
(511)5
(540) HIBERIX
(510) 5 - Farmaceutické a liečivé prípravky a látky na hu

mánne použitie; vakcíny.
(730) SmithKJine Beecham Biologicals S. A., Rue de 

LTnstitut 89, B-1330 Rixensart, BE;

(210)2563-98
(220)13.10.1998
(511)5
(540) LUMAXIS
(510) 5 - Farmaceutické prípravky na liečbu kardiovasku

lárnych chorôb a na diagnostické zobrazovanie. 
(730) DuPont Pharmaceuticals Company, Chestnut 

Run Plaza, 974 Centre Road, Wilmington, Dela
ware 19805, US;

(210)2564-98 
(220) 13.10.1998 
(511)5
(540) VASAV
(510) 5 - Farmaceutické prípravky na liečbu kardiovasku

lárnych chorôb a na diagnostické zobrazovanie. 
(730) DuPont Pharmaceuticals Company, Chestnut 

Run Plaza, 974 Centre Road, Wilmington, Dela
ware 19805, US;



(210)2569-98 
(220) 14.10.1998 
(511)2. 19, 37
(STO)Preco sú (ešte) Vaše parkety u nás?
(510) 2 - Konzervačné oleje na drevo.

19 - Podlahová krytina drevená, parkety.
37 - Opravy a údržba podláh.

(730) Ramp+Mauer Bratislava, Export - Import, spol. 
s r. o., Štefánikova 47, 811 04 Bratislava, SK;

(210)2571-98 
(220) 14.10.1998 
(511) 12 
(540)

DuraStop
(510) 12 - Časti, súčasti a príslušenstvo motorových vozi

diel, brzdy a brzdové komponenty a súčasti použité 
v motorových vozidlách, všetko patriace do triedy 
12.

(730) GENERAL MOTORS CORPORATION, West 
Grand Boulevard and Cass Avenue, Detroit, 
Michigan 48202, US;

(210)2573-98 
(220) 14.10.1998 
(511) 29
(540)EXMAR1S
(510) 29 - Mäso, ryby, hydina a zverina (neživé), konzer

vované mäsové výťažky.
(730) BALTAXIA Banská Bystrica, spol. s r. o.,

Strážovská 1, 974 01 Banská Bystrica, SK:

(210)2574-98
(220) 14.10.1998
(511)9
(540) PO WERWARE
(510) 9 - Systémy na dodávku a riadenie elektrickej ener

gie, najmä nepretržité zdroje napájania, obmedzo- 
vače a stabilizátory energie, ich súčasti a príslušen
stvo.

(730) Exide Electronics, 8609 Six Forks Road, Raleigh, 
North Carolina 27615, US;

(210)2578-98 
(220) 15.10.1998 
(310)2176861 
(720) 09.09.1998 
(330) CiB 
(511)5, 10
(540) RESPIRONTIN
(510) 5 - Farmaceutické prípravky a látky.

10 - Lekárske a chirurgické prístroje a nástroje, in
halátory, časti a filing)' uvedených tovarov.

(730) GLAXO GROUP LIMITED, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex 
UB6 0NN, GB;

(210) 2580-98 
(220) 15.10.1998 
(511)37 
(540)

(510)37 - Služby týkajúce sa opráv elektrických a elek
tronických výrobkov.

(730) SHARP KABUSHIKI KAISHA, 22-22, Nagaike- 
-cho, Abeno-ku, Osaka 545-8522, JP;

(210)2581-98 
(220) 15.10.1998 
(511)30
(540) Kusschen
(510)30 - Čokoláda, čokoládové výrobky, najmä pralin

ky; trvanlivé pekárske výrobky a cukrárske výrob
ky; cukrovinky.

(730) FERRERO oHG mbH, Rheinstrasse 3-7, 35260 
Stadtallendorf, DE;

(210)2583-98 
(220) 16.10.1998 
(310)75/527.391 
(320)30.07.1998 
(330) US 
(511)3
(540) TIME DEFIANCE
(510)3 - Prípravky na starostlivosť o pleť, najmä krémy, 

lotiony a vody na tvár a telo.
(730) Amway Corporation, spoločnosť podľa zákonov 

štátu Michigan, 7575 Fulton Street, East, Ada, 
Michigan 49355, US;

(210)2584-98 
(220) 16.10.1998 
(511) 30 
(540)

(510) 30 - Cukrovinky.
(730) Warner-Lambert Company, spoločnosť zriadená 

podľa zákonov štátu Delaware, 201 Tabor Road, 
Morris Plains, New Jersey 07950, US;



(210)2585-98 
(220) 16.10.1998 
(511)30 
(540)

(510)30 - Cukrovinky.
(730) Warner-Lambert Company, spoločnosť zriadená 

podľa zákonov štátu Delaware, 201 Tabor Road, 
Morris Plains, New Jersey 07950, US;

(210)2601-98 
(220) 19.10.1998 
(511) 16, 35, 41 
(540)

tlfUffl
(510) 16 - Knihy, časopisy.

35 - Reklama, vydávanie reklamných materiálov, 
sprostredkovanie obchodu s tovarom, účtovníctvo. 
41 - Vydávanie textov.

(730) Michaláčová Juliana - HEURA, Lysákova 14, 
841 01 Bratislava, SK;

(210)2602-98 
(220) 19.10.1998 
(591) biela, zlatá, čierna 
(511)33 
(540)

r SL malokarpatské
I BRANDY®^

Zd & T &
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(510) 33 - Alkoholické nápoje - liehoviny.
(730) VÍNOPRODUKT, a. s., BRATISLAVA, Barónka 

1, 835 02 Bratislava, SK;

(210)2603-98 
(220)20.10.1998 
(591) čierna, biela, modrá 
(511)5

(540)

(510)5 - Farmaceutické a lekárske prípravky a látky na 
humánne použitie.

(730) SmithKline Beecham p. I. c., New Horizons Court, 
Brentford, Middlesex TW8 9EP, GB;

(210)2604-98 
(220) 20.10.1998 
(511)3, 5, 9, 11 
(540)

BUK-OUT
(510)3 - Prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a 

brúsenie vrátane prípravkov na krémovanie, vosko- 
vanie a leštenie topánok; detergenty a dezinfekčné 
prípravky; mydlá; prípravky na odstraňovanie ko
tolného kameňa, vodného kameňa a okovín; antista
tické prípravky; odmasťovače; vosky na podlahu; o- 
Ieje na čistiace účely; leštiace prípravky na podlahu 
a nábytok; čistiace a iné prípravky na toalety; všet
ko zahrnuté v triede 3.
5 - Prípravky na odpudzovanie/ničenie škodcov vrá
tane insekticídov, repelentov na hmyz, návnad na 
hmyz, herbicídov, fungicídov; antiparazitické prí
pravky; biocidy; paraziticídy; fumigačné tabletky a 
tyčinky (na dezinfekciu dymom alebo plynom); le
pidlá na chytanie hmyzu; lepkavé papierové pásy na 
chytanie múch; germicídy; prípravky na hubenie la
riev a jedy na potkany; osviežovače vzduchu; všet
ko zahrnuté v triede 5.
9 - Malé domáce elektrospotrebiče vrátane elektric
kých zariadení a prístrojov na lákanie a ničenie 
hmyzu.
11 - Elektrické odparovače; zariadenia a prístroje na 
spaľovanie mikroorganizmov, zariadenia a prístroje 
na fumigáciu.

(730) IMelchers International Limited, 7500A Beach 
Road # 13-320, 199591 The Plaza, SG;

(210)2605-98 
(220)20.10.1998 
(511)3, 5, 9, 11 
(540)

Family
(510)3 - Prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a 

brúsenie vrátane prípravkov na krémovanie, vosko- 
vanie a leštenie topánok; detergenty a dezinfekčné 
prípravky; mydlá; prípravky na odstraňovanie ko
tolného kameňa, vodného kameňa a okovín; antista



tické prípravky; odmasťovače; vosky na podlahu; o- 
Ieje na čistiace účely; leštiace prípravky na podlahu 
a nábytok; čistiace a iné prípravky na toalety; všet
ko zahrnuté v triede 3.
5 - Prípravky na odpudzovanie/ničenie škodcov vrá
tane insekticídov, repelentov na hmyz, návnad na 
hmyz, herbicídov, fungicídov; antiparazitické prí
pravky; biocídy; paraziticídy; fumigačné tabletky a 
tyčinky (na dezinfekciu dymom alebo plynom); le
pidlá na chytanie hmyzu; lepkavé papierové pásy na 
chytanie múch; germicídy; prípravky na hubenie la
riev a jedy na potkany; osviežovače vzduchu; všet
ko zahrnuté v triede 5.
9 - Malé domáce elektrospotrebiče vrátane elektric
kých zariadení a prístrojov na lákanie a ničenie 
hmyzu.
11 - Elektrické odparovače; zariadenia a prístroje na 
spaľovanie mikroorganizmov, zariadenia a prístroje 
na fumigáciu.

(730) Melchers International Limited, 7500A Beach 
Road # 13-320, 199591 The Plaza, SG;

(210) 2606-98 
(220)20.10.1998 
(511) 10
(540)ROTADISK
(510) 10 - Lekárske a chirurgické prístroje a nástroje, čas

ti a fitingy uvedených tovarov patriacich do triedy 
10.

(730) GLAXO GROUP LIMITED, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex 
UB6 ONN, GB;

(.:-10)

(5/0)29 - Olivový olej, jedlé oleje a tuky, mäso, ryby, 
konzervované, sušené u varené ovocie a zelenina, 
upravené a plnené olivy rôznych špecialít, vajcia, 
mlieko a mliečne výrobky, mrazená a spracovaná 
zelenina a ovocie.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, 
múka, prípravky vyrobené z obilia, chleba, pečivo, 
cukrovinky, med, kvasnice, soľ, horčica, ocot, ti
nt áčky, majonézy, kečupy, šalátové dressingy, kore
nie
3 I - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné vý
robky. zrná nezahrnuté v iných triedach, čerstvo oli
vy. čerstvé ovocie a zelenina, semená, slady.

(730)ACEITES CARBONEĽI., S. A., Carretera 
Madrid-Cáúiz, km. 388, í4610 Alcolea, Cordoba, 
ES;

(210) 2607-98
(220)20.10.1998
(511)5
(540) CHILDREN S ADVIL
(510) 5 - Farmaceutické prípravky.
(730) AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORA 

TION, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 
07940-0874, US;

(210)2614-98 
(220)21.10.1998 
(511) 19, 24
(540)TATRABENT
(510) 19 - Geotextilie s kolmatačným účinkom.

24 - Netkané textílie s kolmatačným účinkom. 
(730) Tatraľan, a, s„ Michalská 18, 060 01 Kežmarok 

SK;

(210) 2612-98 
(220)21.10.1998 
(310) 132895 
(320)25.05.1998 
(330) CZ 
(511)29, 30
(540)ČÁGO

(510) 29 - Mliečne výrobky na báze tvarohu.
30 - Cukrovinky, zmrzliny.

(730) PRATAL, spol. s r. o., Kazimírova 20, Praha 4, CZ;

(210)2613-98 
(220)21.10.1998 
(511) 29, 30, 31

(210)2615-98 
(220)21.10.1998 
(511) 30 
(540)

(510)30 - Prísady Uu výrobkov z múky: na báze lepku, 
chuťové; cestoviny.

(730) Fratrič Tomáš, Pod Zečákom 47, 841 03 Bratisla
va, SK;



(210)2616-98 
(220)21.10.1998 
(511) 1, 3, 5, 21 
(540)

(510) 1 - Prípravky zabraňujúce zamŕzaniu; prípravky na 
odstraňovanie ľadu.
3 - Prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a 
brúsenie; vosky; ochranné prípravky s vlastnosťami 
lakov.
5 - Osviežovače vzduchu, vzdušné dezodoranty; lát
kové dezodoranty.
21 - Handry na čistenie.

(730) S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, Wisconsin 53403-2236, US;

(210)2619-98
(220)21.10.1998
(511)30
(540) FORTUNA
(510) 30 - Cukríky, cukrovinky.
(730) DEVA, akciová spoločnosť, Trebišov, Cukrovar- 

ská 502, 075 01 Trebišov, SK;

(210)2620-98
(220)21.10.1998
(511)30
(540) FONTANA
(510) 30 - Cukríky, cukrovinky.
(730) DEVA, akciová spoločnosť, Trebišov, Cukrovar- 

ská 502, 075 01 Trebišov, SK;

(210)2622-98 
(220) 21.10.1998 
(310) 135927 
(320) 14.09.1998 
(330) CZ
(591) červená, čierna, biela
(511) 35, 41, 42
(540)

(510) 35 - Inzertná, reklamná a propagačná činnosť, pos
kytovanie pomoci pri prevádzke obchodu vrátane 
sprostredkovania obchodných a súvisiacich ob- 
chodno-personálnych záležitostí, organizovanie vý
stav a veľtrhov na reklamné a obchodné účely, sprá
va obchodných záujmov tretích osôb, vypracovanie

štatistických prehľadov, poradenstvo v oblasti orga
nizácie a ekonomiky podnikania, vykonávanie auk
cií a dražieb, marketing, prieskum a analýzy 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 špecializačných do
škoľovacích kurzov, sympózií a konferencií, sprie
vodné výstavy, prevádzkovanie pracovno-diskusné- 
ho a záujmového klubu, usporiadavanie zábavných 
súťaží, nakladateľská a vydavateľská činnosť, dis
tribučná a požičiavacia činnosť patriaca do tejto 
triedy, prevádzkovanie bazénov, usporadúvanie vý
stav a veľtrhov na kultúrne a výchovné účely, ob
starávateľská a sprostredkovateľská činnosť v tejto 
oblasti.
42 - Projektová činnosť v investičnej výstavbe v ob
lasti stavebníctva, strojárstva a elektrotechniky, naj
mä pre chemické, farmaceutické, biotechnologické 
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 kúpeľov a sáun, 
osobná ochrana osôb, stráženie stavebných alebo 
cenných objektov, služby opatrovateľské, domovy 
pre starých ľudí, služby architektské, služby ozdra
vovní a sanatórií, služby kadernícke, holičské, saló
nov obuvi a salónov krásy, usporadúvanie módnych 
prehliadok, inžiniersko-technická činnosť v oblasti 
tvorby a poskytovania softvéru, prekladateľské 
služby, pátranie po osobách, pátranie v právnych zá
ležitostiach, inžiniersko-technické a právne priesku
my v otázkach ochranných práv, technické poraden
stvo a vypracovávanie posudkov, prenájom predaj
ných automatov, správa a zhodnocovanie nehmot
ného vlastníctva a pôvodcovských práv, obchodo
vanie s priemyselnými právami, obstarávateľská a 
sprostredkovateľská činnosť v tejto oblasti.

(730) BRNĚNSKÉ VELETRHY A VÝSTAVY, akciová 
společnost, Výstaviště 1, 647 00 Brno, CZ;

(210)2624-98
(220)21.10.1998
(511)30
(540)

(510)30 - Extrudované cereálne potraviny, plnené koex- 
trudáty obilninové slané a sladké snacky.

(730) AC, s. r. o., Veľký Krtíš, Ul. Štefana Tučeka 230, 
990 01 Veľký Krtíš, SK;



(210)2625-98 
(220)21 10.1998

0 6, 20,21,24.27, 17,40
(Sim A MBIENTE
(5 i 0) 6 - Umelecké výrobky z obyčajných kovov.

20 - Garniže, vankúše.
21 - Dekoračná keramika.
24 - Záclony, textilné závesy, posteľná bielizeň, 
posteľné pokrývky a prikrývky, stolová bielizeň, 
obrusy s výnimkou papierových, textilné prestiera
nie, dekoračné látky.
2 7 Tapety.
37 - Tapetovanie, montáž gamižových systémov.
40 - Zákazkové šitie okenných dekorácií, pos
teľných prikrývok a pokrývok, obrusov, textilného 
prestierania, vankúšov, posteľnej bielizne.

(730) Brunner Zuzana, Ing. - AMADO, Veterná 45, 
971 01 Prievidza, SK;

(210)2626-98 
1220) 22.10.1998 
(511)33

(540) BORIS .IELZIN
(510) 33 - Alkoholické nápoje okrem piva.
(730) B. O. S. S., v. o. s., Kapitulská 8, 974 01 Banská 

Bystrica, SK;

(210)2627-98
(220)22.10.1998
(511)33
(540) DE VAQUlN
(510) 3-3: - Alkoholické nápoje okrem piva.
1730) B. O. S. S., v, u. s,, Kapitulská 8, 974 01 Banská 

Bystrica, SK;

(210)2629-98 
(220122 10.1‘598 
(511)33
(540) Sedliacke biele
(510) 33 - Víno hroznové
(730) RAVENA, spoločnosť s ručením obmedzeným,

Jesenského 2, 949 01 Nitra, SK;

(.210) 2630-98 
(220)22 10.1998 
(511)33
(540) Zlatý kohút
(510) 32i- - Víno hroznové.
(730) RAVrENA, spoločnosť s ručením obmedzeným,

Jesenského 2, 949 01 Nitra, SK,

(210) 2631-98 
(720)22 10.1998 
(310) 135209 
(320) 13.08.1998 
1330) CZ
(591) žltá, červená, zelená, modrá, oranžová, biela, čierna 
(51 I) 30, 32

(540)

(MO) 30 - Trvanlivé pečivo, čokoládové a nečokoládové 
cukrovinky.
32 - Nápojové zmesi a prášky.

(730) Nestlé Čokoládovny, a. s., Mezi vodami 27, 143 20 
Praha, CZ;

(210)2633-98 
(220)22.10.1998 
(511) 5, 31, 32
(540) MERITO
(510) 5 - Diabetické a dietetické prípravky na liečebné ú- 

čely, potraviny pre dojčatá, vitamínové a multivita- 
mínové prípravky a nápoje.
31 - Výrobky poľnohospodárske, záhradnícke, les
nícke a semená obsiahnuté v triede 31, živé zviera
tá, čerstvé ovocie a zelenina, osivo, živé rastliny a 
kvety, slad.
32 - Pivo, nápoje a ovocné šťavy, šumivé a iné ne
alkoholické nápoje, sirupy a iné prípravky na prí
pravu nápojov.

(730) Pivovary a sodovkárny Brno, a. s., Dusíková 7, 
638 00 Brno, CZ;

(210)2634-98 
(220)22.10.1998 
(511) 5, 31, 32 
(540)

(510) 5 - Diabetické a dietetické prípravky na liečebné ri
ce Iy, potraviny pre dojčatá, vitamínové a multivita- 
mínové prípravky a nápoje.
31 - Výrobky poľnohospodárske, záhradnícke, les
nícke a semená obsiahnuté v triede 31, živé zviera
tá, čerstvé ovocie a zelenina, osivo, živé rastliny a 
kvety, slad.
32 - Pivo, nápoje a ovocné šťavy, šumivé a iné ne
alkoholické nápoje, sirupy a iné prípravky na prí
pravu nápojov.

(730) Pivovary a sodovkárny Brno, a. s., Dusíková 7, 
638 00 Brno, CZ;

(210)2635-98 
(220) 22.10.1998 
(511)5,31,32 
(540)

MERITO



(510) 5 - Diabetické a dietetické prípravky na liečebné ú- 
čely, potraviny pre dojčatá, vitamínové a multivita- 
mínové prípravky a nápoje.
31 - Výrobky poľnohospodárske, záhradnícke, les
nícke a semená obsiahnuté v triede 31, živé zviera
tá, čerstvé ovocie a zelenina, osivo, živé rastliny a 
kvety, slad.
32 - Pivo, nápoje a ovocné šťavy, šumivé a iné ne
alkoholické nápoje, sirupy a iné prípravky na prí
pravu nápojov.

(730) Pivovary a sodovkárny Brno, a. s., Dusíková 7, 
638 00 Brno, CZ;

(210)2636-98 
(220) 22.10.1998 
(511) 5, 32, 33
(540) ACE
(510) 5 - Vitamínové a multivitamínové nápoje.

32 - Pivo, minerálne vody, šumivé nápoje a iné ne
alkoholické nápoje, nápoje a ovocné šťavy, sirupy a 
iné prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje.

(730) Pivovary a sodovkárny Brno, a. s., Dusíková 7, 
638 00 Brno, CZ;

(210)2647-98
(220)23.10.1998
(591) strieborná, čierna, červená, biela
(511)32
(540)

(510)32 - Pivo.
(730) ASAHl BREWERIES, LTD., 7-1, Kyobashi 3- 

-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP;

(210) 2734-98 
(220) 30.10.1998
(511) 16, 17,21,25,26, 35,36, 38, 39,41,42 
(540)

O
AjjCES

(510)16 - Pohľadnice, mapy, knihy, brožúry, turistickí 
sprievodcovia, vstupenky, lístky, vlajky papierové. 
17 - Samolepky s výnimkou na kancelárske účely a 
pre domácnosť.
21 - Suveníry, keramika na použitie v domácnosti.
25 - Odevy.
26 - Odznaky na odevy s výnimkou drahých kovov.
35 - Sprostredkovanie služieb v oblasti inzertnej a 
propagačnej činnosti, obchodných alebo podnika
teľských informácií.
36 - Sprostredkovanie zmenárenských služieb.
38 - Informačné kancelárie.
39 - Turistické kancelárie s výnimkou kancelárií 
poskytujúcich rezervácie hotelového ubytovania, 
sprostredkovanie služieb v oblasti turistických pre
hliadok a sprevádzania turistov, rezervácie mieste
niek a dopravy.
41 - Sprostredkovanie služieb v oblasti informácií o 
možnostiach rekreácie a zábavy, informácií o vý
chove a vzdelaní, organizovaní kultúrnych alebo 
vzdelávacích výstav.
42 - Sprostredkovanie služieb v oblasti prekladov a 
tlmočenia, ubytovania, stravovania, rezervácie ho
telov a penziónov.

(730) INFORMAČNÉ CENTRUM MESTA, Nám. 
mieru I, 031 01 Liptovský Mikuláš, SK;

(210)2735-98
(220)30.10.1998
(511)5, 30
(540) VAKORAI
(510)5 - Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdra

votnícke, výrobky dietetické na lekárske účely, lie
čivé byliny a čaje, medicinálne čaje, chinínové čaje, 
odtučňovacie čaje, preháňacie čaje, čaje proti ast
me, potraviny, nápoje a iné diétne výrobky na lie
čebné účely; diabetické prípravky na liečebné úče
ly, potraviny pre dojčatá; potraviny pre deti; výťaž
ky s vysokým obsahom rastlinných bielkovín na 
výživu detí a chorých; potraviny farmaceutické; po
traviny posilňujúce pre deti a chorých; potraviny 
špeciálne pre rekonvalescentov a chorých; vitamí
nové prípravky; vitamínové nápoje; farmaceutické 
povzbudzujúce prostriedky; vitamínové bonbóny; 
vitamín E koncentrovaný; výživné prípravky pre 
mikroorganizmy; náplasti, obväzový materiál; de
zinfekčné prípravky; cigarety bez tabaku na lekár
ske účely; dezodoranty iné ako na osobnú hygienu; 
glukóza na liečebné účely; mentol; oleje medicinál
ne; výrobky na hubenie škodlivých zvierat; výrobky 
lekárenské, veterinárske a hygienické; výrobky na 
ničenie škodlivého hmyzu a buriny; hygienické pot
reby na lekárske účely a osobnú hygienu; hmoty na 
zubné výplne; hmoty na zubolekárske odtlačky; vý
robky na prevenciu alebo zmiernenie chorôb; vý
robky na zmierňovanie bolestí; výrobky z prameni
tých a minerálnych vôd na liečebné účely; bonbóny 
proti kašľu; bonbóny, utišujúce prostriedky, kara
mely, lieky proti kašľu; bonbóny skorocelové, bon
bóny bedrovníkové; lekárenské pastilky, pilulky, 
prášky a tabletky; lekárenské prípravky, chemicko- 
-farmaceutické prípravky všetkých druhov; lekáren
ské tablety zo živočíšneho uhlia; sirupy; lieky na 
hojenie rán; lieky posilňujúce; lieky proti uštipnutiu



hmyzom; lieky proti bolestiam zubov alebo hlavy; 
lieky proti horúčkam.
30 - Čaj, čínsky čaj, bylinný čaj so sexuálnymi ú- 
činkami nie na lekárske účely, káva, kakao, cukor, 
ryža, tapioka, sága, kávové náhradky, múka a obil
né prípravky, chlieb, sušienky, sucháre, koláče, jem
né pečivo a cukrovinky, zmrzlina, med, sirup z me
lasy, kvasnice, soľ, prášky do pečiva, horčica, kore
nie, ocot, chuťové omáčky, nálevy na šaláty, koreni
ny, ľad na chladenie, papierové vrecúška plnené ča
jom nahradzujúce filtre na čaj, sladidlá včítane na ú- 
čely liečebné prírodné, glukóza, bonbóny mentolo
vé, prírodné aromatické látky.

(730) Naturprodukt CZ, spol. s r. o.. Mládežnická 
9/1563, 736 01 Havířov - Podlesí, CZ;

(210)2736-98 
(220)30.10.1998 
(511) 5, 30 
(540)

(510)5 - Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdra
votnícke, výrobky dietetické na lekárske účely, lie
čivé byliny a čaje, medicinálne čaje, chinínové čaje, 
odtučňovacie čaje, preháňacie čaje, čaje proti ast
me, potraviny, nápoje a iné diétne výrobky na lie
čebné účely; diabetické prípravky na liečebné úče
ly, potraviny pre dojčatá; potraviny pre deti; výťaž
ky s vysokým obsahom rastlinných bielkovínna vý
živu detí a chorých; potraviny farmaceutické; potra
viny posilňujúce pre deti a chorých; potraviny špe
ciálne pre rekonvalescentov a chorých; vitamínové 
prípravky; vitamínové nápoje; farmaceutické po
vzbudzujúce prostriedky; vitamínové bonbóny; vi
tamín E koncentrovaný; výživné prípravky pre mik
roorganizmy; náplasti, obväzový materiál; de-zin- 
fekčné prípravky; cigarety bez tabaku na lekárske ú- 
čely; dezodoranty iné ako na osobnú hygienu; glu
kóza na liečebné účely; mentol; oleje medicinálne; 
výrobky na hubenie škodlivých zvierat; výrobky le
kárenské, veterinárske a hygienické; výrobky na ni
čenie škodlivého hmyzu a buriny; hygienické potre
by na lekárske účely a osobnú hygienu; hmoty na 
zubné výplne; hmoty na zubolekárske odtlačky; vý
robky na prevenciu alebo zmiernenie chorôb; vý

robky na zmierňovanie bolestí; výrobky z prameni
tých a minerálnych vôd na liečebné účely; bonbóny 
proti kašľu; bonbóny, utišujúce prostriedky, kara
mely, lieky proti kašľu; bonbóny skorocelové, bon
bóny bedrovníkové; lekárenské pastilky, pilulky, 
prášky a tabletky; lekárenské prípravky, chemicko- 
-íarmaceutické prípravky všetkých druhov; lekáren
ské tablety zo živočíšneho uhlia; sirupy; lieky na 
hojenie rán; lieky posilňujúce; lieky proti uštipnutiu 
hmyzom; lieky proti bolestiam zubov alebo hlavy; 
lieky proti horúčkam.
30 - Čaj, čínsky čaj, bylinný čaj so sexuálnymi ú- 
činkami nie na lekárske účely, káva, kakao, cukor, 
ryža, tapioka, sága, kávové náhradky, múka a obil
né prípravky, chlieb, sušienky, sucháre, koláče, jem
né pečivo a cukrovinky, zmrzlina, med, sirup z me
lasy, kvasnice, soľ, prášky do pečiva, horčica, kore
nie, ocot, chuťové omáčky, nálevy na šaláty, koreni
ny, ľad na chladenie, papierové vrecúška plnené ča
jom nahradzujúce filtre na čaj, sladidlá včítane na ú- 
čely liečebné prírodné, glukóza, bonbóny mentolo
vé, prírodné aromatické látky.

(730)Naturprodukt CZ, spol. s r. o., Mládežnická 
9/1563, 736 01 Havířov - Podlesí, CZ;

(210)2737-98
(220)30.10.1998
(511) 5, 30
(540)ANTIGRIPPO
(510)5 - Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdra

votnícke, výrobky dietetické na lekárske účely, lie
čivé byliny a čaje, medicinálne čaje, chinínové čaje, 
odtučňovacie čaje, preháňacie čaje, čaje proti ast
me, potraviny, nápoje a iné diétne výrobky na lie
čebné účely; diabetické prípravky na liečebné úče
ly, potraviny pre dojčatá; potraviny pre deti; výťaž
ky s vysokým obsahom rastlinných bielkovín na vý
živu detí a chorých; potraviny farmaceutické; potra
viny posilňujúce pre deti a chorých; potraviny špe
ciálne pre rekonvalescentov a chorých; vitamínové 
prípravky; vitamínové nápoje; farmaceutické po
vzbudzujúce prostriedky; vitamínové bonbóny; vi
tamín E koncentrovaný; výživné prípravky pre mik
roorganizmy; náplasti, obväzový materiál; dezin
fekčné prípravky; cigarety bez tabaku na lekárske ú- 
čely; dezodoranty iné ako na osobnú hygienu; glu
kóza na liečebné účely; mentol; oleje medicinálne; 
výrobky na hubenie škodlivých zvierat; výrobky le
kárenské, veterinárske a hygienické; výrobky na ni
čenie škodlivého hmyzu a buriny; hygienické potre
by na lekárske účely a osobnú hygienu; hmoty na 
zubné výplne; hmoty na zubolekárske odtlačky; vý
robky na prevenciu alebo zmiernenie chorôb; vý
robky na zmierňovanie bolesti; výrobky z prameni
tých a minerálnych vôd na liečebné účely; bonbóny 
proti kašľu; bonbóny, utišujúce prostriedky, kara
mely, lieky proti kašľu; bonbóny skorocelové, bon
bóny bedrovníkové; lekárenské pastilky, pilulky, 
prášky a tabletky; lekárenské prípravky, chemicko- 
-farmaceutické prípravky všetkých druhov; lekáren
ské tablety zo živočíšneho uhlia; sirupy; lieky na 
hojenie rán; lieky posilňujúce; lieky proti uštipnutiu 
hmyzom; lieky proti bolestiam zubov alebo hlavy; 
lieky proti horúčkam.



30 - Čaj, čínsky čaj, bylinný čaj so sexuálnymi ú- 
činkami nie na lekárske účely, káva, kakao, cukor, 
ryža, tapioka, sága, kávové náhradky, múka a obil
né prípravky, chlieb, sušienky, sucháre, koláče, jem
né pečivo a cukrovinky, zmrzlina, med, sirup z me
lasy, kvasnice, soľ, prášky do pečiva, horčica, kore
nie, ocot, chuťové omáčky, nálevy na šaláty, koreni
ny, ľad na chladenie, papierové vrecúška plnené ča
jom, nahradzujúce filtre na čaj, sladidlá včítane na 
účely liečebné prírodné, glukóza, bonbóny mentolo
vé, prírodné aromatické látky.

(730) Naturprodukt CZ, spol. s r. o., Mládežnická 
9/1563, 736 01 Havířov - Podlesí, CZ;

(210) 2741-98
(220)30.10.1998
(511)34
(540) LA HOJA SELECTA
(510) 34 - Cigary.
(730) P. Cerlis Corporation d/b/a El Credito Cigars,

1106 S.W. 8th Street, Miami, Florida 33130, US;

(210)2779-98 
(220) 05.11.1998 
(511)31, 32, 39 
(540)

Martinský

(510)31 - Slad na výrobu piva.
32 - Nealkoholické nápoje a pivo.
39 - Plnenie nápojov.

(730) MARTINEK, a. s., Matúškova 49, 974 07 Vlkano- 
vá, SK;

(210)2747-98
(220)30.10.1998
(511)1
(540)

ZS
(510) 1 - Chemikálie na použitie v papierenskom prie

mysle a v priemysle vyrábajúcom papierovinu a 
dřevovinu.

(730) BIM KEMI AB, 443 03 Stenkullen, SE;

(210)2778-98 
(220)05.11.1998 
(511)31, 32, 39 
(540)

(510) 31 - Slad na výrobu piva.
32 - Nealkoholické nápoje a pivo.
39 - Plnenie nápojov.

(730) MARTINEK, a. s., Matúškova 49, 974 07 Vlkano- 
vá, SK;

(210)2815-98 
(220) 10.11.1998 
(511)5, 30, 32 
(540)

FRAPKO
(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)2827-98 
(220) 11.11.1998 
(511)2, 3, 17, 35 
(540) m

AbeIAuto
(510)2 - Farby, laky, farbivá a tmely všetkých druhov zhr

nuté v triede 2 pre priemysel, remeselníkov a umel
cov, najmä auto laky a fasádně farby; riedidlá na ná
terové hmoty, farby, laky a tmely.
3 - Brúsne prostriedky, najmä brúsne papiere a plát
na; leštiace prostriedky, napríklad pasty.
17 - Izolačné hmoty a materiály všetkých druhov, 
napríklad laky, nátery, nástreky, vlákna a fólie.
35 - Propagačná, reklamná a inzertná činnosť v od
bore náterových a izolačných hmôt; informačná a



poradenskí činnosť v oblasti obchodných a organi
začných poradcov: prieskum Irhu vrátane marketin
gu; reklamné výstavy, prehliadky a veľtrhy vrátane 
propagačných materiálov; obchodno^sprostredko- 
vatéľská a zastupiteľská činnosť v odbore nátero
vých a izolačných hmôt.

(730) Košťál Miloslav, Jug. - MIKOS, Nemocniční
77/2197, 352 01 Aš, CZ;

<210)2836-98 
(220)02.11.1998 
(591) červená, čierna, ziatá 
(511) 33, 39, 42 
(540)

f 510) 3.3 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva, víno.
39 - Preprava, balenie a skladovanie tovarov.
42 - Profesionálne poradenstvo s výnimkou ob
chodného, resp. podnikateľského.

/730) HUBERT J. E., n. s., Vinárska 137, 926 01 Sereď, 
SK;

(210)2847-98 
(220) 12.11.1998 
(591) farebná 
(511)30 
(540)

(510) 30 - Príchuti do jedál s výnimkou éterických olejov. 
(730) SOLIVARY - ABN, s. r. o., Košická 8, 080 52 

Prešov, SK;

(210)2909-98
(220) 18.11.1998
(511) 5, 30, 32
(540) IDOL
(510)5 - Dietetické výrobky patriace do tejto triedy, t. j. 

dietetické pečivo, sucháre, sušienky, piškóty', keksy, 
obilné prípravky, cukrovinky, bonbóny, pastilky, žu
vačky, čokoláda, výrobky posilňujúce a s podpor
ným liečivým účinkom.
30 - Trvanlivé, polotrvanlivé a jemné pečivo, čoko
ládové a nečokoládové cukrovinky, bonbóny a cuk
ríky, čokoláda, fondán, karamelky, keksy, koláče, 
krekry, lízanky, oplátky, perníky, medovníky, bis
kvity, sucháre, sušienky, piškóty, vianočné kolekcie 
a iné cukrovinky na ozdobovanie vianočných 
stromčekov, vafle, trubičky, dezerty, komprimáty, 
želé, napolitánky, tyčinky, káva, čaj, kakao, cukor, 
ryža, kávové náhradky, múka a výrobky z obilia, 
zmrzliny, med, soľ, horčica, ocot, omáčky ako chu
ťové prísady, korenie.
32 - Minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické 
nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy, sirupy a iné 
prípravky na výrobu nápojov.

(730)1. D. C. Holding, a. s., Drieňová 3, 821 01 Brati
slava, SK;

(210)2910-98
(220) 18.11.1998
(511)5,30,32
(540) VIVITO
(510)5 - Dietetické výrobky patriace do tejto triedy, t. j. 

dietetické pečivo, sucháre, sušienky, piškóty, keksy, 
obilné prípravky, cukrovinky, bonbóny, pastilky, žu
vačky, čokoláda, výrobky posilňujúce a s podpor
ným liečivým účinkom.
30 - Trvanlivé, polotrvanlivé a jemné pečivo, čoko
ládové a nečokoládové cukrovinky, bonbóny a cuk
ríky, čokoláda, fondán, karamelky, keksy, koláče, 
krekry, lizanky, oplátky, perníky, medovníky, bis
kvity, sucháre, sušienky, piškóty, vianočné kolekcie 
a iné cukrovinky na ozdobovanie vianočných 
stromčekov, vafle, trubičky, dezerty, komprimáty, 
želé, napolitánky, tyčinky, káva, čaj, kakao, cukor, 
ryža, kávové náhradky, múka a výrobky z obiliu 
zmrzliny, med, soľ, horčica, ocot, omáčky ako chu
ťové prísady, korenie.
32 - Minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické 
nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy, sirupy a iné 
prípravky na výrobu nápojov.

(730)1. D. C. Holding, a. s., Drieňová 3, 821 01 Brati
slava, SK;

(210)2912-98 
(220) 18.11.1998 
(511) 5, 30, 32
(540) BONITO
(510) 5 - Dietetické výrobky patriace do tejto triedy, t. j. 

dietetické pečivo, sucháre, sušienky, piškóty, keksy, 
obilné prípravky, cukrovinky, bonbóny, pastilky, žu
vačky, čokoláda, výrobky posilňujúce a s podpor
ným liečivým účinkom.



30 - Trvanlivé, polotrvanlivé a jemné pečivo, čoko
ládové a nečokoládové cukrovinky, bonbóny a cuk
ríky, čokoláda, fondán, karamelky, keksy, koláče, 
krekry, lízanky, oplátky, perníky, medovníky, bis
kvity, sucháre, sušienky, piškóty, vianočné kolekcie 
a iné cukrovinky na ozdobovanie vianočných 
stromčekov, vafle, trubičky, dezerty, komprimáty, 
želé, napolitánky, tyčinky, káva, čaj, kakao, cukor, 
ryža, kávové náhradky, múka a výrobky z obilia, 
zmrzliny, med, soľ, horčica, ocot, omáčky ako chu
ťové prísady, korenie.
32 - Minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické 
nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy, sirupy a iné 
prípravky na výrobu nápojov.

(730)1. D. C. Holding, a. s., Drieňová 3, 821 01 Brati
slava, SK;

(210)2913-98
(220) 18.11.1998
(511) 5, 30, 32
(540) ELIPSE
(510) 5 - Dietetické výrobky patriace do tejto triedy, t. j. 

dietetické pečivo, sucháre, sušienky, piškóty, keksy, 
obilné prípravky, cukrovinky, bonbóny, pastilky, žu
vačky, čokoláda, výrobky posilňujúce a s podpor
ným liečivým účinkom.
30 - Trvanlivé, polotrvanlivé a jemné pečivo, čoko
ládové a nečokoládové cukrovinky, bonbóny a cuk
ríky, čokoláda, fondán, karamelky, keksy, koláče, 
krekry, lízanky, oplátky, perníky, medovníky, bis
kvity, sucháre, sušienky, piškóty, vianočné kolekcie 
a iné cukrovinky na ozdobovanie vianočných 
stromčekov, vafle, trubičky, dezerty, komprimáty, 
želé, napolitánky, tyčinky, káva, čaj, kakao, cukor, 
ryža, kávové náhradky, múka a výrobky z obilia, 
zmrzliny, med, soľ, horčica, ocot, omáčky ako chu
ťové prísady, korenie.
32 - Minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické 
nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy, sirupy a iné 
prípravky na výrobu nápojov.

(730)1. D. C. Holding, a. s., Drieňová 3, 821 01 Brati
slava, SK;

(210)2914-98 
(220) 18.11.1998 
(5)1)5, 30, 32
(540) VELVET
(510) 5 - Dietetické výrobky patriace do tejto triedy, t. j. 

dietetické pečivo, sucháre, sušienky, piškóty, keksy, 
obilné prípravky, cukrovinky, bonbóny, pastilky, žu
vačky, čokoláda, výrobky posilňujúce a s podpor
ným liečivým účinkom.
30 - Trvanlivé, polotrvanlivé a jemné pečivo, čoko
ládové a nečokoládové cukrovinky, bonbóny a cuk
ríky, čokoláda, fondán, karamelky, keksy, koláče, 
krekry, lízanky, oplátky, perníky, medovníky, bis
kvity, sucháre, sušienky, piškóty, vianočné kolekcie 
a iné cukrovinky na ozdobovanie vianočných 
stromčekov, vafle, trubičky, dezerty, komprimáty, 
želé, napolitánky, tyčinky, káva, čaj, kakao, cukor, 
ryža, kávové náhradky, múka a výrobky z obilia, 
zmrzliny, med, soľ, horčica, ocot, omáčky ako chu

ťové prísady, korenie.
32 - Minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické 
nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy, sirupy a iné 
prípravky na výrobu nápojov.

(730)1. D. C. Holding, a. s., Drieňová 3, 821 01 Brati
slava, SK;

(210)2915-98
(220) 18.11.1998
(511)5,30, 32
(540) VOLCANO
(510) 5 - Dietetické výrobky patriace do tejto triedy, t. j. 

dietetické pečivo, sucháre, sušienky, piškóty, keksy, 
obilné prípravky, cukrovinky, bonbóny, pastilky, žu
vačky, čokoláda, výrobky posilňujúce a s podpor
ným liečivým účinkom.
30 - Trvanlivé, polotrvanlivé a jemné pečivo, čoko
ládové a nečokoládové cukrovinky, bonbóny a cuk
ríky, čokoláda, fondán, karamelky, keksy, koláče, 
krekry, lízanky, oplátky, perníky, medovníky, bis
kvity, sucháre, sušienky, piškóty, vianočné kolekcie 
a iné cukrovinky na ozdobovanie vianočných 
stromčekov, vafle, trubičky, dezerty, komprimáty, 
želé, napolitánky, tyčinky, káva, čaj, kakao, cukor, 
ryža, kávové náhradky, múka a výrobky z obilia, 
zmrzliny, med, soľ, horčica, ocot, omáčky ako chu
ťové prísady, korenie.
32 - Minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické 
nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy, sirupy a iné 
prípravky na výrobu nápojov.

(730) I. D. C. Holding, a. s., Drieňová 3, 821 01 Brati
slava, SK;

(210)2916-98
(220) 18.11.1998
(511)5, 30, 32
(540)DUPÍK

(510) 5 - Dietetické výrobky patriace do tejto triedy, t. j. 
dietetické pečivo, sucháre, sušienky, piškóty, keksy, 
obilné prípravky, cukrovinky, bonbóny, pastilky, žu
vačky, čokoláda, výrobky posilňujúce a s podpor
ným liečivým účinkom.
30 - Trvanlivé, polotrvanlivé a jemné pečivo, čoko
ládové a nečokoládové cukrovinky, bonbóny a cuk
ríky, čokoláda, fondán, karamelky, keksy, koláče, 
krekry, lízanky, oplátky, perníky, medovníky, bis
kvity, sucháre, sušienky, piškóty, vianočné kolekcie 
a iné cukrovinky na ozdobovanie vianočných 
stromčekov, vafle, trubičky, dezerty, komprimáty, 
želé, napolitánky, tyčinky, káva, čaj, kakao, cukor, 
ryža, kávové náhradky, múka a výrobky z obilia, 
zmrzliny, med, soľ, horčica, ocot, omáčky ako chu
ťové prísady, korenie.
32 - Minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické 
nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy, sirupy a iné 
prípravky na výrobu nápojov.

(730)1. D. C. Holding, a. s., Drieňová 3, 821 01 Brati
slava, SK;



(210)2917-98
(220) 18.11.1998
(511)5, 30, 32
(540) DUPI
(510) 5 - Dietetické výrobky patriace do tejto triedy, t. j. 

dietetické pečivo, sucháre, sušienky, piškóty, keksy, 
obilné prípravky, cukrovinky, bonbóny, pastilky, žu
vačky, čokoláda, výrobky posilňujúce a s podpor
ným liečivým účinkom.
30 - Trvanlivé, polotrvanlivé a jemné pečivo, čoko
ládové a nečokoládové cukrovinky, bonbóny a cuk
ríky, čokoláda, fondán, karamelky, keksy, koláče, 
krekry, lízanky, oplátky, perníky, medovníky, bis
kvity, sucháre, sušienky, piškóty, vianočné kolekcie 
a iné cukrovinky na ozdobovanie vianočných 
stromčekov, vafle, trubičky, dezerty, komprimáty, 
želé, napolitánky, tyčinky, káva, čaj, kakao, cukor, 
ryža, kávové náhradky, múka a výrobky z obilia, 
zmrzliny, med, soľ, horčica, ocot, omáčky ako chu
ťové prísady, korenie.
32 - Minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické 
nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy, sirupy a iné 
prípravky na výrobu nápojov.

(730)1. D. C. Holding, a. s., Drieňová 3, 821 01 Brati
slava, SK;

(210) 2918-98
(220) 18.11.1998
(511) 5, 30, 32
(540)PIŠKO

(510)5 - Dietetické výrobky patriace do tejto triedy, t. j. 
dietetické pečivo, sucháre, sušienky, piškóty, keksy, 
obilné prípravky, cukrovinky, bonbóny, pastilky, žu
vačky, čokoláda, výrobky posilňujúce a s podpor
ným liečivým účinkom.
30 - Trvanlivé, polotrvanlivé a jemné pečivo, čoko
ládové a nečokoládové cukrovinky, bonbóny a cuk
ríky, čokoláda, fondán, karamelky, keksy, koláče, 
krekry, lízanky, oplátky, perníky, medovníky', bis
kvity, sucháre, sušienky, piškóty, vianočné kolekcie 
a iné cukrovinky na ozdobovanie vianočných 
stromčekov, vafle, trubičky, dezerty, komprimáty, 
želé, napolitánky, tyčinky, káva, čaj, kakao, cukor, 
ryža, kávové náhradky, múka a výrobky z obilia, 
zmrzliny, med, soľ, horčica, ocot, omáčky ako chu
ťové prísady, korenie.
32 - Minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické 
nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy, sirupy a iné 
prípravky na výrobu nápojov.

(730)1. D. C. Holding, a. s., Drieňová 3, 821 01 Brati
slava, SK;

(210)2933-98
(220)20.11.1998
(511)6, 9, 11,35,37, 39, 42
(540) Západoslovenské energetické závody
(510)6 - Strojové a konštrukčné časti energetických za

riadení vrátane špeciálnych pomocných zariadení, 
ako sú napr. stožiare, oceľové konštrukcie, kovové 
potrubia; drobný zámočnícky tovar.
9 - Prístroje a nástroje vedecké, elektrické, fotogra
fické, optické, signalizačné, kontrolné, dozorné, zá

chranné, vzdelávacie; elektrické a elektronické za
riadenia na výpočet a odovzdávanie štatistických ú- 
dajov a informácií; elektrické vedenia; elektrotech
nické výrobky súvisiace s energetickými zariade
niami, energetické prenosové zariadenia, náhradné 
diely prenosových sústav so zameraním na energe
tiku, rozvádzače, vzdušné a káblové trafostanice, 
NM siete, verejné osvetlenie, softvér.
11 - Hákové zariadenia, parné a horúcovodné po
trubia, kotly.
35 - Konzultácie obchodné; obchodno-informačné 
kancelárie.
37 - Montáž, oprava a údržba vyhradených elektric
kých zariadení, prístrojov; montáž a oprava plyno
vých technických zariadení, kotlov, horákov, kon
štrukcii, tlakových nádov, meračov tepla; oprava 
elektromerov, zváracích transformátorov, rotačných 
strojov a asynchrónnych motorov; inštalácia a údrž
ba elektrických rozvodov; murárske a natieračské 
práce súvisiace s energetickými zariadeniami; ser
vis hydraulických strojov; oprava a údržba motoro
vých vozidiel.
39 - Dodávky a odber elektrickej energie a tepla; ve
rejná cestná hromadná nepravidelná doprava osôb; 
verejná cestná nákladná doprava; prenajímanie do
pravných mechanizmov.
42 - Projektová a inžinierska činnosť v investičnej 
výstavbe; projektovanie elektrorozvodných sietí, 
transformovní, rozvodní, priemyselných a slaboprú
dových elektroinštalácií; inžinierska činnosť distri
bučného systému VN siete; dozor a technická in
špekcia; odborné a technické konzultácie; posudko
vá činnosť; automatizované spracovanie dát; revízia 
prevádzkových kotlov, plynových zariadení a elek
trických zariadení; revízne skúšky spôsobilosti 
zdvíhacích zariadení; ciachovanie elektromerov, 
meracích súprav; stravovanie; ubytovanie; poskyto
vanie softvéru.

(730) Západoslovenské energetické závody, štátny
podnik, Čulenova 6, 816 47 Bratislava, SK;

(210) 1496-99
(220) 12.06.1999
(591) červená, biela
(511)5, 29, 31 32, 39, 41, 42
(540)

karička
(510) 5 - Dietetické látky na báze mlieka prispôsobené na 

lekárske účely, mliečny tuk, mliečne fermenty na 
farmaceutické účely, mliečny cukor (laktóza), mlie
ko obohatené bielkovinami; potrava pre dojčatá vrá
tane hygienicky neškodnej vody na dojčenskú výži
vu, sušené mlieko pre dojčatá.
29 - Mlieko a mliečne výrobky, najmä mlieko, tiež 
sušené; maslo; smotana; syry a tvarohy; kyslom- 
liečne výrobky, jogurt; mliečne nápoje s vysokým 
obsahom mlieka, kefír; srvátka, srvátkové bielkovi
ny, srvátkovo-mliečne potraviny; kazeín ako potra
va; šľahačka; syridlá.



31 - Potrava pre zvieratá vrátane krmiva pre doby
tok a ošípané, kŕmne zmesi na výkrm hospodár
skych zvierat (tekuté i sušené), prísady do krmív nie 
na lekárske účely, posilňujúce prípravky pre zviera
tá - všetko na báze mlieka a jeho derivátov, vedľaj
ších mliekarenských produktov a odpadov.
32 - Nealkoholické nápoje; izotonické nápoje; vody 
(nápoje) vrátane hygienicky neškodnej vody pre 
spotrebiteľov alternatívnych potravín; srvátkové ná
poje.
39 - Preprava tovaru vrátane zvozu surového mlie
ka; skladovanie tovaru vrátane štátnych hmotných 
rezerv mliečnych výrobkov.
41 - Vzdelávanie, najmä zabezpečovanie praktické
ho vyučovania a výcviku v profesiách mliekar, chla- 
diar MaR a zámočník.
42 - Služby vývoja, inžiniersko-technické činnosti a 
odborné poradenstvo (s výnimkou obchodného) v 
oblasti výroby mlieka, mliečnych výrobkov a potra
vín a požívatín na báze mliečnych výrobkov.

(730) ZEMPMILK, a. s., Lastomírska 1, 071 01 Micha
lovce, SK;

(210) 1608-99 
(220)25.06.1999 
(511)29 
(540)

DetvaN
(510)29 - Mlieko, mliečne nápoje, syry, maslo, tvaroh a 

iné výrobky z mlieka.
(730) Wittmannová Katarína, Námestie SNP 75/26, 

960 01 Zvolen, SK;

(210)2451-99 
(220) 27.09.1999 
(511) 16, 41, 42
(540) NAŠE POLE
(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 služby v oblasti poľno
hospodárstva obsiahnuté v triede 42.

(730) HALVOŇ PAVOL, Ing. - Naše pole, Bratislavská 
122, 921 68 Piešťany, SK;

(210)2518-99 
(220) 07.10.1999 
(511) 19 
(540)

(510) 19 - Nekovové stavebné materiály, najmä cement 
určený na výrobu betónov použiteľných na výstav
bu vozoviek, tunelov a v podmienkach možného 
výskytu agresívnych vôd.

(730) Považská cementáreň, a. s., J. Kráľa, 018 63 
Ladce, SK;

(210)2519-99 
(220) 07.10.1999 
(511) 19 
(540)

chrQnmtmin
(510) 19 - Nekovové stavebné materiály, najmä cement so 

zníženým obsahom 6-mocného chrómu.
(730) Považská cementáreň, a. s., J. Kráľa, 018 63 

Ladce, SK;

(210)2886-99
(220) 15.11.1999
(511)5,29, 30
(540) CHUŤOVKY
(510) 5 - Dietetické a diabetické potraviny upravené na le

kárske účely; dietetické a diabetické výrobky obil
né, kukuričné, strukovinové a ich zmesi na lekárske 
účely; dietetické a diabetické cestoviny a cereálne 
výrobky na lekárske účely; detská a dojčenská stra
va; jedlé rastlinné vlákniny; medicinálne čaje.
29 - Sušené, konzervované a varené ovocie a zele
nina; zmesi sušeného ovocia; zmesi sušeného ovo
cia a orieškov; ovocné šupky; arašídové maslo; ko
kosové maslo; kokos sušený; hrozienka; jedlé oleje 
a tuky; kukuričný olej; mandle spracované; arašidy 
spracované; datle; zemiakové lupienky; výrobky zo 
sóje; sójové sušené mlieko, morské riasy; jablkový 
prášok; mlieko a iné mliečne výrobky vrátane 
mliečnych nápojov; mäso, ryby, hydina, zverina, 
mäsové výťažky, konzervy s rybami; konzervované 
mäso.
30 - Pekárske, cestovinárske a cukrárske výrobky; 
múka (potravinárska), múčne výrobky; chlieb, peči
vo, jemné pečivo, koláče, zákusky, sušienky, suchá
re, slané tyčinky, cestoviny, strúhanka, cukrovinky, 
sójové potraviny; obilné, kukuričné a strukovinové 
výrobky a ich zmesi; ryža; olejniny upravené na 
ľudskú výživu a vegetariánsku stravu vrátane ich 
zmesí; m tisli; potraviny škrobovité; káva; kávovi- 
nové náhradky; čaj; kakao; sušené kvasinky; kvas
nice; prášky do pečiva; chuťové omáčky; horčica; 
korenie; koreniny; ocot; med; soľ kuchynská.

(730) BON AVITA- SERVIS, s pol. s r. o., Tematínska ul. 
2, 851 05 Bratislava, SK;

cemQdur
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188 672 188 735 188 799 188 862
188 673 188 736 I88 800 I 88 867
188 674 188 737 188 801 188 864
188 675 i88 738 188 802 188 865
188 676 188 739 188 803 1RS 866
188 677 I88 740 188 804 188 867
188 678 188 741 ISS 805 188 868
188 679 188 742 188 806 188 869
188 680 188 743 188 807 188 870
188 681 ISS /44 188 808 188 871
188 682 188 745 188 809 188 H72
188 683 188 746 188 810 '88 873
188 684 188 747 188 811 188 874
188 685 !38 748 188 512 188 875
188 686 188 749 188 813 I 88 876
188 687 188 750 188 814 188 877
188 688 188 751 188 815 188 8¾
188 689 188 752 188 Slo 188 879
188 690 188 753 188 817 188 880
188 691 188 754 188 818 188 881
188 692 188 755 188 819 188 882
188 693 188 756 188 820 188 883
188 694 188 757 188 821 188 884
188 695 188 758 188 822 188 885
188 696 188 759 188 823 188 886
188 697 188 760 ,188 824 188 887
188 698 188 761 188 825 188 888
188 699 188 762 188 826 188 889
188 700 188 763 188 827 188 890
188 701 188 764 188 828 188 891
188 702 188 765 188 829 188 892
188 703 188 766 188 830 188 893
188 704 188 767 188 831 188 894
188 705 188 768 188 832 188 895
188 706 188 769 188 877 188 896
188 707 !88 770 188 S34 188 897
188 708 188 771 ISS 835 188 898
188 709 188 772 188 836 188 899
188 710 188 773 188 837 188 900
188 711 188 774 188 538 188 901
188 712 188 775 188 839 188 902
188 713 188 776 158 840 188 903
188 714 188 777 188 841 188 904
188 715 188 778 188 842 188 905
188 716 188 779 188 843 188 906
188 717 188 780 188 844 188 907
188 718 188 781 188 845 188 908
188 719 188 782 188 846 188 909
188 720 188 783 188 847 188 910
188 721 188 784 188 848 188 911
188 722 188 785 188 849 188 912
188 723 188 786 188 850 188 917
188 724 188 787 18S 851 188 914
188 725 188 788 188 852 188 915
188 726 188 789 188 853 188 910
188 727 188 790 188 854 188 917
188 728 188 791 188 855 188 918
188 729 188 792 188 856 188 919
188 730 188 793 188 857 188 920
188 731 188 794 188 858 188 921
188 732 188 795 188 859 188 922
188 733 188 797 188 860 188 923
188 734 188 798 188 861 188 924



188 925 188 990 189 055 189 120
188 926 188 991 189 056 189 121
188 927 188 992 189 057 189 122
188 928 188 993 189 058 189 123
188 929 188 994 189 059 189 124
188 930 188 995 189 060 189 125
188 931 188 996 189 061 189 126
188 932 188 997 189 062 189 127
188 933 188 998 189 063 189 128
188 934 188 999 189 064 189 129
188 935 189 000 189 065 189 130
188 936 189 001 189 066 189 131
188 937 189 002 189 067 189 132
188 938 189 003 189 068 189 133
188 939 189 004 189 069 189 134
188 940 189 005 189 070 189 135
188 941 189 006 189 071 189 136
188 942 189 007 189 072 189 137
188 943 189 008 189 073 189 138
188 944 189 009 189 074 189 139
188 945 189 010 189 075 189 140
188 946 189 011 189 076 189 141
188 947 189 012 189 077 189 142
188 948 189013 189 078 189 143
188 949 189 014 189 079 189 144
188 950 189 015 189 080 189 145
188 951 189016 189 081 189 146
188 952 189 017 189 082 189 147
188 953 189018 189 083 189 148
188 954 189 019 189 084 189 149
188 955 189 020 189 085 189 150
188 956 189 021 189 086 189 151
188 957 189 022 189 087 189 152
188 958 189 023 189 088 189 153
188 959 189 024 189 089 189 154
188 960 189 025 189 090 189 155
188 961 189 026 189 091 189 156
188 962 189 027 189 092 189 157
188 963 189 028 189 093 189 158
188 964 189 029 189 094 189 159
188 965 189 030 189 095 189 160
188 966 189 031 189 096 189 161
188 967 189 032 189 097 189 162
188 968 189 033 189 098 189 163
188 969 189 034 189 099 189 164
188 970 189 035 189 100 189 165
188 971 189 036 189 101 189 166
188 972 189 037 189 102 189 167
188 973 189 038 189 103 189 168
188 974 189 039 189 104 189 169
188 975 189 040 189 105 189 170
188 976 189 041 189 106 189 171
188 977 189 042 189 107 189 172
188 978 189 043 189 108 189 173
188 979 189 044 189 109 189 174
188 980 189 045 189 110 189 175
188 981 189 046 189 111 189 176
188 982 189 047 189 112 189 177
188 983 189 048 189 113 189 178
188 984 189 049 189 114 189 179
188 985 189 050 189 115 189 180
188 986 189 051 189 116 189 181
188 987 189 052 189 117 189 182
188 988 189 053 189 118 189 183
188 989 189 054 189 119 189 184



189 185 189 194
189 186 189 195
189 187 189 196
189 188 189 197
189 189 189 198
189 190 189 199
189 191 189 200
189 192 189 201
189 193 189 202

(111) 188 672 
(220)08.07.1999 
(442)08.10.1999 
(151) 13.01.2000 
(180) 08.07.2009
(730) M. R. K. agency, s. r. o., Špitálská 35, 815 85 

Bratislava, SK;
(210) 1707-99

(111) 188 673 
(220)15.07.1999 
(442)08.10.1999 
(151) 13.01.2000 
(180)15.07.2009
(730) SALVIAFARM, a. s., Mnešická 11, 915 01 Nové 

Mesto nad Váhom, SK;
(210)1775-99

(111) 188 674 
(220) 15.07.1999 
(442)08.10.1999 
(151) 13.01.2000 
(180)15.07.2009
(730) SALVIAFARM, a. s., Mnešická 11, 915 01 Nové 

Mesto nad Váhom, SK;
(210) 1776-99

(111) 188 675 
(220) 15.07.1999 
(442) 08.10.1999 
(151)13.01.2000 
(180)15.07.2009
(730) SALVIAFARM, a. s., Mnešická 11, 915 01 Nové 

Mesto nad Váhom, SK;
(210) 1777-99

(111) 188 676 
(220) 15.07.1999 
(442) 08.10.1999 
(151) 13.01.2000 
(180) 15.07.2009
(730) SALVIAFARM, a. s., Mnešická 11, 915 01 Nové 

Mesto nad Váhom, SK;
(210) 1778-99

189 203 189 214
189 204 189 217
189 205 189 218
189 206 189 220
189 207 189 221
189 209 189 226
189 211 189 227
189 212 189 228
189 213

(151) 13.01.2000 
(180) 19.07.2009
(730) HYGESIA, spol. s r. o., Drevená 766/1, 924 00 

Galanta, SK;
(210) 1800-99

(111) 188 678 
(220)02.03.1993 
(442) 08.10.1999 
(151)18.01.2000 
(180) 02.03.2003
(730) Gemstar Development Corporation, 135 North 

Los Robles Avenue, Suite 870, Pasadena, California 
91101, US;

(210) 167-93

(111) 188 679 
(220)29.11.1993 
(442) 08.10.1999 
(151) 18.01.2000 
(180) 29.11.2003
(730) GEOFFREY, INC., spoločnosť zriadená podľa zá

konov štátu Delaware, 2002 West 14th Street, 
Wilmington, Delaware 19806, US;

(210)2206-93

(111) 188 680 
(220)01.03.1994 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)01.03.2004
(730) SENZOR, s. r. o., Park Angelinum 19, 040 04 

Košice, SK;
(210)485-94

(111) 188 681 
(220) 02.11.1994 
(442)08.10.1999 
(151) 18.01.2000 
(180) 02.11.2004
(730) FTC - plant, spol. s r. o., lvánska cesta 27, 823 75 

Bratislava, SK;
(210)2597-94



(180) 22.12.2004
(730) Veitsiluoto Oy, 94830 Kemi, FI; 
(210)3094-94

(111) 188 683 
(220) 19.01.1995 
(442) 08.10.1999 
(151) 18.01.2000 
(180)19.01.2005
(730) Mestek Jaroslav - KABELOVNA GOODWILL,

Bořivojova 105, 130 00 Praha 3, CZ;
(210)133-95

(111) 188 684 
(220) 25.01.1995 
(442) 08.10.1999 
(151) 18.01.2000 
(180)25.01.2005
(730) Internet CZ, spol. s r. o., Technická 3, 160 00 

Praha 6, CZ;
(210) 197-95

(111) 188 685 
(220) 24.02.1995 
(442)08.10.1999 
(151) 18.01.2000 
(180) 24.02.2005
(730) BROWN-FORMAN CORPORATION, spoloč

nosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 850 
Dixie Highway, Louisville, Kentucky 40210-1091, 
US;

(210)591-95

(111) 188 686 
(220) 17.12.1998 
(442) 08.10.1999 
(151) 18.01.2000 
(180) 17.12.2008
(730) FRUCONA, a. s., Textilná 6, 042 62 Košice, SK; 
(210)1017-95

(111) 188 687 
(220) 04.05.1995 
(442)08.10.1999 
(151) 18.01.2000 
(180)04.05.2005
(730) FRUIT SHIPPERS LIMITED, Third Floor, 

Charlotte House, Charlotte Street, Nassau, BS; 
(210) 1203-95

(730) QUILTEX, spol. s r. o., Garbiarska 678, 031 01 
Liptovský Mikuláš, SK;

(210) 1706-95

(111) 188 689 
(220) 25.08.1995 
(442) 08.10.1999 
(151) 18.01.2000 
(180)25.08.2005
(730) Ogilvy and Mather, s. r. o., Lipského 4, 841 01 

Bratislava, SK;
(210)2395-95

(111) 188 690 
(220) 22.09.1995 
(442)08.10.1999 
(151) 18.01.2000 
(180) 22.09.2005
(730) CONOCO INC., spoločnosť podľa zákonov štátu 

Delaware, Ponca City, Oklahoma, US;
(210) 2698-95

(111) 188 691 
(220) 19.10.1995 
(442)08.10.1999 
(151) 18.01.2000 
(180) 19.10.2005
(730) Drozen Zdeněk, PhDr. - DOZ, Košická 6, 821 09 

Bratislava, SK;
(210)2943-95

(111) 188 692 
(220) 19.10.1995 
(442) 08.10.1999 
(151) 18.01.2000 
(180) 19.10.2005
(730) Drozen Zdeněk, PhDr. - DOZ, Košická 6, 821 09 

Bratislava, SK;
(210)2945-95

(111) 188 693 
(220) 05.01.1996 
(442) 08.10.1999 
(151) 18.01.2000 
(180) 05.01.2006
(730) BRINK’S NETWORK, INC., One Thomdal 

Circle, Darien, Connecticut 06820, US;
(210) 36-96

(111) 188 694 
(220)08.01.1996 
(442)08.10.1999 
(151) 18.01.2000 
(180) 08.01.2006
(730) BESARETA, spol. s r. o., ČSA 229, 691 41 Břec

lav, CZ;
(210) 49-96



(111) 188 695 
(220)22.01.1996 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 22.01.2006
(730) Oklamčáková Anna, Ing. - OKLAMČÁK PRO

DUCTION, Bzovícka 4, 851 07 Bratislava, SK; 
(210)172-96

(111) 188 696 
(220) 22.01.1996 
(442) 08.10.1999 
(151) 18.01.2000 
(180)22.01.2006
(730) Oklamčáková Anna, Ing. - OKLAMČÁK PRO

DUCTION, Bzovícka 4, 851 07 Bratislava, SK; 
(210) 174-96

(111) 188 697 
(220) 08.02.1999 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 08.02.2009
(730) Oklamčáková Anna, Ing. - OKLAMČÁK PRO

DUCTION, Bzovícka 4, 851 07 Bratislava, SK; 
(210) 179-96

(111) 188 698 
(220) 09.02.1996 
(442) 08.10.1999 
(151) 18.01.2000 
(180) 09.02.2006
(730) LEMNIX, s. r. o., Uherecká cesta, 958 03 Malé 

Uherce, SK;
(210) 400-96

(111) 188 699 
(220) 14.02.1996 
(442) 08.10.1999 
(151)18.01.2000 
(180)14.02.2006
(730) PYROKONTROL, spol. s r. o., Račianska 75, 

836 06 Bratislava, SK;
(210) 436-96

(111) 188 700 
(220)21.02.1996 
(442) 08.10.1999 
(151) 18.01.2000 
(180)21.02.2006
(730) Technický a skúšobný ústav stavebný v Bratisla

ve, Studená 3, 826 34 Bratislava, SK;
(210)507-96

(730) BONTEX INTERNATIONAL Sp. z o. o., ul.
Rumiana 98, 029 56 Warszawa, PL;

(210)758-96

(111) 188 702 
(220) 15.04.1996 
(442)08.10.1999 
(151) 18.01.2000 
(180) 15.04.2006
(730) VÍNO, a. s., Košice, Werferova 1, 040 11 Košice, 

SK;
(210)958-96

(111) 188 703 
(220) 15.04.1996 
(442)08.10.1999 
(151) 18.01.2000 
(180) 15.04.2006
(730) VÍNO, a. s., Košice, Werferova 1, 040 11 Košice, 

SK;
(210)963-96

(111) 188 704 
(220) 15.04.1996 
(442) 08.10.1999 
(151) 18.01.2000 
(180) 15.04.2006
(730) VÍNO, a. s., Košice, Werferova 1, 040 11 Košice, 

SK;
(210)968-96

(111) 188 705 
(220) 16.04.1996 
(442)08.10.1999 
(151) 18.01.2000 
(180) 16.04.2006
(730) REOS, spol. s r. o., Adámiho 3, 841 05 Bratislava, 

SK;
(210) 979-96

(111) 188 706 
(220) 10.05.1996 
(442)08.10.1999 
(151) 18.01.2000 
(180) 10.05.2006
(730) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., 900 82 

Blatné 18, SK;
(210) 1251-96

(111) 188 707 
(220) 14.05.1996 
(442)08.10.1999 
(151) 18.01.2000 
(180) 14.05.2006
(730) REVENT, s. r. o., Sinkulova 83, 140 00 Praha 4, 

CZ;
(210) 1288-96



(111) 188 708 
(220)10.06.1996 
(442)08.10.1999 
(151) 18.01.2000 
(180)10.06.2006
(730) ALLEGIANCE CORPORATION, 1430 Wauke

gan Road, McGaw Park, Illinois, US;
(210) 1521-96

(111) 188 709 
(220)18.06.1996 
(442) 08.10.1999 
(151) 18.01.2000 
(180) 18.06.2006
(730) Tatrakon, spol. s r. o., Alžbetina 23, 058 01 

Poprad, SK;
(210)1600-96

(111) 188 710 
(220)28.06.1996 
(442) 08.10.1999 
(151) 18.01.2000 
(180)28.06.2006
(730) Brink's Network Incorporated, Darien, Connecti

cut 06820-0473, US;
(210) 1705-96

(111)188 711 
(220)06.08.1996 
(310)112019 
(320)11.06.1996 
(330) CZ 
(442) 08.10.1999 
(151) 18.01.2000 
(180) 06.08.2006
(730) SEVEROCHEMA, družstvo pro chemickou vý

robu, Vilová 333/2, 460 02 Liberec, CZ; 
(210)2059-96

(111)188 712 
(220)08.08.1996 
(442)08.10.1999 
(151) 18.01.2000 
(180)08.08.2006
(730) AT & T CORPORATION, spoločnosť organizo

vaná a existujúca podľa zákonov štátu New York, 
32 Avenue of the Americas, New York, N. Y. 10013- 
-2412, US;

(210)2078-96

(730) AT & T Corp., spoločnosť organizovaná a existu
júca podľa zákonov štátu New York, 32 Avenue of 
the Americas, New York, New York 10013-2412, 
US;

(210)2080-96

(111) 188 714 
(220)21.08.1996 
(442) 08.10.1999 
(151) 18.01.2000 
(180)21.08.2006
(730) Salon Vasil - SAMON, Vila Tri duby 54, 059 60 

Tatranská Lomnica, SK;
(210)2199-96

(111) 188 715
(220)04.09.1996
(442)08.10.1999
(151)18.01.2000
(180)04.09.2006
(730) THE BRITISH PETROLEUM COMPANY p. 1. 

c., Britannic House, 1 Finsbury Circus, London 
EC2M 7BA, GB;

(210)2317-96

(111) 188 716 
(220)04.09.1996 
(442) 08.10.1999 
(151)18.01.2000 
(180)04.09.2006
(730) THE BRITISH PETROLEUM COMPANY p. 1.

c., Britannic House, 1 Finsbury Circus, London 
EC2M 7BA, GB;

(210)2318-96

(111) 188 717 
(220)16.09.1996 
(442)08.10.1999 
(151) 18.01.2000 
(180)16.09.2006
(730) Taylor Nelson AGB Pic, AGB House, Westgate, 

London W5 1UA, GB;
(210)2436-96

(111) 188 718 
(220)27.09.1996 
(442)08.10.1999 
(151) 18.01.2000 
(180)27.09.2006
(730) BAYER CORPORATION, spoločnosť zriadená 

podľa zákonov štátu Indiana, 1884 Miles Avenue, 
Elkhart, Indiana 46514, US;

(210)2550-96



(151) 18.01.2000 
(180)01.10.2006
(730) BONAVITA - SERVIS, spol. s r. o., Tematínska ul.

2, 851 05 Bratislava, SK;
(210)2568-96

(111) 188 720 
(220) 07.10.1996 
(442) 08.10.1999 
(151)18.01.2000 
(180)07.10.2006
(730) UNIVERSAL TRADING SR, a. s., 900 23 Vinič

né 209, SK;
(210)2629-96

(111) 188 721 
(220)07.10.1996 
(442) 08.10.1999 
(151) 18.01.2000 
(180) 07.10.2006
(730) UNIVERSAL TRADING SR, a. s., 900 23 Vinič

né 209, SK;
(210)2631-96

(111) 188 722 
(220) 11.10.1996 
(442)08.10.1999 
(151) 18.01.2000 
(180) 11.10.2006
(730) WYSE TECHNOLOGY, INC., 3471 N. First 

Street, San Jose, California 95134, US; 
(210)2684-96

(111) 188 723 
(220)29.10.1996 
(442)08.10.1999 
(151) 18.01.2000 
(180)29.10.2006
(730) TESSENDERLO CHEMIE s. a./n. V., Stations- 

straat, B-3980 Tessenderlo, BE;
(210)2831-96

(111) 188 724 
(220)30.10.1996 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)30.10.2006
(730) LAMBDA, a. s., Krajinská 2929, 921 01 Piešťany, 

SK;
(210)2860-96

(730) NATURAL WHITE INC., 15449 Yonge Street, 
Aurora, Ontario L4G 1P3, CA;

(210)2878-96

(111) 188 726 
(220) 27.11.1996 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)27.11.2006
(730) TRADE INVEST, spol. s r. o., Rázusova 1, 040 00 

Košice 4, SK;
(210)3185-96

(111) 188 727 
(220)27.11.1996 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)27.11.2006
(730) TRADE INVEST, spol. s r. o., Rázusova 1, 040 00 

Košice 4, SK;
(210)3186-96

(111) 188 728 
(220)27.11.1996 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)27.11.2006
(730) TRADE INVEST, spol. s r. o., Rázusova 1, 040 00 

Košice 4, SK;
(210)3187-96

(111) 188 729 
(220) 13.12.1996 
(310)112318 
(320)20.06.1996 
(330) CZ 
(442)08.10.1999 
(151)19.01.2000 
(180) 13.12.2006
(730) Autoklub Bohemia Assistance, a. s., Opletalova 

1337/29, 110 00 Praha 1, CZ;
(210)3356-96

(111) 188 730 
(220)16.12.1996 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 16.12.2006
(730) SLOVPEK, spol. s r. o., Hurbanova 21, 921 01 

Piešťany, SK;
(210)3363-96



(730) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., 900 82 
Blatné 18, SK;

(210)3367-96

(111) 188 732 
(220)20.12.1996 
(442)08.10.1999 
(151)19.01.2000 
(180)20.12.2006
(730) ASTRID T. M., a. s., U průhonu 10/700, 170 04 

Praha 7, CZ;
(210) 3446-96

(111) 188 733 
(220)23.12.1996 
(310) 117693 
(320)09.12.1996 
(330) CZ 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)23.12.2006
(730) SAFETEX CS, spol. s r. o., Červená 9 - Škrabky, 

405 02 Děčín, CZ;
(210)3468-96

(111) 188 734 
(220) 27.12.1996 
(442)08.10.1999 
(151)19.01.2000 
(180) 27.12.2006
(730) VITAE, spol. s r. o., Čajakova 14, 811 05 Bratisla

va, SK;
(210) 3488-96

(111) 188 735 
(220)27.12.1996 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)27.12.2006
(730) Talian Jozef, 082 16 Fintíce 320, SK; 
(210) 3491-96

(111) 188 736 
(220)14.01.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 14.01.2007
(730) SLOVVINEX, spol. s r. o., Štúrova 117, 900 01 

Modra, SK;
(210) 101-97

(730) ZIFF-DAVIS PUBLISHING COMPANY (Dela
ware Company), One Park Avenue, New York, 
New York 10016, US;

(210) 182-97

(111) 188 738
(220)24.01.1997
(442)08.10.1999
(151)19.01.2000
(180)24.01.2007
(730) RUDH - Praha, spol. s r. o., Mikuleckého 1311/8, 

140 00 Praha 4, CZ;
(210)256-97

(111) 188 739 
(220)30.01.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)30.01.2007
(730) RUDH - Praha, spol. s r. o., Mikuleckého 1311/8, 

140 00 Praha 4, CZ;
(210)329-97

(111) 188 740 
(220)04.02.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)04.02.2007
(730) Grupo Hotelero Gran Caribe S. A., Avenida 7ma 

No.4210 entre 42 y 44, P lay a, Ciudad de La 
Habana, CU;

(210)374-97

(111) 188 741 
(220)05.02.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)05.02.2007
(730) Šebo Ladislav, Ing., Modranská 151, 902 01 

Vinosady, SK;
(210)394-97

(111) 188 742 
(220)05.02.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)05.02.2007
(730) Šebo Ladislav, Ing., Modranská 151, 902 01 

Vinosady, SK;
(210)395-97



(730) AB Gustaf Kähr, Box 805, S 382 28 Nybro, SE; 
(210)433-97

(111) 188 744 
(220) 10.02.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 10.02.2007
(730) Chadimová Elfrída, PhDr., Gallayova 3, 841 02 

Bratislava, SK;
(210)451-97

(111) 188 745 
(220) 18.02.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 18.02.2007
(730) V Secret Catalogue, Inc., 1105 North Market 

Street, Wilmington, Delaware 19801, US; 
(210)531-97

(111) 188 746 
(220) 07.03.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 07.03.2007
(730) NIKA, spol. s r. o., Nová 135, 017 01 Považská 

Bystrica, SK;
(210) 708-97

(111) 188 747 
(220) 22.05.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)22.05.2007
(730) MMS SOFTEC, s. r. o„ Hajdoczyho 1, 917 01 

Trnava, SK;
(210)714-97

(111) 188 748 
(220) 10.03.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 10.03.2007
(730) DND, s. r. o., Kollárova 91, 036 01 Martin, SK; 
(210)716-97

(111) 188 749 
(220) 10.03.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 10.03.2007
(730) DND, s. r. o., Kollárova 91, 036 01 Martin, SK; 
(210)717-97

(111) 188 750 
(220) 11.03.1997 
(442) 08.10.1999

(151) 19.01.2000 
(180) 11.03.2007
(730)TERAKO, spol. s r. o., Obchodná 53, 811 06 

Bratislava, SK;
(210) 739-97

(111) 188 751 
(220) 11.03.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 11.03.2007
(730) ALBACON SLOVENSKO, s. r. o., 013 61 

Kotešová 476, SK;
(210) 740-97

(111) 188 752 
(220) 11.03.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 11.03.2007
(730) ALBACON SLOVENSKO, s. r. o., 013 61 

Kotešová 476, SK;
(210) 741-97

(111) 188 753 
(220) 18.03.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 18.03.2007
(730) Items International, Inc., 1540-A East Pleasant 

Valley Boulevard, Altoona, Pennsylvemia 16602, 
US;

(210) 828-97

(111) 188 754 
(220) 19.03.1997 
(310)2121361 
(320) 22.01.1997 
(330) GB 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 19.03.2007
(730) Rover Group Limited, International Headquarters, 

Warwick Technology Park, Warwick CV34 6RG, 
GB;

(210)831-97

(111) 188 755 
(220) 19.03.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 19.03.2007
(730) Dzurenda Vladimir, PaedDr., CSc., Grešova 18, 

080 01 Prešov, SK;
(210)843-97



(151) 19.01.2000 
(180) 19.03.2007
(730) FINECO, spol. s r. o., Záhradnícka 93, 821 08 

Bratislava, SK;
(210) 844-97

(111) 188 757 
(220)20.03.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)20.03.2007
(730) Burton Retail Limited, 214 Oxford Street, Lon

don, GB;
(210) 848-97

(111) 188 758 
(220) 26.03.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)26.03.2007
(730) NEW ART, spol. s r. o. Košice, Pražská 4, 040 11 

Košice, SK;
(210)918-97

(111) 188 759 
(220) 27.03.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)27.03.2007
(730) WEBCONNECT, spol. s r. o., A. Hlinku 59/103, 

921 01 Piešťany, SK;
(210) 932-97

(111) 188 760 
(220)01.04.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)01.04.2007
(730) Micos Slovakia, s. r. o., P. Mudroňa 7, 010 01 Žili

na, SK;
(210) 939-97

(111) 188 761 
(220)01.04.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)01.04.2007
(730) Micos Slovakia, s. r. o., P. Mudroňa 7, 010 01 Žili

na, SK;
(210)940-97

(730) LUBOCONS, spol. s r. o., Krajná 29, 821 04 
Bratislava, SK;

(210)985-97

(111) 188 763 
(220) 08.04.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 08.04.2007
(730) LUBOCONS, spol. s r. o., Krajná 29, 821 04 

Bratislava, SK;
(210) 988-97

(111) 188 764 
(220) 10.04.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 10.04.2007
(730) Motorola Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov 

štátu Delaware, 1303 East Algonquin Road, 
Schaumburg, Illinois, US;

(210) 1009-97

(111) 188 765 
(220) 11.04.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 11.04.2007
(730) DERMIK LABORATORIES INC, 500 Areola 

Road, Collegeville, Pennsylvania 19426, US;
(210) 1032-97

(111) 188 766 
(220) 14.04.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 14.04.2007
(730) Leatherman Tool Group, Inc., 12106 N.E. Ains

worth Circle, Portland, Oregon 97220, US;
(210) 1047-97

(111) 188 767 
(220) 17.04.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 17.04.2007
(730) MARTINSKÁ MECHATRONICKÁ, a. s., 

Thurzova 16, 036 01 Martin, SK;
(210) 1078-97

(111) 188 768 
(220) 18.04.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 18.04.2007
(730) MONA, spol. s r. o., Žitná 18, 120 79 Praha 2, CZ; 
(210) 1083-97



(111) 188 769 
(220)18.04.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 18.04.2007
(730) Mars, Incorporated, McLean, Virginia 22101, US; 
(210) 1085-97

(111) 188 770 
(220)21.04.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)21.04.2007
(730) ROSANA, spol. s r. o., Hrnčiarska 2, 902 01 

Pezinok, SK;
(210) 1093-97

(111) 188 771 
(220)07.05.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 07.05.2007
(730) NBA Properties, Inc., Olympic Tower, 645 Fifth 

Avenue, New York, NY 10022, US;
(210) 1257-97

(111) 188 772 
(220)07.05.1997 
(442)08.10.1999 
(151)19.01.2000 
(180) 07.05.2007
(730) NBA Properties, Inc., Olympic Tower, 645 Fifth 

Avenue, New York, NY 10022, US;
(210) 1258-97

(111) 188 773
(220)07.05.1997
(442)08.10.1999
(151)19.01.2000
(180)07.05.2007
(730) Mopeds - Slovakia, s. r. o., Páričkova 22, 815 46 

Bratislava, SK;
(210) 1263-97

(111) 188 774 
(220)07.05.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 07.05.2007
(730) ADT Services AG, Alpenstrasse 1, Zug, CH; 
(210) 1266-97

(730) BHG Bielmeier Willibald Hausgeräte, 94267 
Prackenbach, DE;

(210)1271-97

(111) 188 776 
(220) 09.05.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 09.05.2007
(730) AB Klippans Finpappersbru k, Västergatan 1, 

352 30 Växjô, SE;
(210) 1272-97

(111) 188 777 
(220)09.05.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 09.05.2007
(730) Marcinko Mikuláš, Ing., Španielova 1311, 163 00 

Praha 6, CZ;
(210) 1274-97

(111) 188 778 
(220)09.05.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)09.05.2007
(730) MATADORFIX, s. r. o., Kopčianska cesta 22, 

852 58 Bratislava, SK;
(210) 1277-97

(111) 188 779 
(220) 13.05.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 13.05.2007
(730) AMERICAN CYANAMID COMPANY, Five 

Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, US; 
(210) 1284-97

(111) 188 780 
(220) 13.05.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 13.05.2007
(730) THE BOOTS COMPANY PLC, Nottingham 

NG2 3AA, GB;
(210) 1286-97

(111) 188 781 
(220) 14.05.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 14.05.2007
(730) LIFELINE SLOVAKIA, s. r. o., 072 03 Rakovec 

nad Ondavou 7, SK;
(210) 1292-97



(111) 188 782 
(220) 14.05.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 14.05.2007
(730) Homola Jozef, Ovručská 9, 040 22 Košice, SK; 
(210) 1293-97

(111) 188 783 
(220) 14.05.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 14.05.2007
(730) Friedrich Kaltenbôck, Lindengasse 22, Traiskir- 

chen, AT;
(210) 1294-97

(111) 188 784 
(220) 14.05.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 14.05.2007
(730) DP BEVERAGES LIMITED, Townparks Indus

trial Estate, Athy, County Kildare, IE; 
(210)1297-97

(111) 188 785 
(220) 14.05.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 14.05.2007
(730) E. C. I. F. SLOVAKIA, a. s., Istebné 142, 027 53 

Istebné, SK;
(210) 1299-97

(111) 188 786 
(220) 19.05.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 19.05.2007
(730) TECHNOART, s. r. o., Hradská 5/A, 821 07 

Bratislava, SK;
(210) 1333-97

(111) 188 787 
(220)20.05.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)20.05.2007
(730) E. I. du Pont de Nemours and Company, 1007 

Market Street, Wilmington, Delaware 19898, US; 
(210) 1357-97

(730) Flymo Société Anonyme, Alpenstrasse 12, CH- 
-6300 Zug, CH;

(210) 1363-97

(111) 188 789
(220)21.05.1997
(442)08.10.1999
(151)19.01.2000
(180)21.05.2007
(730) PREMAC, spol. s r. o., Stará Vajnorská cesta 25, 

832 17 Bratislava, SK;
(210) 1378-97

(111) 188 790
(220)21.05.1997
(442)08.10.1999
(151)19.01.2000
(180)21.05.2007
(730) PREMAC, spol. s r. o., Stará Vajnorská cesta 25, 

832 17 Bratislava, SK;
(210) 1379-97

(111) 188 791 
(220)22.05.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)22.05.2007
(730) MC, spol. s r. o., Priekopy 20, 821 08 Bratislava, 

SK;
(210) 1395-97

(111)188 792 
(220)22.05.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)22.05.2007
(730) ENRON Corp., 1400 Smith Street, Houston, Texas 

77002, US;
(210) 1405-97

(111)188 793 
(220)22.05.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)22.05.2007
(730) ENRON Corp., 1400 Smith Street, Houston, Texas 

77002, US;
(210) 1406-97

(111) 188 794 
(220)22.05.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)22.05.2007
(730) ORLING, spol. s r. o., Na Bělisku 1352, 562 01 

Ústí nad Orlici, CZ;
(210) 1414-97



(111) 188 795 
(220) 22.05.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)22.05.2007
(730) ENGO, s. r. o., Vlčie hrdlo 69, 821 10 Bratislava, 

SK;
(210)1417-97

(111) 188 797 
(220) 23.05.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)23.05.2007
(730) FATRA, a. s., T. Bati, 763 61 Napajedia, CZ; 
(210) 1451-97

(111) 188 798 
(220)23.05.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 23.05.2007
(730) DVORÍM, spol. s r. o., Nálepkova 2, 921 01 

Piešťany, SK;
(210) 1457-97

(111) 188 799 
(220)26.05.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)26.05.2007
(730) Jurenková Mária, GUNI, Vígľašská 9, 851 07 

Bratislava, SK;
(210)1461-97

(111) 188 800 
(220)05.05.1999 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)05.05.2009
(730) Minerálne vody - Čeřin, a. s., Čačín 64, 974 01 

Banská Bystrica, SK;
(210) 1494-97

(111) 188 801 
(220)30.05.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)30.05.2007
(730) TRIDO, s. r. o., Husova 1, 678 01 Blansko, CZ; 
(210)1498-97

(730) FaxCopy, a. s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava, 
SK;

(210) 1508-97

(111) 188 803 
(220) 02.06.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)02.06.2007
(730) FaxCopy, a. s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava, 

SK;
(210) 1509-97

(111) 188 804 
(220) 02.06.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)02.06.2007
(730) David S. Smith Packaging Limited, Brownsover 

Road, Rugby CV21 1HL, GB;
(210) 1514-97

(111) 188 805 
(220) 06.06.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 06.06.2007
(730) Dujava Milan, Ing., Sibírska 8, 080 01 Prešov, SK; 
(210) 1551-97

(111)188 806 
(220) 09.06.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 09.06.2007
(730) Pharmagal, spol. s r. o., Murgašova 5, 949 01 

Nitra, SK;
(210) 1557-97

(111) 188 807 
(220) 09.06.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 09.06.2007
(730) Pharmagal, spol. s r. o., Murgašova 5, 949 01 

Nitra, SK;
(210) 1558-97

(111)188 808 
(220) 09.06.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)09.06.2007
(730) TGI Friday's of Minnesota, Inc., spoločnosť zria

dená podľa zákonov štátu Minnesota, 7540 LBJ 
Freeway, Suite 100, Dallas, Texas 75251, US;

(210) 1560-97



(111)188 809
(220)09.06.1997
(442)08.10.1999
(151)19.01.2000
(180)09.06.2007
(730) SUN MICROSYSTEMS, INC., spoločnosť zria

dená podľa zákonov štátu Delaware, 2550 Garcia 
Avenue, Mountain View, California 94043-1100, 
US;

(210) 1562-97

(111) 188 810 
(220) 09.06.1997 
(442)08.10.1999 
(151)19.01.2000 
(180) 09.06.2007
(730) SUN MICROSYSTEMS, INC., spoločnosť zria

dená podľa zákonov štátu Delaware, 2550 Garcia 
Avenue, Mountain View, California 94043-1100, 
US;

(210) 1563-97

(111) 188 811 
(220)09.06.1997 
(310) 291959 
(320)11.12.1996 
(330) UY 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)09.06.2007
(730) Cerveceria y Malteria Paysandú S. A., Rambla 

Dr. Baltasar Brum 2933, Montevideo, UY;
(210) 1564-97

(111) 188 812 
(220) 09.06.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)19.01.2000 
(180)09.06.2007
(730) Šefčík Tomáš - Firma Šefčík, Húščavova 1, 800 00 

Bratislava IV, SK;
(210)1565-97

(111) 188 813 
(220) 09.06.1997 
(442)08.10.1999 
(151)19.01.2000 
(180)09.06.2007
(730) FREE ZONE SIPOX, spol. s r. o., Kopčianska 92, 

852 03 Bratislava, SK;
(210)1566-97

(730) FREE ZONE SIPOX, spol. s r. o., Kopčianska 92, 
852 03 Bratislava, SK;

(210)1567-97

(111) 188 815 
(220) 10.06.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)19.01.2000 
(180)10.06.2007
(730) Conopco, Inc., doing business as Calvin Klein 

Cosmetics Company, Trump Tower, 725 Fifth 
Avenue, New York, New York 10022, US; 

(210)1569-97

(111) 188 816 
(220)10.06.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)10.06.2007
(730) American-Cigarette Company (Overseas) Limi

ted, Grienbachstrasse 11, CH-6300 Zug, CH; 
(210)1570-97

(111) 188 817 
(220) 10.06.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)19.01.2000 
(180)10.06.2007
(730) Shell International Petroleum Company Limi

ted, Shell Centre, London SEl 7NA, GB;
(210) 1571-97

(111) 188 818 
(220) 10.06.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)19.01.2000 
(180)10.06.2007
(730) Shiseido Company, Ltd., 7-5-5 Ginza, Chuo-ku, 

Tokyo 104-10, JP;
(210)1575-97

(111) 188 819
(220)10.06.1997
(442)08.10.1999
(151)19.01.2000
(180)10.06.2007
(730) Shiseido Company, Ltd., 7-5-5 Ginza, Chuo-ku, 

Tokyo 104-10, JP;
(210) 1576-97



(730) Shiseido Company, Ltd., 7-5-5 Ginza, Chuo-ku, 
Tokyo 104-10, JP;

(210) 1577-97

(111) 188 821 
(220) 10.06.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)10.06.2007
(730) Shiseido Company, Ltd., 7-5-5 Ginza, Chuo-ku, 

Tokyo 104-10, JP;
(210) 1578-97

(111) 188 822 
(220) 10.06.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)10.06.2007
(730) Shiseido Company, Ltd., 7-5-5 Ginza, Chuo-ku, 

Tokyo 104-10, JP;
(210) 1579-97

(111) 188 823 
(220) 10.06.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)19.01.2000 
(180) 10.06.2007
(730) Shiseido Company, Ltd., 7-5-5 Ginza, Chuo-ku, 

Tokyo 104-10, JP;
(210) 1580-97

(111) 188 824 
(220) 10.06.1997 
(442)08.10.1999 
(151)19.01.2000 
(180)10.06.2007
(730) Shiseido Company, Ltd., 7-5-5 Ginza, Chuo-ku, 

Tokyo 104-10, .IP;
(210) 1581-97

(111) 188 825 
(220) 10.06.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)19.01.2000 
(180)10.06.2007
(730) Shiseido Company, Ltd., 7-5-5 Ginza, Chuo-ku, 

Tokyo 104-10, JP;
(210)1582-97

(111) 188 826 
(220) 10.06.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 10.06.2007
(730) Shiseido Company, Ltd., 7-5-5 Ginza, Chuo-ku, 

Tokyo 104-10, JP;
(210) 1583-97

(111) 188 827 
(220) 10.06.1997 
(442)08.10.1999 
(151)19.01.2000 
(180) 10.06.2007
(730) Shiseido Company, Ltd., 7-5-5 Ginza, Chuo-ku, 

Tokyo 104-10, JP;
(210) 1584-97

(111) 188 828 
(220) 10.06.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 10.06.2007
(730) Shiseido Company, Ltd., 7-5-5 Ginza, Chuo-ku, 

Tokyo 104-10, JP;
(210)1585-97

(111) 188 829 
(220) 10.06.1997 
(442)08.10.1999 
(151)19.01.2000 
(180) 10.06.2007
(730) Shiseido Company, Ltd., 7-5-5 Ginza, Chuo-ku, 

Tokyo 104-10, JP;
(210) 1586-97

(111) 188 830 
(220) 11.06.1997 
(442)08.10.1999 
(151)19.01.2000 
(180) 11.06.2007
(730) LUCASFILM Ltd., 5858 Lucas Valley Road, 

Nicasio, California 94946, US;
(210) 1602-97

(111) 188 831 
(220)11.06.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 11.06.2007
(730) LUCASFILM Ltd., 5858 Lucas Valley Road, 

Nicasio, California 94946, US;
(210) 1603-97

(111) 188 832 
(220)11.06.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 11.06.2007
(730) LUCASFILM Ltd., 5858 Lucas Valley Road, 

Nicasio, California 94946, US;
(210) 1604-97



(730) LUCASFILM Ltd., 5858 Lucas Valley Road, 
Nicasio, California 94946, US;

(210) 1605-97

(111) 188 834 
(220)11.06.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 11.06.2007
(730) LUCASFILM Ltd., 5858 Lucas Valley Road, 

Nicasio, California 94946, US;
(210) 1606-97

(111) 188 835 
(220) 12.06.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 12.06.2007
(730) NU SKIN INTERNATIONAL, INC., One Nu 

Skin Plaza 75 West Center, Provo, Utah 84601, US; 
(210) 1615-97

(111) 188 836 
(220)26.06.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)26.06.2007
(730) Mostecká uhelná společnost, a. s., Most, V. Řezá

če 315, 434 67 Most, CZ;
(210) 1768-97

(111) 188 837
(220)27.06.1997
(442)08.10.1999
(151)19.01.2000
(180)27.06.2007
(730) CALVADOS FERRACINI LTDA., Ruaa Olivio 

Fenati, 149 - Distrito Industrial, Franca - SP, BR; 
(210) 1786-97

(111) 188 838 
(220)30.06.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)30.06.2007
(730) CME Media Enterprises B. V., Leidseplein 29, 

1017 PS Amsterdam, NL;
(210) 1800-97

(111) 188 839 
(220)01.07.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)01.07.2007
(730) Pennzoil Products Company, Pennzoil Place, 700 

Milam, Houston, Texas 77002, US;
(210) 1808-97

(111) 188 840 
(220)01.07.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)01.07.2007
(730) EKOHAUS, s. r. o., Saratovská 5, 841 02 Bratisla

va, SK;
(210) 1813-97

(111) 188 841 
(220) 03.07.1997 
(442)08.10.1999 
(151)19.01.2000 
(180)03.07.2007
(730) MIRO Kinderartikel, spol. s r. o., Pestovateľská 

9, 821 04 Bratislava, SK;
(210) 1826-97

(111) 188 842
(220)03.07.1997
(442)08.10.1999
(151)19.01.2000
(180)03.07.2007
(730) MIRO Kinderartikel, spol. s r. o., Pestovateľská 

9, 821 04 Bratislava, SK;
(210) 1827-97

(111)188 843 
(220)03.07.1997 
(310)886215 
(320) 22.01.1997 
(330) BX 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)03.07.2007
(730) NV Master Foods S A, Kleine Kloosterstraat 8, 

1932 St. Stevens Woluwe, BE;
(210) 1829-97

(111) 188 844 
(220)03.07.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)03.07.2007
(730) Kryška Evžen, Slovenská 2686, 760 01 Zlín, CZ; 
(210)1831-97

(111) 188 845 
(220)03.07.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)03.07.2007
(730) Crane Plastics Company Limited Partnership,

2141 Fairwood Avenue, Columbus, Ohio 43216- 
-1047, US;

(210) 1835-97



(111) 188 846 
(220)07.07.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 07.07.2007
(730) Porubčan Róbert, Ing. - EDING, Zliechovská 

341, 018 64 Košeca, SK;
(210) 1893-97

(111) 188 847 
(220) 09.07.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)09.07.2007
(730) CENTRO, spol. s r. o., Tomašikova 28, 821 01 

Bratislava, SK;
(210)1921-97

(111) 188 848 
(220) 09.07.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 09.07.2007
(730) GLAXO GROUP LIMITED, Glaxo Wellcome 

House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex 
UB6 0NN, GB;

(210) 1925-97

(111) 188 849 
(220)09.07.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)09.07.2007
(730) Pharmacia & Upjohn AB, S-112 87 Stockholm, 

SE;
(210) 1926-97

(111) 188 850 
(220) 09.07.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 09.07.2007
(730) INTERAUDIT BENETIP, s. r. o., Kuzmányho 8, 

010 01 Žilina, SK;
(210) 1928-97

(111) 188 851 
(220)09.07.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)09.07.2007
(730) STAVMIX plus, s. r. o., Železničná 53, 900 31 

Stupava, SK;
(210) 1950-97

(111) 188 852 
(220) 10.07.1997 
(442) 08.10.1999

(151) 19.01.2000 
(180)10.07.2007
(730) SLOVDEKRA, spol. s r. o., Polianky 19, 841 01 

Bratislava, SK;
(210) 1960-97

(111) 188 853 
(220) 10.07.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 10.07.2007
(730)ROSANA, spol. s r. o., Hrnčiarska 2, 902 01 

Pezinok, SK;
(210) 1961-97

(111) 188 854 
(220) 11.07.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 11.07.2007
(730) EMCO, spol. s r. o., Klincová 10, 821 08 Bratisla

va, SK;
(210) 1966-97

(111) 188 855 
(220) 11.07.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 11.07.2007
(730) EMCO, spol. s r. o., Klincová 10, 821 08 Bratisla

va, SK;
(210) 1968-97

(111) 188 856 
(220) 11.07.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 11.07.2007
(730) EMCO, spol. s r. o., Klincová 10, 821 08 Bratisla

va, SK;
(210) 1969-97

(111) 188 857 
(220) 11.07.1997 
(442)08.10.1999 
(151)19.01.2000 
(180) 11.07.2007
(730) EMCO, spol. s r. o., Klincová 10, 821 08 Bratisla

va, SK;
(210) 1970-97



(730) Komandor S. A., ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 
Mielec, PL;

(210) 1971-97

(111) 188 859 
(220)11.07.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)19.01.2000 
(180) 11.07.2007
(730) BADEL 1862 d. d., vina i alkoholna pica, Vlaška 

116, Zagreb, HR;
(210)1974-97

(111) 188 860 
(220) 11.07.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 11.07.2007
(730) KAROSA, a. s., Dobrovského 74/11, 566 03 Vysoké 

Mýto, CZ;
(210) 1978-97

(111) 188 861 
(220) 11.07.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 11.07.2007
(730) BADEL 1862 d. d., vina i alkoholna pica, Vlaška 

116, Zagreb, HR;
(210) 1979-97

(111) 188 862 
(220) 11.07.1997 
(442)08.10.1999 
(151)19.01.2000 
(180) 11.07.2007
(730) BADEL 1862 d. d., vina i alkoholna pica, Vlaška 

116, Zagreb, HR;
(210) 1980-97

(111) 188 863 
(220)11.07.1997 
(442)08.10.1999 
(151)19.01.2000 
(180) 11.07.2007
(730) Rautaruukki Oy, 90101 Oulu, FI; 
(210) 1983-97

(111) 188 864 
(220)11.07.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 11.07.2007
(730) Pivovar Šariš, a. s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký 

Šariš, SK;
(210) 1985-97

(111) 188 865 
(220)11.07.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 11.07.2007
(730) Pokonobe Associates (Všeobecné partnerstvo 

tvorené Paulom Eveloffom, Dávidom Greblerom 
a Róbertom Greblerom), 48 Alta Vista, San 
Anselmo1 California 94960, US;

(210)1988-97

(111)188 866 
(220) 14.07.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 14.07.2007
(730) Loral Spacecom Corp., 900 Route 202/204, 

Bedminster, New Jersey 07921-0752, US;
(210) 1989-97

(111) 188 867 
(220) 14.07.1997 
(442)08.10.1999 
(151)19.01.2000 
(180) 14.07.2007
(730) Loral Spacecom Corp., 900 Route 202/204, 

Bedminster, New Jersey 07921-0752, US;
(210) 1990-97

(111) 188 868 
(220) 14.07.1997 
(442)08.10.1999 
(151)19.01.2000 
(180) 14.07.2007
(730) TATRANSKÁ MLIEKAREŇ, a. s., Nad traťou 

26, 060 01 Kežmarok, SK;
(210)1991-97

(111) 188 869 
(220)14.07.1997 
(310)75/286829 
(320)05.05.1997 
(330) US 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 14.07.2007
(730) BAKER NORTON PHARMACEUTICALS, 

Inc., (Florida corporation), 4400 Biscayne Boule
vard, Miami, Florida 33137, Florida, US; 

(210)1993-97

(111) 188 870 
(220) 14.07.1997 
(310) 122798 
(320)03.06.1997 
(330) CZ 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 14.07.2007



(730) DIACAN PLZEŇ, s. r. o., Radyňská 858, 332 02 
Starý Plzenec, CZ;

(210) 1994-97

(111) 188 871 
(220) 14.07.1997 
(310)122799 
(320) 03.06.1997 
(330) CZ 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 14.07.2007
(730) DIACAN PLZEŇ, s. r. o., Radyňská 858, 332 02 

Starý Plzenec, CZ;
(210) 1995-97

(111)188 872 
(220)14.07.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 14.07.2007
(730) VÝSTAVISKO TMM, a. s., Pod Sokolice 43, 

911 01 Trenčín, SK;
(210)1999-97

(111) 188 873 
(220)14.07.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)19.01.2000 
(180) 14.07.2007
(730) MAKYTA, a. s., Ul. 1. mája 882/46, 020 25 

Puchov, SK;
(210) 2005-97

(111) 188 874 
(220)14.07.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 14.07.2007
(730) MAKYTA, a. s., Ul. 1. mája 882/46, 020 25 

Púchov, SK;
(210)2006-97

(111) 188 875 
(220)14.07.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)14.07.2007
(730) MAKYTA, a. s„ Ul. 1. mája 882/46, 020 25 

Púchov, SK;
(210) 2007-97

(730) Čanda Václav - CANDA, Moyzesova 11, 010 01 
Žilina, SK;

(210) 2016-97

(111) 188 877 
(220) 16.07.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 16.07.2007
(730) BALTAXIA BANSKÁ BYSTRICA, spol. s r. o., 

Strážovská 1, 974 00 Banská Bystrica, SK; 
(210)2022-97

(111) 188 878 
(220) 16.07.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 16.07.2007
(730) ZAS Ostrava, a. s., nám. Svatopluka Čecha 3, 

702 00 Ostrava - Přívoz, CZ;
(210) 2023-97

(111) 188 879 
(220) 16.07.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 16.07.2007
(730) NO PUBLISHING HOUSE, a. s., Nám. SNP 14, 

810 05 Bratislava, SK;
(210)2028-97

(111) 188 880 
(220) 17.07.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)19.01.2000 
(180) 17.07.2007
(730) Pivovar Šariš, a. s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký 

Šariš, SK;
(210)2053-97

(111) 188 881 
(220)21.07.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)21.07.2007
(730) Porubčan Róbert, Ing. - EDING, Zliechovská 

341, 018 64 Košeca, SK;
(210)2101-97

(111) 188 882 
(220)25.07.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 25.07.2007
(730) AGROCHEMIE, s. r. o., Luční 4573, 760 05 Zlín, 

CZ;
(210)2151-97



(111)188 883 
(220)25.07.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)25.07.2007
(730) AGROCHEMIE, s. r. o., Luční 4573, 760 05 Zlín, 

CZ;
(210)2152-97

(111) 188 884 
(220)25.07.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)19.01.2000 
(180)25.07.2007
(730) AGROCHEMIE, s. r. o., Luční 4573, 760 05 Zlín, 

CZ;
(210)2153-97

(111) 188 885 
(220)25.07.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)25.07.2007
(730) TVD - Technické výrobní družstvo, Areál TVD, 

763 21 Slavičín - Rokytnice, CZ;
(210)2154-97

(111)188 886 
(220)28.07.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)28.07.2007
(730) PALMER ASPHALT COMPANY, 196 West 5th 

Street, Bayonne, New Yersey 07002, US; 
(210)2161-97

(111) 188 887 
(220)28.07.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)28.07.2007
(730) Softec, spol. s r. o., Kutuzovova 23, 831 03 

Bratislava, SK;
(210)2173-97

(111)188 888 
(220)30.07.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)30.07.2007
(730) The Procter & Gamble Company, spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Ohio, One Procter & 
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US;

(210)2179-97

(111) 188 889 
(220)31.07.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000

(180)31.07.2007
(730) BIO EKO, s. r. o., Bardejovská 10, 831 02 Brati

slava, SK;
(210)2202-97

(111) 188 890 
(220)01.08.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)19.01.2000 
(180)01.08.2007
(730) THURAYA SATELLITE TELECOMMUNICA

TIONS COMPANY, Sheikh Rashid Bin Saeed Al- 
-Maktoom Street, Etisalat Tower, Abu-Dhabi, AE; 

(210)2206-97

(111) 188 891 
(220)04.08.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 04.08.2007
(730) LCI Technology Group N. V., Europalaan 8, 5203 

DK 'S-Hertogenbosob, NL;
(210)2209-97

(111) 188 892 
(220) 03.08.1997 
(310)2122735 
(320) 05.02.1997 
(330) GB 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)03.08.2007
(730) Beecham Group p. 1. c., Four New Horizons Court, 

Harlequin Avenue, Brentford, Middlesex TW8 9EP, 
GB;

(210)2210-97

(111)188 893 
(220)04.08.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)04.08.2007
(730) Bašista Juraj, Trangusova 11, 053 42 Krompachy, 

SK;
(210)2212-97

(111) 188 894 
(220)04.08.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)04.08.2007
(730) Kohút Ján, Pánska dolina 4, 949 01 Nitra, SK; 
(210)2216-97



(730) Praecis Pharmaceutical, Incorporated, One
Hampshire Street, Cambridge, Massachusetts 
02139-1572, US;

(210) 2222-97

(111)188 896
(220) 05.08.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 05.08.2007
(730) Pavel Miroslav - POLY, Hronov 4, 549 34 Velký 

Dřevíč 55, CZ;
(210)2223-97

(111) 188 897 
(220) 05.08.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 05.08.2007
(730) FOOTSTAR CORPORATION, 933 MacArthur 

Blvd., Mahwah, New Jersey 07430, US;
(210) 2225-97

(111) 188 898 
(220)05.08.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 05.08.2007
(730) Kao Kabushiki Kaisha (Kao Corporation), 14-

-10, Nihonbashi Kayabacho, 1-chome, Chuo-ku, 
Tokyo 103, JP;

(210) 2226-97

(111) 188 899 
(220) 05.08.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 05.08.2007
(730) Kao Kabushiki Kaisha (Kao Corporation), 14-

-10, Nihonbashi Kayabacho, 1-chome, Chuo-ku, 
Tokyo 103, JP;

(210)2227-97

(111) 188 900 
(220)06.08.1997 
(442)08.10.1999 
(151)19.01.2000 
(180) 06.08.2007
(730) PRAHA INTIMO, s. r. o., Slezská 24, 120 00 

Praha 2, CZ;
(210)2239-97

(730) "Metochem" Chem.-Pharmazeut. produkte Dr. 
Partisch & Co. Kommanditgesellschaft, Jochen- 
-Rindt-Strasse 23, A-1230 Wien, AT;

(210)2240-97

(111)188 902 
(220) 06.08.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 06.08.2007
(730) "Metochem" Chem.-Pharmazeut. produkte Dr. 

Partisch & Co. Kommanditgesellschaft, Jochen- 
-Rindt-Strasse 23, A-1230 Wien, AT;

(210) 2241-97

(111) 188 903 
(220) 06.08.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 06.08.2007
(730) "Metochem" Chem.-Pharmazeut. produkte Dr. 

Partisch & Co. Kommanditgesellschaft, Jochen- 
-Rindt-Strasse 23, A-1230 Wien, AT;

(210) 2242-97

(111) 188 904 
(220) 06.08.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)06.08.2007
(730) "Metochem" Chem.-Pharmazeut. produkte Dr. 

Partisch & Co. Kommanditgesellschaft, Jochen- 
-Rindt-Strasse 23, A-1230 Wien, AT;

(210)2243-97

(111) 188 905 
(220) 06.08.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 06.08.2007
(730) "Metochem" Chem.-Pharmazeut. produkte Dr. 

Partisch & Co. Kommanditgesellschaft, Jochen- 
-Rindt-Strasse 23, A-1230 Wien, AT;

(210)2244-97

(111) 188 906 
(220)06.08.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 06.08.2007
(730) "Metochem" Chem.-Pharmazeut. produkte Dr. 

Partisch & Co. Kommanditgesellschaft, Jochen- 
-Rindt-Strasse 23, A-1230 Wien, AT;

(210) 2245-97



(111) 188 907 
(220) 18.08.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 18.08.2007
(730) Jančár Miroslav, Ing. - MIGA, Olbrachtova 28, 

911 01 Trenčín, SK;
(210)2340-97

(111) 188 908 
(220)28.08.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 28.08.2007
(730) AVAS, spol, s r. o., Doudlevecká 36, 301 33 Plzeň, 

CZ;
(210)2470-97

(111) 188 909 
(220)28.08.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)28.08.2007
(730) ACTIVITY PROMOTION, s. r. o., Komenského 

23375/36, 960 01 Zvolen, SK;
(210)2475-97

(111) 188 910 
(220)28.08.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)28.08.2007
(730) UNIMEDIA, spol. s r. o., Sasinkova č. 6, 811 08 

Bratislava, SK;
(210)2476-97

(111) 188 911 
(220) 03.09.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 03.09.2007
(730) Miestny úrad Devín, Kremeľská 39, 841 10 Brati

slava 4, SK;
(210)2508-97

(111) 188 912 
(220) 03.09.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 03.09.2007
(730) Miestny úrad Devín, Kremeľská 39, 841 10 Brati

slava 4, SK;
(210) 2509-97

(730) Miestny úrad Devín, Kremeľská 39, 841 10 Brati
slava 4, SK;

(210)2510-97

(111) 188 914 
(220) 04.09.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)04.09.2007
(730) Fuchs Lubricants (UK) Plc., a British Company, 

Silkolene Oil Refinery, Belper, Derbyshire, GB; 
(210)2513-97

(111) 188 915 
(220)04.09.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)04.09.2007
(730) Vanečko Ján, SNP 1453/66, 017 01 Považská 

Bystrica, SK;
(210)2514-97

(111) 188 916 
(220)04.09.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 04.09.2007
(730) Malokarpatský vinársky podnik, a. s., Za dráhou 

21, 902 20 Pezinok, SK;
(210)2515-97

(111) 188 917 
(220) 04.09.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)04.09.2007
(730) E. & J. GALLO WINERY, 600, Yosemite 

Boulevard, Modesto, California 95354, US; 
(210)2518-97

(111)188 918 
(220) 04.09.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)04.09.2007
(730) Malokarpatský vinársky podnik, a. s., Za dráhou 

21, 902 20 Pezinok, SK;
(210) 2519-97

(111) 188 919 
(220) 04.09.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 04.09.2007
(730) STRUK, s. r. o., 065 41 Vislanka 70, SK; 
(210)2520-97



(111) 188 920 
(220)05.09.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 05.09.2007
(730) Dura-Line Corporation, spoločnosť štátu Delawa

re, 146E Market Place Boulevard, Knoxville, 
Tennessee 37922, US;

(210)2522-97

(111) 188 921 
(220) 05.09.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 05.09.2007
(730) MEDOCHEMIE LTD, 1-10 Constantinopel Str., 

Limassol, CY;
(210)2523-97

(111) 188 922 
(220)05.09.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 05.09.2007
(730)McDonald's Corporation, One McDonald's 

Plaza, Oak Brook, Illinois 60521, US; 
(210)2524-97

(111) 188 923 
(220) 05.09.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)19.01.2000 
(180)05.09.2007
(730) THE GILLETTE COMPANY, Prudential Tower 

Building, Boston, Massachusetts 02199, US; 
(210)2526-97

(111) 188 924 
(220)05.09.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 05.09.2007
(730) Malokarpatský vinársky podnik, a. s., Za dráhou 

21,902 20 Pezinok, SK;
(210)2528-97

(111) 188 925 
(220)05.09.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)05.09.2007
(730) Malokarpatský vinársky podnik, a. s., Za dráhou 

21, 902 20 Pezinok, SK;
(210)2529-97

(111) 188 926 
(220) 05.09.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000

(180)05.09.2007
(730) TtirboConsult, spol. s r. o., Botanická 56, 602 00 

Brno, CZ;
(210)2531-97

(111) 188 927 
(220) 05.09.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 05.09.2007
(730) TurboConsult, spol. s r. o., Botanická 56, 602 00 

Brno, CZ;
(210)2532-97

(111) 188 928 
(220) 08.09.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)08.09.2007
(730) UNOVA, Inc., a Delaware Corporation, 360 North 

Crescent Drive, Beverly Hills, California 90210, 
US;

(210)2534-97

(111)188 929 
(220) 08.09.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)19.01.2000 
(180) 08.09.2007
(730) THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, 

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Green- 
ford, Middlesex UB6 0NN, GB;

(210)2540-97

(111) 188 930 
(220) 08.09.1997 
(310) 123347 
(320)23.06.1997 
(330) CZ 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 08.09.2007
(730) ALIBONA, a. s., Svatoplukova 909, 784 01 Lito

vel, CZ;
(210)2542-97

(111) 188 931 
(220)08.09.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 08.09.2007
(730) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, D-51368 

Leverkusen, DE;
(210)2543-97



(180)08.09.2007
(730) ATTIS, spol. s r. o., Benedikta 32, 971 01 Prievi

dza, SK;
(210)2544-97

(111) 188 933 
(220)08.09.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 08.09.2007
(730) Všeobecná ľudová poisťovňa, a. s., Bottova 6/45, 

010 01 Žilina, SK;
(210) 2545-97

(111) 188 934 
(220)10.09.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)10.09.2007
(730) White Lady, a. s., Zimná 47, 052 01 Spišská Nová 

Ves, SK;
(210)2586-97

(111) 188 935 
(220)10.09.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 10.09.2007
(730) White Lady, a. s., Zimná 47, 052 01 Spišská Nová 

Ves, SK;
(210)2588-97

(111) 188 936 
(220) 10.09.1997 
(442)08.10.1999 
(151)19.01.2000 
(180) 10.09.2007
(730) White Lady, a. s., Zimná 47, 052 01 Spišská Nová 

Ves, SK;
(210)2590-97

(111) 188 937 
(220) 10.09.1997 
(442)08.10.1999 
(151)19.01.2000 
(180) 10.09.2007
(730) White Lady, a. s., Zimná 47, 052 01 Spišská Nová 

Ves, SK;
(210)2592-97

(730) White Lady, a. s., Zimná 47, 052 01 Spišská Nová 
Ves, SK;

(210)2594-97

(111) 188 939 
(220) 10.09.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)10.09.2007
(730) White Lady, a. s., Zimná 47, 052 01 Spišská Nová 

Ves, SK;
(210)2596-97

(111) 188 940 
(220) 12.09.1997 
(310) 75/321477 
(320)09.07.1997 
(330) US 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 12.09.2007
(730) Intel Corporation, 2200 Mission College Boule

vard, Santa Clara, California 95052-8119, US; 
(210)2605-97

(111) 188 941 
(220) 16.09.1997 
(442)08.10.1999 
(151)19.01.2000 
(180) 16.09.2007
(730) DATALAN, spol. s r. o., Nevädzová 4, 821 01 

Bratislava, SK;
(210)2694-97

(111)188 942 
(220) 16.09.1997 
(442)08.10.1999 
(151)19.01.2000 
(180) 16.09.2007
(730) DATALAN, spol. s r. o., Nevädzová 4, 821 01 

Bratislava, SK;
(210)2695-97

(111) 188 943 
(220) 17.09.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 17.09.2007
(730) Lek Pharmaceutical and Chemical Company d.

d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, SI; 
(210)2700-97



(730) MONA, spol. s r. o., Žitná 18, 120 79 Praha 2, CZ; 
(210)2702-97

(111) 188 945 
(220) 17.09.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 17.09.2007
(730) MONA, spol. s r. o., Žitná 18, 120 79 Praha 2, CZ; 
(210)2703-97

(111) 188 946 
(220) 17.09.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 17.09.2007
(730) Pilkington pic. incorporated in England, Prescot 

Road, St. Helens, Merseyside WAlO 3TT, GB; 
(210)2704-97

(111) 188 947 
(220) 17.09.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)17.09.2007
(730) Pilkington pic. incorporated in England, Prescot 

Road, St. Helens, Merseyside WAlO 3TT, GB; 
(210)2705-97

(111) 188 948 
(220) 18.09.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 18.09.2007
(730) Slovenská výtvarná únia, Partizánska 21, 811 03 

Bratislava, SK;
(210)2706-97

(111) 188 949 
(220) 18.09.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 18.09.2007
(730) Slovenská výtvarná únia, Partizánska 21, 811 03 

Bratislava, SK;
(210)2707-97

(111) 188 950 
(220) 18.09.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 18.09.2007
(730) Slovenská výtvarná únia, Partizánska 21, 811 03 

Bratislava, SK;
(210) 2708-97

(111) 188 951 
(220) 18.09.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 18.09.2007
(730) PREFABETÓN Holding, a. s., Železničná 12, 

972 41 Koš, SK;
(210)2711-97

(111) 188 952 
(220) 18.09.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 18.09.2007
(730) ALLIS, s. r. o., Textilná 1, 040 12 Košice, SK; 
(210) 2713-97

(111) 188 953 
(220) 18.09.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 18.09.2007
(730) Evans Limited, 214 Oxford Street, London 

WIN 9DF, GB;
(210)2714-97

(111) 188 954 
(220) 18.09.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 18.09.2007
(730) Dorothy Perkins Retail Limited, 214 Oxford 

Street, London WIN 9DF, GB;
(210)2715-97

(111)188 955 
(220) 18.09.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 18.09.2007
(730) Top ShopATop Man Limited, 214 Oxford Street, 

London WIN 9DF, GB;
(210)2716-97

(111) 188 956 
(220) 18.09.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 18.09.2007
(730) Hemingway Limited, Queen's Yard, 179A Totten

ham Court Road, London WlP 0BE, GB; 
(210)2719-97



(730) Principles Retail Limited, 214 Oxford Street, 
London WIN 9DF, GB;

(210)2720-97

(111) 188 958 
(220) 18.09.1997 
(310)124492 
(320) 07.08.1997 
(330) CZ 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 18.09.2007
(730) Deštila, výrobní družstvo, Kaštanová 127, 658 96 

Brno, CZ;
(210)2721-97

(111) 188 959 
(220) 18.09.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 18.09.2007
(730) INTERGAL, s. r. o., Námestie mieru 3, 031 01 

Liptovský Mikuláš, SK;
(210) 2725-97

(111) 188 960 
(220) 19.09.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 19.09.2007
(730) FATRA, akciová společnost, T. Bati, 763 61 Napa

jedla, CZ;
(210)2726-97

(111) 188 961 
(220) 19.09.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 19.09.2007
(730) ANIXTER, INC., 4711 Golf Road, Skokie, Illinois 

60076-1278, US;
(210)2727-97

(111)188 962 
(220) 19.09.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 19.09.2007
(730) Champion Spark Plug Company, 600 Travis, 

Houston, Texas 77002, US;
(210) 2728-97

(730) PATRIOT, spol. s r. o„ Galvaniho 2/A, 821 14 
Bratislava, SK;

(210)2730-97

(111) 188 964 
(220) 19.09.1997 
(442)08.10.1999 
(151)19.01.2000 
(180) 19.09.2007
(730) Kraft Foods, Inc., a Delaware corporation, Three 

Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, US; 
(210)2731-97

(111)188 965 
(220)19.09.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 19.09.2007
(730) Shell International Petroleum Company Limi

ted, Shell Centre, London SEl TNA, GB; 
(210)2732-97

(111) 188 966 
(220) 19.09.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 19.09.2007
(730) STEAK HOUSE, spol. s r. o., Vajnorská 19, 

831 04 Bratislava, SK;
(210) 2736-97

(111) 188 967 
(220) 19.09.1997 
(310) 75/261597 
(320) 20.03.1997 
(330) US 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 19.09.2007
(730) Amgen Inc., 1840 DeHavilland Drive, Thousand 

Oaks, California 91320-1789, US;
(210)2738-97

(111) 188 968 
(220) 19.09.1997 
(310) 75/260558 
(320)20.03.1997 
(330) US 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 19.09.2007
(730) Amgen Inc., 1840 DeHavilland Drive, Thousand 

Oaks, California 91320-1789, US;
(210)2739-97

(111) 188 969 
(220) 19.09.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000



(180) 19.09.2007
(730) Považské mlyny a cestovinárne, spol. s r. o.,

Hurbanova 21, 921 35 Piešťany, SK;
(210)2742-97

(111) 188 970 
(220) 19.09.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 19.09.2007
(730) Považské mlyny a cestovinárne, spol. s r. o.,

Hurbanova 21, 921 35 Piešťany, SK;
(210)2743-97

(111) 188 971 
(220) 19.09.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)19.01.2000 
(180) 19.09.2007
(730) MediSense, Inc., 4A Crosby Drive, Bedford, 

Massachusetts 01730, US;
(210)2744-97

(111) 188 972 
(220) 19.09.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 19.09.2007
(730) MediSense, Inc., 4A Crosby Drive, Bedford, 

Massachusetts 01730, US;
(210)2745-97

(111) 188 973 
(220) 19.09.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 19.09.2007
(730) MediSense, Inc., 4A Crosby Drive, Bedford, 

Massachusetts 01730, US;
(210) 2746-97

(111) 188 974 
(220) 19.09.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)19.09.2007
(730) MediSense, Inc., 4A Crosby Drive, Bedford, 

Massachusetts 01730, US;
(210)2747-97

(730) MediSense, Inc., 4A Crosby Drive, Bedford, 
Massachusetts 01730, US;

(210)2748-97

(111) 188 976 
(220) 19.09.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 19.09.2007
(730) Ďurčeková Silvia - MONETA, 958 53 Skačany 

452, SK;
(210)2749-97

(111) 188 977 
(220) 19.09.1997 
(310)2139578 
(320) 18.07.1997 
(330) GB 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 19.09.2007
(730) GLAXO GROUP LIMITED, Glaxo Wellcome 

House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex 
UB60NN, GB;

(210) 2750-97

(111) 188 978 
(220) 22.09.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)22.09.2007
(730) SPICE GIRLS LIMITED, Hill House, 1 Little 

New Street, London EC4A 3TR, GB;
(210) 2762-97

(111) 188 979 
(220) 23.09.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 23.09.2007
(730) EGMONT HOLDING A/S, Vognmagergade 11, 

DK-1148 Copenhagen K, DK;
(210)2766-97

(111) 188 980 
(220) 23.09.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)23.09.2007
(730) AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORA

TION, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 
07940, US;

(210)2767-97



(730) Prieložný Ľubomír, S.p.a.Ls., Bullova 23, 841 05 
Bratislava, SK;

(210)2768-97

(730) Banák Pavol, Ing. - Banchem, chemická výroba 
a obchod, Žitnoostrovská 7, 929 01 Dunajská 
Streda, SK;

(210)2782-97

(111)188 982
(220)24.09.1997
(442)08.10.1999
(151)19.01.2000
(180)24.09.2007
(730) LOCTITE CORPORATION, a Delaware corpo

ration, Hartford Square North, 10 Columbus 
Boulevard, Hartford, Connecticut 06106, US; 

(210)2775-97

(111) 188 988 
(220)24.09.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)19.01.2000 
(180)24.09.2007
(730) Banák Pavol, Ing. - Banchem, chemická výroba 

a obchod, Žitnoostrovská 7, 929 01 Dunajská 
Streda, SK;

(210)2783-97

(111) 188 983
(220)24.09.1997
(442)08.10.1999
(151)19.01.2000
(180)24.09.2007
(730) Banák Pavol, Ing. - Banchem, chemická výroba 

a obchod, Žitnoostrovská 7, 929 01 Dunajská 
Streda, SK;

(210)2776-97

(111) 188 989 
(220)24.09.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)24.09.2007
(730) Banák Pavol, Ing. - Banchem, chemická výroba 

a obchod, Žitnoostrovská 7, 929 01 Dunajská 
Streda, SK;

(210)2784-97

(111)188 984
(220)24.09.1997
(442)08.10.1999
(151)19.01.2000
(180)24.09.2007
(730) Banák Pavol, Ing. - Banchem, chemická výroba 

a obchod, Žitnoostrovská 7, 929 01 Dunajská 
Streda, SK;

(210)2777-97

(111) 188 990 
(220)24.09.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)24.09.2007
(730) Banák Pavol, Ing. - Banchem, chemická výroba 

a obchod, Žitnoostrovská 7, 929 01 Dunajská 
Streda, SK;

(210)2785-97

(111) 188 985
(220)24.09.1997
(442)08.10.1999
(151)19.01.2000
(180)24.09.2007
(730) Banák Pavol, Ing. - Banchem, chemická výroba 

a obchod, Žitnoostrovská 7, 929 01 Dunajská 
Streda, SK;

(210)2779-97

(111)188 991 
(220)24.09.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)24.09.2007
(730) TYPOCON, spol. s r. o., Šoltésovej 2, 811 01 

Bratislava, SK;
(210)2788-97

(111)188 986 
(220)24.09.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)24.09.2007
(730) Banák Pavol, Ing. - Banchem, chemická výroba 

a obchod, Žitnoostrovská 7, 929 01 Dunajská 
Streda, SK;

(210)2781-97

(111)188 992
(220)24.09.1997
(442)08.10.1999
(151)19.01.2000
(180)24.09.2007
(730) W. R. Grace & Co. - Conn., 1114 Avenue of the 

Americas, New York, N.Y. 10036, US; 
(210)2789-97

(111)188 987
(220)24.09.1997
(442)08.10.1999
(151)19.01.2000
(180)24.09.2007

(111) 188 993
(220)25.09.1997
(442)08.10.1999
(151)19.01.2000
(180)25.09.2007



(730) E. & J. GALLO WINERY, 600, Yosemite 
Boulevard, Modesto, California 95354, US;

(210) 2792-97

(111) 188 994 
(220)25.09.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)25.09.2007
(730) ASTRA AKTIEBOLAG, Västra Mälarehamnen 9, 

S-151 85 Sodertälje, SE;
(210)2797-97

(111) 188 995 
(220)25.09.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)25.09.2007
(730) ASTRA AKTIEBOLAG, Västra Mälarehamnen 9, 

S-151 85 Sodertälje, SE;
(210)2798-97

(111) 188 996 
(220)25.09.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)25.09.2007
(730) ASTRA AKTIEBOLAG, Västra Mälarehamnen 9, 

S-151 85 Sodertälje, SE;
(210)2799-97

(111) 188 997 
(220)30.09.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)30.09.2007
(730) SPOLANA, a. s., 277 11 Neratovice, CZ; 
(210)2875-97

(111) 188 998 
(220)30.09.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)30.09.2007
(730) SPOLANA, a. s., 277 11 Neratovice, CZ; 
(210)2876-97

(111) 188 999 
(220)30.09.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)30.09.2007
(730) ZVES, s. r. o., Nám. Ľ. Štúra 9, 974 05 Banská 

Bystrica, SK;
(210)2878-97

(111) 189 000 
(220)30.09.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)19.01.2000 
(180)30.09.2007
(730) PROVÉST, spol. s r. o., Oravická 617/21, 028 01 

Trstená, SK;
(210)2889-97

(111) 189 001 
(220)30.09.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)30.09.2007
(730) PROVÉST, spol. s r. o., Oravická 617/21, 028 01 

Trstená, SK;
(210)2890-97

(111) 189 002 
(220)30.09.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)30.09.2007
(730) PROVÉST, spol. s r. o., Oravická 617/21, 028 01 

Trstená, SK;
(210)2891-97

(111) 189 003 
(220) 02.10.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 02.10.2007
(730) Vlček Mario, Seidlova 472, 140 00 Praha, CZ; 
(210)2910-97

(111)189 004 
(220)03.10.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 03.10.2007
(730) MAINDATA, spol. s r. o., Znievska 21, 851 01 

Bratislava, SK;
(210) 2933-97

(111) 189 005 
(220) 03.10.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)03.10.2007
(730) Tauris Nitria, spol. s r. o., 951 15 Mojmírovce, SK; 
(210)2934-97



(730) Tauris Nitria, spol. s r. o., 951 15 Mojmírovce, SK; 
(210)2935-97

(111) 189 007 
(220)03.10.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)03.10.2007
(730) Tauris Nitria, spol. s r. o., 951 15 Mojmírovce, SK; 
(210)2936-97

(111) 189 008 
(220)03.10.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)03.10.2007
(730) Tauris Nitria, spol. s r. o., 951 15 Mojmírovce, SK; 
(210) 2937-97

(111) 189 009 
(220)03.10.1997 
(310)Ž971112A 
(320)01.07.1997 
(330) HR 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)03.10.2007
(730) PODRAVKA, prehrambena industrija, d. d.,

Ante Starčeviča 32, HR-48000 Koprivnica, HR; 
(210)2939-97

(111) 189 010 
(220)06.10.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 06.10.2007
(730) PLETA-MODA, a. s., Pletiarska 1, 969 41 Banská 

Štiavnica, SK;
(210)2942-97

(111) 189 011 
(220)06.10.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)06.10.2007
(730) Ehn Michal - OREDIS, Romanova 46, 851 02 

Bratislava, SK;
(210)2943-97

(111) 189 012 
(220) 06.10.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)06.10.2007
(730) STAMO, spol. s r. o., Chalupkova 34, 080 05 

Prešov, SK;
(210)2948-97

(111) 189 013 
(220) 10.10.1997 
(442)08.10.1999 
(151)19.01.2000 
(180)10.10.2007
(730) Bauman Ján, Jarkovského 490, 250 82 Úvaly u 

Prahy, CZ;
(210)2997-97

(111) 189 014 
(220)14.10.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)19.01.2000 
(180) 14.10.2007
(730) TEXACO INTERNATIONAL TRADER INC., 

2000 Westchester Avenue, White Plains, New York 
00001-0650, US;

(210)3012-97

(111) 189 015 
(220)15.10.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)15.10.2007
(730) KOVOŠROT PRAHA, a. s., Ke Kablu 289, 

100 37 Praha 10, CZ;
(210)3021-97

(111) 189 016 
(220) 15.10.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 15.10.2007
(730) Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 

Redmond, Washington 98052-6399, US; 
(210)3022-97

(111) 189 017 
(220)16.10.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 16.10.2007
(730) NO PUBLISHING HOUSE, a. s., Nám. SNP 14, 

810 05 Bratislava, SK;
(210)3039-97

(111) 189 018 
(220) 16.10.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)19.01.2000 
(180)16.10.2007
(730) NO PUBLISHING HOUSE, a. s., Nám. SNP 14, 

810 05 Bratislava, SK;
(210)3040-97



(180) 16.10.2007
(730) NO PUBLISHING HOUSE, a. s., Nám. SNP 14, 

810 05 Bratislava, SK;
(210)3041-97

(111) 189 020 
(220) 16.10.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)16.10.2007
(730) NO PUBLISHING HOUSE, a. s., Nám. SNP 14, 

810 05 Bratislava, SK;
(210)3042-97

(111) 189 021 
(220) 17.10.1997 
(442)08.10.1999 
(151)19.01.2000 
(180) 17.10.2007
(730) FATRA, akciová společnost, T. Bati, 763 61 

Napajedia, CZ;
(210)3054-97

(111) 189 022
(220)21.10.1997
(310)2130308
(320)22.04.1997
(330) GB
(442)08.10.1999
(151)19.01.2000
(180)21.10.2007
(730) Beecham Group p. 1. c., Four New Horizons Court, 

Harlequin Avenue, Brentford, Middlesex TW8 9EP, 
GB;

(210)3086-97

(111) 189 023 
(220)23.10.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)23.10.2007
(730)FEMAX, a. s„ Tovární 605, 753 01 Hranice, CZ; 
(210)3104-97

(111) 189 024 
(220)23.10.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)19.01.2000 
(180)23.10.2007
(730) FEMAX, a. s., Tovární 605, 753 01 Hranice, CZ; 
(210)3105-97

(730) INKRUSTA HULÍN, s. r. o., Nitrianska 93, 920 01 
Hlohovec, SK;

(210)3121-97

(111) 189 026 
(220)28.10.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)28.10.2007
(730) RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMI

TED, Dansom Lane, Hull HU8 7DS, GB; 
(210)3172-97

(111) 189 027 
(220) 29.10.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)19.01.2000 
(180)29.10.2007
(730) BONGRAIN S. A., (a French société anonyme), 42 

rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR;
(210)3177-97

(111) 189 028 
(220)29.10.1997 
(442) 08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180) 29.10.2007
(730) TATRACHEMA, výrobné družstvo, Bulharská 

ul. 40, 917 02 Trnava, SK;
(210)3185-97

(111) 189 029 
(220)30.10.1997 
(442)08.10.1999 
(151) 19.01.2000 
(180)30.10.2007
(730) SmithKIine Beecham p. 1. c., New Horizons Court, 

Brentford, Middlesex TW8 9EP, GB;
(210)3195-97

(111)189 030
(220)30.10.1997
(442)08.10.1999
(151)20.01.2000
(180)30.10.2007
(730) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotter

dam, NL;
(210)3198-97

(111) 189 031 
(220)30.10.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180)30.10.2007
(730) MATADORFIX, s. r. o., Kopčianska cesta 22, 

852 58 Bratislava, SK;
(210)3211-97



(111) 189 032 
(220)31.10.1997 
(310) 124512 
(320)07.08.1997 
(330) CZ 
(442) 08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180)31.10.2007
(730) PALABA, a. s., Netovická 875, 274 44 Slaný, CZ; 
(210)3233-97

(111) 189 033
(220)04.11.1997
(442)08.10.1999
(151)20.01.2000
(180)04.11.2007
(730) THE H. D. LEE COMPANY, INC., Concord 

Plaza, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delawa
re, US;

(210) 3250-97

(111)189 034 
(220) 04.11.1997 
(442)08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 04.11.2007
(730) BIOTIKA, a. s., 976 13 Slovenská Ľupča, SK; 
(210)3251-97

(111) 189 035 
(220)05.11.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180)05.11.2007
(730) PERNOD RICARD, 142 boulevard Haussmann, 

75008 Paris, FR;
(210)3252-97

(111) 189 036 
(220) 05.11.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 05.11.2007
(730) UnBever N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, 

Holandsko;
(210)3253-97

(111) 189 037
(220)05.11.1997
(442)08.10.1999
(151)20.01.2000
(180)05.11.2007
(730) Unilever N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, 

NL;
(210)3254-97

(111) 189 038 
(220) 05.11.1997 
(442) 08.10.1999

(151)20.01.2000
(180)05.11.2007
(730) Unilever N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, 

NL;
(210) 3255-97

(111) 189 039
(220)05.11.1997
(442)08.10.1999
(151)20.01.2000
(180)05.11.2007
(730) Unilever N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, 

NL;
(210)3256-97

(111) 189 040 
(220) 05.11.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180)05.11.2007
(730) SALVIA Holding, s. r. o., Mnešická 11, 915 01 

Nové Mesto nad Váhom, SK;
(210)3259-97

(111) 189 041 
(220)05.11.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180)05.11.2007
(730) ČESKOSLOVENSKÉ HOSPODÁŘSKÉ NA

KLADATELSTVÍ, spol. s r. o., Husinecká 21, 
130 00 Praha 3, CZ;

(210)3260-97

(111) 189 042 
(220)05.11.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180)05.11.2007
(730) ONOFREJ Miloslav Ing., Stará Vajnorská 17, 

831 04 Bratislava, SK;
(210)3262-97

(111) 189 043 
(220) 06.11.1997 
(442)08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 06.11.2007
(730) The Procter & Gamble Company, spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Ohio, One Procter & 
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US;

(210) 3267-97



(730) FABRICA AGA LTDA., Carrera 30 No. 11-17, pi- 
so 4, Santa Fe De Bogota, CO;

(210)3271-97

(111) 189 045 
(220) 06.11.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 06.11.2007
(730) P. T. Multi Garmenjaya, Jl. Karawang No. 1, 

Bandung 40272, ID;
(210) 3273-97

(111) 189 046
(220)07.11.1997
(442)08.10.1999
(151)20.01.2000
(180)07.11.2007
(730) TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPO

RATION, spoločnosť zriadená podľa zákonov štá
tu Delaware, 10201 West Pico Boulevard, Los 
Angeles, California 90035, US;

(210)3275-97

(111) 189 047 
(220) 07.11.1997 
(442)08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 07.11.2007
(730) USG INTERIORS INTERNATIONAL, INC., 

spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 
125 S. Franklin Street, Chicago, Illinois, US;

(210) 3278-97

(111) 189 048 
(220) 07.11.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 07.11.2007
(730) USG INTERIORS INTERNATIONAL, INC., 

spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 
125 S. Franklin Street, Chicago, Illinois, US; 

(210)3279-97

(111) 189 049 
(220)07.11.1997 
(442)08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 07.11.2007
(730) USG Interiors East Innenausbau Vertriebsge- 

sellschaft mbH, Von-Siemens-Strasse 2, D 48291 
Telgte, DE;

(210) 3280-97

(730) USG Interiors East Innenausbau Vertriebsge- 
sellschaft mbH, Von-Siemens-Strasse 2, D 48291 
Telgte, DE;

(210)3283-97

(111) 189 051 
(220) 07.11.1997 
(442)08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180)07.11.2007
(730) USG INTERIORS, INC., spoločnosť zriadená 

podľa zákonov štátu Delaware, 125 South Franklin 
Street, Chicago, Illinois, US;

(210)3285-97

(111) 189 052 
(220) 07.11.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180)07.11.2007
(730) ORADATA, spol. s r. o., Špitálská 35, 815 85 

Bratislava, SK;
(210)3287-97

(111) 189 053 
(220) 07.11.1997 
(310)75/288408 
(320)08.05.1997 
(330) US 
(442)08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 07.11.2007
(730) Hyperion Software Operations Inc., 900 Long 

Ridge Road, Stamford, Connecticut 06902, US; 
(210) 3288-97

(111) 189 054 
(220)07.11.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 07.11.2007
(730) Philip Morris Products Inc., spoločnosť zriadená 

podľa zákonov štátu Virginia, 3601 Commerce 
Road, Richmond, Virginia 23234, US; 

(210)3289-97

(111) 189 055 
(220) 07.11.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 07.11.2007
(730) COOK INCORPORATED, 925 South Cuny Pike, 

Bloomington, Indiana 474 02, US;
(210) 3290-97

(111) 189 056 
(220) 07.11.1997 
(442)08.10.1999 
(151)20.01.2000



(180)07.11.2007
(730) INKRUSTA HULÍN, s. r. o., Nitrianska 93, 920 01 

Hlohovec, SK;
(210) 3293-97

(730) Strojmonta, a. s., Plynárenská 3, 820 06 Bratislava, 
SK;

(210)3302-97

(111) 189 057 
(220)07.11.1997 
(442)08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 07.11.2007
(730) LUNACO, spol. s r. o., Vajanského 80, 984 01 

Lučenec, SK;
(210) 3294-97

(111) 189 063 
(220)10.11.1997 
(442)08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 10.11.2007
(730) TIMUS, spol. s r. o., Severná 4, 974 01 Banská 

Bystrica, SK;
(210)3303-97

(111) 189 058 
(220)07.11.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 07.11.2007
(730) Šulla Branislav, Ing., Vajnorská 43, 831 03 Brati

slava, SK;
(210)3295-97

(111) 189 064 
(220)10.11.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180)10.11.2007
(730) STROJPOL, spol. s r. o., Nitrianska 97, 920 01 

Hlohovec, SK;
(210)3307-97

(111) 189 059 
(220) 07.11.1997 
(442)08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180)07.11.2007
(730) Mars, Incorporated, McLean, Virginia 22101, US; 
(210)3298-97

(111) 189 065 
(220)10.11.1997 
(442)08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 10.11.2007
(730) Produkcija Plus d. o. o. a Slovenia Limited Lia

bility Company, Kranjceva 26, 1113 Ljubljana, SI; 
(210)3308-97

(111) 189 060
(220)10.11.1997
(442)08.10.1999
(151)20.01.2000
(180)10.11.2007
(730) NOMURA ASSET MANAGEMENT UK LIMI

TED, Nomura House, 1 St Martin's-Le-Grand, 
London EClA 4NT, GB;

(210)3299-97

(111) 189 066 
(220) 10.11.1997 
(442)08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180)10.11.2007
(730) Media Pro International SA. a Romanian Joint 

Stock Company, 25 Blvd. Pache Protopopescu 
Sector 2, Bucharest, RO;

(210)3310-97

(111)189 061
(220)10.11.1997
(442)08.10.1999
(151)20.01.2000
(180)10.11.2007
(730) INSA, s. r. o., Rudlovská 53, 974 02 Banská 

Bystrica, SK;
(210)3300-97

(111) 189 067 
(220)10.11.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180)10.11.2007
(730) Rimavan, chemické výrobné družstvo invalidov,

Čerenčianska cesta 27, 979 80 Rimavská Sobota, 
SK;

(210)3313-97

(111) 189 062 
(220) 10.11.1997 
(442)08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180)10.11.2007

(111) 189 068
(220)10.11.1997
(442)08.10.1999
(151)20.01.2000
(180)10.11.2007



(730) RENDL, spol. s r. o., Družicová 8, 821 02 
Bratislava, SK;

(210)3319-97

(111) 189 069 
(220) 10.11.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 10.11.2007
(730) Autorizačně centrum Slovenska, a. s., Jašíkova 2, 

821 03 Bratislava, SK;
(210)3320-97

(111) 189 070 
(220) 10.11.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 10.11.2007
(730) Autorizačně centrum Slovenska, a. s., Jašíkova 2, 

821 03 Bratislava, SK;
(210)3322-97

(111)189 071 
(220) 10.11.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 10.11.2007
(730) Šišková Eva, PhDr., Laurinská 16, 811 01 Brati

slava, SK;
(210)3324-97

(111) 189 072 
(220) 11.11.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 11.11.2007
(730) Worldwide Dedicated Services, Inc., a corpora

tion organized and existing under the laws of the 
State Delaware, 990 Hammond Drive, Atlanta, 
Georgia 30328, US;

(210) 3325-97

(111) 189 073 
(220) 12.11.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 12.11.2007
(730) HERBALIFE INTERNATIONAL, INC., 1800 

Century Park East, Los Angeles, California 90067, 
US;

(210)3327-97

(730) Makara Oleg - MAKRO, Film video manage
ment, Krásna 41, 821 05 Bratislava, SK; 

(210)3329-97

(111) 189 075 
(220) 12.11.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 12.11.2007
(730) TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD., 1- 

-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, JP; 
(210)3333-97

(111) 189 076 
(220) 12.11.1997 
(442)08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 12.11.2007
(730) EISAI CO., LTD., No.6-10, Koishikawa 4-chome, 

Bunkyo-ku, Tokyo, JP;
(210)3334-97

(111) 189 077
(220)13.11.1997
(442)08.10.1999
(151)20.01.2000
(180)13.11.2007
(730) Delta ef, spol. s r. o., Cukrovarská 225, 921 25 

Sládkovičovo, SK;
(210)3336-97

(111) 189 078 
(220) 13.11.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 13.11.2007
(730) THI, a. s., Centrum 18/23, 017 01 Považská 

Bystrica, SK;
(210)3342-97

(111) 189 079 
(220) 13.11.1997 
(442)08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 13.11.2007
(730) THI, a. s., Centrum 18/23, 017 01 Považská 

Bystrica, SK;
(210) 3344-97

(111) 189 080 
(220) 13.11.1997 
(442)08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 13.11.2007
(730) THI, a. s., Centrum 18/23, 017 01 Považská 

Bystrica, SK;
(210)3347-97



(111)189 081 
(220)13.11.1997 
(442)08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 13.11.2007
(730) THI, a. s., Centrum 18/23, 017 01 Považská Bys

trica, SK;
(210)3348-97

(111) 189 082
(220)13.11.1997
(442)08.10.1999
(151)20.01.2000
(180)13.11.2007
(730) THI, a. s., Centrum 18/23, 017 01 Považská Bys

trica, SK;
(210)3349-97

(111)189 083
(220)13.11.1997
(310)95956
(320)06.01.1995
(330) CZ
(442)08.10.1999
(151)20.01.2000
(180)13.11.2007
(730) Norek Petr, Ing., Dukelská 26, 674 01 Třebíč, CZ; 
(210)3353-97

(111) 189 084
(220)14.11.1997
(442)08.10.1999
(151)20.01.2000
(180)14.11.2007
(730) Monsanto Company, 800 North Lindbergh Boule

vard, St. Louis, Missouri 63167, US;
(210)3355-97

(111)189 085
(220)14.11.1997
(442)08.10.1999
(151)20.01.2000
(180)14.11.2007
(730) REVLON (SUISSE) S. A., Badenerstrasse 116, 

CH-8952 Schlieren, CH;
(210)3356-97

(111)189 086
(220)14.11.1997
(442)08.10.1999
(151)20.01.2000
(180)14.11.2007
(730) THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY 

OF AMERICA, 751 Broad Street, Newark, New 
Jersey 07102, US;

(210)3357-97

(111)189 087
(220)14.11.1997
(442)08.10.1999
(151)20.01.2000
(180)14.11.2007
(730) COOPER TIRE & RUBBER COMPANY, 701, 

Lima Avenue, Findlay, Ohio 45840, US; 
(210)3358-97

(111) 189 088
(220)14.11.1997
(442)08.10.1999
(151)20.01.2000
(180)14.11.2007
(730) Riso Kagaku Corporation, 2-20-15, Shinbashi, 

Minato-ku, Tokyo, JP;
(210)3362-97

(111)189 089 
(220)14.11.1997 
(442)08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 14.11.2007
(730) DATALAB, s. r. o., A.Hlinku 2, 962 12 Detva, SK; 
(210)3364-97

(111)189 090
(220)14.11.1997
(442)08.10.1999
(151)20.01.2000
(180)14.11.2007
(730) DATALAB, s. r. o„ A.Hlinku 2, 962 12 Detva, SK; 
(210)3365-97

(111)189 091 
(220)14.11.1997 
(310)75/293.383 
(320) 16.05.1997 
(330) US 
(442)08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180)14.11.2007
(730) FORMUS Communications, Inc., a Delaware cor

poration, 720 South Colorado Boulevard, Suite 600 
North, Denver, Colorado .80246, US;

(210)3366-97

(111) 189 092
(220)14.11.1997
(442)08.10.1999
(151)20.01.2000
(180)14.11.2007
(730) TiTAN PRESS, spol. s r. o., Pribinova 23, 810 11 

Bratislava, SK;
(210)3369-97



(111) 189 093 
(220) 14.11.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 14.11.2007
(730) SYENIT, a. s., Trenčianska 452, 020 24 Púchov, 

SK;
(210)3370-97

(111) 189 094
(220)14.11.1997
(442)08.10.1999
(151)20.01.2000
(180)14.11.2007
(730) Biotika, a. s., 976 13 Slovenská Ľupča, SK; 
(210)3371-97

(111)189 095 
(220) 17.11.1997 
(442)08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 17.11.2007
(730) FMC Corporation, 1735 Market Street, Philadel

phia, Pennsylvania 19103, US;
(210)3375-97

(111)189 096 
(220) 17.11.1997 
(310) 126009 
(320)07.10.1997 
(330) CZ 
(442)08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 17.11.2007
(730) METZLER Optik Partner, s. r. o., Chrastavická 

217, 344 01 Domažlice, CZ;
(210)3376-97

(111) 189 097 
(220) 17.11.1997 
(310)126008 
(320)7.10.1997 
(330) CZ 
(442)08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 17.11.2007
(730) METZLER Optik Partner, s. r. o., Chrastavická 

217, 344 01 Domažlice, CZ;
(210)3377-97

(111) 189 098 
(220) 17.11.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 17.11.2007
(730) Konrádová Marianna, MARIANNA, Bernolá

kovská 95, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SK; 
(210)3381-97

(111) 189 099 
(220) 17.11.1997 
(442)08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 17.11.2007
(730) Konrádová Marianna, MARIANNA, Bernolá

kovská 95, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SK; 
(210)3382-97

(111) 189 100 
(220) 17.11.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 17.11.2007
(730) Konrádová Marianna, MARIANNA, Bernolá

kovská 95, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SK; 
(210)3383-97

(111) 189 101 
(220) 17.11.1997 
(442)08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 17.11.2007
(730) Robert Bosch GmbH, Stuttgart, DE; 
(210)3387-97

(111)189 102 
(220) 18.11.1997 
(442)08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 18.11.2007
(730) BB EXPO, s. r. o., Tichá 25, 974 01 Banská 

Bystrica, SK;
(210)3388-97

(111) 189 103 
(220)18.11.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 18.11.2007
(730) BB EXPO, s. r. o., Tichá 25, 974 01 Banská 

Bystrica, SK;
(210)3389-97

(111) 189 104 
(220) 18.11.1997 
(442)08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 18.11.2007
(730) BB EXPO, s. r. o., Tichá 25, 974 01 Banská 

Bystrica, SK;
(210)3390-97



(730) BB EXPO, s. r. o., Tichá 25, 974 01 Banská 
Bystrica, SK;

(210)3391-97

(111)189 106
(220)18.11.1997
(442)08.10.1999
(151)20.01.2000
(180)18.11.2007
(730) BB EXPO, s. r. o., Tichá 25, 974 01 Banská 

Bystrica, SK;
(210)3392-97

(111) 189 107 
(220)18.11.1997 
(442)08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 18.11.2007
(730) OTSUKA PHARMACEUTICAL Co., Ltd., 

No.9, Kanda Tsukasa-cho 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, JP;

(210)3393-97

(111)189 108 
(220) 18.11.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180)18.11.2007
(730) OTSUKA PHARMACEUTICAL Co., Ltd., 

No.9, Kanda Tsukasa-cho 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, JP;

(210)3394-97

(111) 189 109
(220)18.11.1997
(442)08.10.1999
(151)20.01.2000
(180)18.11.2007
(730) RICOH COMPANY, LTD., 3-6, 1-Chome, Naka- 

-Magome , Ohta-Ku, ToIq1O, JP;
(210)3396-97

(111)189 110
(220)18.11.1997
(442)08.10.1999
(151)20.01.2000
(180)18.11.2007
(730) Mackovichová Zdenka, Mierové nám. 12, 901 01 

Malacky, SK;
(210)3397-97

(730) INTERBRAND GROUP LIMITED, 40 Long 
Acre, Covent Garden, London WC2E 9JT, GB; 

(210)3398-97

(111) 189 112 
(220)19.11.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 19.11.2007
(730) Marek Martin, Ing. - SAIB, Na hlinách č. 9, 

917 01 Trnava, SK;
(210)3399-97

(111) 189 113 
(220) 19.11.1997 
(442)08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180)19.11.2007
(730) Marek Martin, Ing. - SAIB, Na hlinách 9, 917 01 

Trnava, SK;
(210) 3400-97

(111) 189 114
(220)19.11.1997
(442)08.10.1999
(151)20.01.2000
(180)19.11.2007
(730) LAKTIS, ŽILINSKÁ MLIEKAREŇ, a. s., Ra

jecká cesta 91, 010 39 Žilina, SK;
(210)3402-97

(111)189 115
(220)19.11.1997
(442)08.10.1999
(151)20.01.2000
(180)19.11.2007
(730) LAKTIS, ŽILINSKÁ MLIEKAREŇ, a. s., Ra

jecká cesta 91, 010 39 Žilina, SK;
(210)3403-97

(111) 189 116 
(220) 19.11.1997 
(442)08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180)19.11.2007
(730) LAKTIS, ŽILINSKÁ MLIEKAREŇ, a. s., 

Rajecká cesta 91, 010 39 Žilina, SK;
(210)3405-97

(111)189 117 
(220)19.11.1997 
(442)08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 19.11.2007
(730) LAKTIS, ŽILINSKÁ MLIEKAREŇ, a. s., Ra

jecká cesta 91, 010 39 Žilina, SK;
(210)3406-97



(111) 189 118 
(220) 19.11.1997 
(442)08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 19.11.2007
(730) LAKTIS, ŽILINSKÁ MLIEKAREŇ, a. s., Ra

jecká cesta 91, 010 39 Žilina, SK;
(210)3407-97

(111)189 119 
(220) 19.11.1997 
(442)08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180)19.11.2007
(730) LAKTIS, ŽILINSKÁ MLIEKAREŇ, a. s., Ra

jecká cesta 91, 010 39 Žilina, SK;
(210) 3408-97

(111) 189 120 
(220)24.11.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180)24.11.2007
(730) FARMAK, a. s., Na Vlčinci 3, 771 17 Olomouc, 

CZ;
(210) 3448-97

(111) 189 121 
(220) 24.11.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180)24.11.2007
(730) LAKTIS, ŽILINSKÁ MLIEKAREŇ, a. s., Ra

jecká cesta 91, 010 39 Žilina, SK;
(210)3454-97

(111) 189 122 
(220)24.11.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180)24.11.2007
(730) LAKTIS, ŽILINSKÁ MLIEKAREŇ, a. s., Ra

jecká cesta 91, 010 39 Žilina, SK;
(210) 3455-97

(111) 189 123 
(220)24.11.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180)24.11.2007
(730) LAKTIS, ŽILINSKÁ MLIEKAREŇ, a. s., Ra

jecká cesta 91, 010 39 Žilina, SK;
(210)3456-97

(111)189 124 
(220)24.11.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)20.01.2000

(180)24.11.2007
(730) LAKTIS, ŽILINSKÁ MLIEKAREŇ, a. s., Ra

jecká cesta 91, 010 39 Žilina, SK;
(210) 3458-97

(111) 189 125 
(220)24.11.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180)24.11.2007
(730) LAKTIS, ŽILINSKÁ MLIEKAREŇ, a. s., Ra

jecká cesta 91, 010 39 Žilina, SK;
(210)3459-97

(111) 189 126 
(220)24.11.1997 
(442)08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 24.11.2007
(730) CITICORP, spoločnosť zriadená podľa zákonov 

štátu Delaware, 399 Park Avenue, New York, New 
York, US;

(210) 3464-97

(111) 189 127 
(220)26.11.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)31.01.2000 
(180) 26.11.2007
(730) Združenie podnikateľov obchodného mena DVA 

PLUS, Murániho 20, 949 01 Nitra, SK; 
(210)3471-97

(111) 189 128 
(220)27.11.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180)27.11.2007
(730) IRIDIUM IP LLC, 1575 Eye Street, N. W., 

Washington, D.C. 20005, US;
(210) 3498-97

(111)189 129 
(220)08.12.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180)08.12.2007
(730) MERCK & CO., Inc., spoločnosť štátu New 

Jersey, One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey, US;

(210)3606-97



(730) MERCK & CO., Inc., spoločnosť štátu New 
Jersey, One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey, US;

(210)3607-97

(111) 189 131 
(220) 10.12.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 10.12.2007
(730) euDEAL ZIFČÁK, s. r. o., DUCHONKA - Pio

niersky tábor Mier, a. s., 956 22 Prašice, SK;
(210) 3630-97

(111)189 132 
(220) 10.12.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 10.12.2007
(730) Záhorská Mária, RNDr. - EXPRIMO, Hurbanova 

7, 902 03 Pezinok, SK;
(210)3632-97

(111)189 133 
(220) 10.12.1997 
(442)08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 10.12.2007
(730) INDUCTair, spol. s r. o., Prvomájová 26, 152 00 

Praha 2 - Radotín, CZ;
(210)3633-97

(111) 189 134 
(220)11.12.1997 
(310)75/306958 
(320) 11.06.1997 
(330) US 
(442)08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 11.12.2007
(730) Capstone Ttarbine Corporation, 6025 Yolanda 

Avenue, Tarzana, California 91356, US; 
(210)3643-97

(111) 189 135 
(220) 11.12.1997 
(442)08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180)11.12.2007
(730) Grendel Peter, Ing., Tr. SNP 42, 040 11 Košice, 

SK;
(210)3644-97

(111)189 136 
(220) 11.12.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 11.12.2007

(730) ANEVI, s. r. o., Cementárenská 16, 974 01 Banská 
Bystrica, SK;

(210) 3645-97

(111) 189 137 
(220) 11.12.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180)11.12.2007
(730) ANEVI, s. r. o., Cementárenská 16, 974 01 Banská 

Bystrica, SK;
(210) 3646-97

(111) 189 138 
(220) 12.12.1997 
(310)75/315.181 
(320) 26.06.1997 
(330) US 
(442) 08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180)12.12.2007
(730) Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 

Redmond, Washington 98052-6399, US; 
(210)3657-97

(111) 189 139 
(220) 12.12.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 12.12.2007
(730) JOHNSON MATTHEY PUBLIC LIMITED 

COMPANY, 2-4 Cockspur Street, Trafalgar 
Square, London SWlY 5BQ, GB;

(210)3659-97

(Ill)189 140 
(220) 12.12.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 12.12.2007
(730) KELLOGG COMPANY, spoločnosť zriadená 

podľa zákonov štátu Delaware, One Kellogg 
Square, Battle Creek, Michigan, US;

(210)3662-97

(111)189 141 
(220) 12.12.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180)12.12.2007
(730) U.S.P.A. Properties, Inc., 30800 Telegraph, Suite 

2960, Bingham Farms, Michigan 48025, US; 
(210)3667-97



(730) Barvy TEBAS, s. r. o., Poděbradská 195/7, 190 05 
Praha 9, CZ;

(210)3694-97

(111) 189 143 
(220) 15.12.1997 
(442)08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 15.12.2007
(730) RB Design, s. r. o., 038 22 Slovenské Pravno 82, 

SK;
(210)3697-97

(111) 189 144 
(220) 16.12.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 16.12.2007
(730) Slovak International Tabak, a. s., Mlynské Nivy 

č. 54, 824 53 Bratislava, SK;
(210)3698-97

(111)189 145 
(220) 16.12.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 16.12.2007
(730) M & G Spedition, spol. s r. o., Vajnorská 142, 831 

04 Bratislava, SK;
(210)3699-97

(111) 189 146 
(220) 16.12.1997 
(442)08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 16.12.2007
(730) Mars, Incorporated, McLean, Virginia 22101, US; 
(210)3700-97

(111) 189 147 
(220) 16.12.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 16.12.2007
(730) COMPAGNIE GERVAIS DANONE (société a- 

nonyme), 126-130, rue Jules Guesde, 92300 
Levallois-Perret, FR;

(210)3701-97

(111) 189 148 
(220) 17.12.1997 
(310) VR 03.430 1997 
(320)04.07.1997 
(330) DK 
(442) 08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 17.12.2007

(730) DAMGAARD INTERNATIONAL A/S, Bregne- 
rodvej 133, DK-3460 Birkerod, DK;

(210)3703-97

(111) 189 149 
(220) 18.12.1997 
(442)08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 18.12.2007
(730) MEDIATEL, spol. s r. o., Na Florenci 29, 110 00 

Praha 1, CZ;
(210)3708-97

(111) 189 150 
(220) 18.12.1997 
(310) 125379 
(320) 11.09.1997 
(330) CZ 
(442)08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 18.12.2007
(730) Čejda Jaroslav, Ing., Třída Družby 1384, 735 06 

Karviná - Nové Město, CZ;
(210)3709-97

(111) 189 151 
(220) 18.12.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 18.12.2007
(730) FUJI PHOTO FILM CO., LTD, No. 210, Naka- 

numa, Minami Ashigara-shi, Kanagawa, JP; 
(210)3710-97

(111) 189 152 
(220)18.12.1997 
(442)08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 18.12.2007
(730) FUJI PHOTO FILM CO., LTD, No. 210, Naka- 

numa, Minami Ashigara-shi, Kanagawa, JP; 
(210)3711-97

(111) 189 153 
(220) 29.12.1997 
(442)08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180)29.12.2007
(730) ESET, spol. s r. o., Pionierska 9/a, 831 01 Bratisla

va, SK;
(210)3802-97



(730) ESET, spol. s r. o., Pionierska 9/a, 831 01 Bratisla- (730) KINGSPAN GROUP PLC, Dublin Road, Kings-
va, SK; court, Co. Cavan, IE;

(210)3803-97 (210)3818-97

(111) 189 155 
(220) 29.12.1997 
(442)08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 29.12.2007
(730) Veľtrhy a výstavy Bratislava, spol. s r. o., Dú

bravská cesta 2, 817 03 Bratislava, SK; 
(210)3805-97

(111) 189 156 
(220)29.12.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180)29.12.2007
(730) Veľtrhy a výstavy Bratislava, spol. s r. o., Dú

bravská cesta 2, 817 03 Bratislava, SK; 
(210)3806-97

(111) 189 157
(220)30.12.1997
(442)08.10.1999
(151)20.01.2000
(180)30.12.2007
(730) THE CLOROX COMPANY, 1221 Broadway, 

Oakland, California 94623-1305, US; 
(210)3815-97

(111) 189 158 
(220) 30.12.1997 
(442)08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180)30.12.2007
(730) LEVI STRAUSS & CO., Levi's Plaza, 1155 

Battery Street, San Francisco, California 94111, 
US;

(210)3816-97

(111)189 159
(220)30.12.1997
(442)08.10.1999
(151)20.01.2000
(180)30.12.2007
(730) KINGSPAN GROUP PLC, Dublin Road, Kings- 

court, Co. Cavan, IE;
(210)3817-97

(111) 189 161 
(220)30.12.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 30.12.2007
(730) Exxon Corporation, spoločnosť organizovaná a e- 

xistujúca podľa zákonov štátu New Jersey, 5959 
Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, 
US;

(210)3819-97

(111) 189 162 
(220)30.12.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 30.12.2007
(730) Exxon Corporation, spoločnosť organizovaná a e- 

xistujúca podľa zákonov štátu New Jersey, 5959 
Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, 
US;

(210)3820-97

(111) 189 163
(220)30.12.1997
(442)08.10.1999
(151)20.01.2000
(180)30.12.2007
(730) Exxon Corporation, spoločnosť organizovaná a e- 

xistujúca podľa zákonov štátu New Jersey, 5959 
Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, 
US;

(210)3821-97

(111) 189 164
(220)30.12.1997
(442)08.10.1999
(151)20.01.2000
(180)30.12.2007
(730) Exxon Corporation, spoločnosť organizovaná a e- 

xistujúca podľa zákonov štátu New Jersey, 5959 
Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, 
US;

(210)3822-97

(111)189 165 
(220) 30.12.1997 
(442)08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180)30.12.2007
(730) Exxon Corporation, spoločnosť organizovaná a e- 

xistujúca podľa zákonov štátu New Jersey, 5959 
Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, 
US;

(210)3823-97



(111)189 166
(220)30.12.1997
(442)08.10.1999
(151)20.01.2000
(180)30.12.2007
(730) Exxon Corporation, spoločnosť organizovaná a e- 

xistujúca podľa zákonov štátu New Jersey, 5959 
Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, 
US;

(210)3824-97

(111) 189 167 
(220) 30.12.1997 
(442)08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180)30.12.2007
(730) Exxon Corporation, spoločnosť organizovaná a e- 

xistujúca podľa zákonov štátu New Jersey, 5959 
Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, 
US;

(210)3825-97

(111) 189 168 
(220)30.12.1997 
(442)08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 30.12.2007
(730) Exxon Corporation, spoločnosť organizovaná a e- 

xistujúca podľa zákonov štátu New Jersey, 5959 
Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, 
US;

(210)3826-97

(111) 189 169 
(220) 30.12.1997 
(442)08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 30.12.2007
(730) Exxon Corporation, spoločnosť organizovaná a e- 

xistujúca podľa zákonov štátu New Jersey, 5959 
Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, 
US;

(210)3827-97

(111) 189 170
(220)30.12.1997
(442)08.10.1999
(151)20.01.2000
(180)30.12.2007
(730) Exxon Corporation, spoločnosť organizovaná a e- 

xistujúca podľa zákonov štátu New Jersey, 5959 
Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, 
US;

(210)3828-97

(730) Exxon Corporation, spoločnosť organizovaná a e- 
xistujúca podľa zákonov štátu New Jersey, 5959 
Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, 
US;

(210)3829-97

(111)189 172
(220)30.12.1997
(442)08.10.1999
(151)20.01.2000
(180)30.12.2007
(730) Exxon Corporation, spoločnosť organizovaná a e- 

xistujúca podľa zákonov štátu New Jersey, 5959 
Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, 
US;

(210)3830-97

(111)189 173 
(220)30.12.1997 
(442)08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 30.12.2007
(730) Exxon Corporation, spoločnosť organizovaná a e- 

xistujúca podľa zákonov štátu New Jersey, 5959 
Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, 
US;

(210)3833-97

(111)189 174 
(220) 30.12.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180)30.12.2007
(730) Exxon Corporation, spoločnosť organizovaná a e- 

xistujúca podľa zákonov štátu New Jersey, 5959 
Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, 
US;

(210)3834-97

(111) 189 175
(220)28.01.1998
(442)08.10.1999
(151)20.01.2000
(180)28.01.2008
(730) UNILEVER Slovensko, spol. s r. o., Nám. SNP 15, 

810 00 Bratislava, SK;
(210) 200-98

(111)189 176 
(220)29.01.1998 
(442) 08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180)29.01.2008
(730) ISOLA A/S, 3945 Eidanger, NO; 
(210) 201-98

(111) 189 177 
(220) 29.01.1998 
(442)08.10.1999



(151)20.01.2000
(180)29.01.2008
(730) Kaiser Igor - Kaiser Spedition, Geologická 18, 

821 06 Bratislava, SK;
(210)202-98

(111)189 178 
(220)29.01.1998 
(442) 08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180)29.01.2008
(730) EURO-VAT, spol. s r. o., 951 42 Zbehy č. 174, SK; 
(210)205-98

(111) 189 179 
(220) 29.01.1998 
(442)08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 29.01.2008
(730) EURO-VAT, spol. s r. o., 951 42 Zbehy č. 174, SK; 
(210) 207-98

(111) 189 180 
(220)29.01.1998 
(442) 08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 29.01.2008
(730) EURO-VAT, spol. s r. o., 951 42 Zbehy č. 174, SK; 
(210)208-98

(111) 189 181
(220)29.01.1998
(442)08.10.1999
(151)20.01.2000
(180)29.01.2008
(730) EURO-VAT, spol. s r. o., 951 42 Zbehy č. 174, SK; 
(210) 209-98

(111) 189 182 
(220)30.01.1998 
(442)08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 30.01.2008
(730) The Goodyear Tire & Rubber Company, 1144 

East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001, US; 
(210)216-98

(111)189 183
(220)30.01.1998
(442)08.10.1999
(151)20.01.2000
(180)30.01.2008
(730) The Goodyear Tire & Rubber Company, 1144 

East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001, US; 
(210)217-98

(111) 189 184 
(220)02.02.1998 
(442) 08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180)02.02.2008
(730) The Goodyear Tire & Rubber Company, 1144 

East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001, US; 
(210)251-98

(111) 189 185 
(220)02.02.1998 
(442) 08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180)02.02.2008
(730)0. KAVLI AS, Sandbrekkevn. 91, 5050 Nesttun, 

NO;
(210)252-98

(111) 189 186 
(220) 03.02.1998 
(442)08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 03.02.2008
(730) Krajniak Vladimír, Rozvodná 11, 831 01 Brati

slava, SK;
(210)257-98

(111) 189 187 
(220)03.02.1998 
(442)08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 03.02.2008
(730) Krajniak Vladimír, Rozvodná 11, 831 01 Brati

slava, SK;
(210)258-98

(111) 189 188
(220)04.02.1998
(442)08.10.1999
(151)20.01.2000
(180)04.02.2008
(730) TETRASOFT, s. r. o., Horná 36, 900 01 Modra, 

SK;
(210)259-98

(111) 189 189
(220)04.02.1998
(442)08.10.1999
(151)20.01.2000
(180)04.02.2008
(730) ASTRA AKTIEBOLAG, Västra Mälarehamnen 9, 

S-151 85 Sôdertälje, SE;
(210)266-98



(730) Montes, a. s., Langsfeldova 3, 036 01 Martin, SK; 
(210) 269-98

(111) 189 191 
(220)05.02.1998 
(442)08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 05.02.2008
(730) STAR FRUITS, Les Genets ď Or Entrée 14, 84430 

Mondragon, FR;
(210)270-98

(111)189 192 
(220) 05.02.1998 
(442) 08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180)05.02.2008
(730) International Hotel & Restaurant Association,

251 rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 Paris, FR; 
(210)271-98

(111)189 193 
(220) 06.02.1998 
(442)08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 06.02.2008
(730) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 Park 

Avenue, New York, New York 10022-7499, US; 
(210)272-98

(111) 189 194 
(220)06.02.1998 
(442)08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 06.02.2008
(730) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 Park 

Avenue, New York, New York 10022-7499, US; 
(210)273-98

(111) 189 195
(220)06.02.1998
(442)08.10.1999
(151)20.01.2000
(180)06.02.2008
(730) BAYER CORPORATION, spoločnosť zriadená 

podľa zákonov štátu Indiana, 1884 Miles Avenue, 
Elkhart, Indiana 46514, US;

(210)275-98

(730) EXXON CORPORATION, spoločnosť zriadená 
podľa zákonov štátu New Jersey, 5959 Las Colinas 
Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, US; 

(210)276-98

(111) 189 197 
(220) 06.02.1998 
(442) 08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 06.02.2008
(730) Exxon Corporation, spoločnosť organizovaná a e- 

xistujúca podľa zákonov štátu New Jersey, 5959 
Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, 
US;

(210) 277-98

(111) 189 198 
(220) 06.02.1998 
(442)08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 06.02.2008
(730) EXXON CORPORATION, spoločnosť zriadená 

podľa zákonov štátu New Jersey, 5959 Las Colinas 
Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, US; 

(210)278-98

(111) 189 199 
(220)06.02.1998 
(442) 08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 06.02.2008
(730) MONSANTO COMPANY, spoločnosť zriadená 

podľa zákonov štátu Delaware, 800 North Lind
bergh Boulevard, St. Louis, Missouri, US; 

(210)279-98

(111) 189 200 
(220) 06.02.1998 
(442)08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 06.02.2008
(730) PARKE, DAVIS & COMPANY, spoločnosť zria

dená podľa zákonov štátu Michigan, 201 Tábor 
Road, Morris Plains, New Jersey 07950, New 
Jersey, US;

(210)280-98

(111) 189 201 
(220) 06.02.1998 
(442)08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180)06.02.2008
(730) AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORA

TION, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 
07940-0874, US;

(210)281-98



(111)189 202 
(220)06.02.1998 
(442)08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180)06.02.2008
(730) UNILEVER N. V., Weena 455, Rotterdam 3013 

AL, NL;
(210)284-98

(111) 189 203 
(220)06.02.1998 
(442) 08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 06.02.2008
(730)UNILEVER N. V., Weena 455, Rotterdam 3013 

AL, NL;
(210)285-98

(111) 189 204 
(220)06.02.1998 
(442) 08.10.1999 
(151)20.01.2000 
(180) 06.02.2008
(730) ASF Verwaltungs GmbH, Oberer Riedweg 1, 

90518 Altdorf, DE;
(210)287-98

(111)189 205
(220)30.07.1998
(442)08.10.1999
(151)20.01.2000
(180)30.07.2008
(730) Remenár Milan, 913 10 Beckov 495, SK; 
(210)2041-98

(111)189 206
(220)23.05.1997
(442)08.10.1999
(151)20.01.2000
(180)23.05.2007
(730) LIGNOTESTING, Drevársky a nábytkársky ús

tav skúšobný, Lamačská cesta 1, 841 05 Bratislava, 
SK;

(210) 1441-97

(111) 189 207
(220)23.06.1997
(442)08.10.1999
(151)24.01.2000
(180)23.06.2007
(730) TRIANGLE GROUP INTERNATIONAL, spol.

s r. o., Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, SK; 
(210) 1752-97

(111) 189 209 
(220)17.01.1995 
(442) 06.05.1998

(151)27.01.2000
(180)17.01.2005
(730) BENET, a. s., Sokolovská 25, 186 00 Praha 8, CZ; 
(210)117-95

(111) 189 211
(220)29.12.1995
(442)07.10.1998
(151)27.01.2000
(180)29.12.2005
(730) Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16, 

058 01 Poprad, SK;
(210)3674-95

(111) 189 212
(220)29.12.1995
(442)07.10.1998
(151)27.01.2000
(180)29.12.2005
(730) Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16, 

058 01 Poprad, SK;
(210)3675-95

(111) 189 213 
(220)29.12.1995 
(442)07.10.1998 
(151)27.01.2000 
(180) 29.12.2005
(730) Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16, 

058 01 Poprad, SK;
(210)3676-95

(111) 189 214
(220)29.12.1995
(442)07.10.1998
(151)27.01.2000
(180)29.12.2005
(730) Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16, 

058 01 Poprad, SK;
(210)3677-95

(111) 189 217
(220)29.11.1996
(442)11.06.1999
(151)27.01.2000
(180)29.11.2006
(730) Novácke chemické závody, a. s., 972 71 Nováky, 

SK;
(210)3212-96



(730) ROYAL CROWN COMPANY, INC., spoločnosť 
zriadená podľa zákonov štátu Delawarre, 1000 
Corporate Drive, FT. Lauderdale, Florida 33334, 
US;

(210)3238-96

(730) Northern Technologies International Corpora
tion (NTI), 6680 North Highway 49, Lino Lakes, 
Minnesota, US;

(210)3306-97

(111) 189 220 
(220)23.05.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)27.01.2000 
(180)23.05.2007
(730) LIGNOTESTING, Drevársky a nábytkársky ús

tav skúšobný, Lamačská cesta 1, 841 05 Bratislava, 
SK;

(210) 1442-97

(111) 189 221 
(220) 16.07.1997 
(442) 08.10.1999 
(151)27.01.2000 
(180) 16.07.2007
(730) SOVA, a. s., Svidnícka 4, 821 03 Bratislava, SK; 
(210) 2026-97

(111) 189 226 
(220)10.11.1997 
(310) 123477 
(320)27.06.1997 
(330) CZ 
(442)08.10.1999 
(151)27.01.2000 
(180) 10.11.2007
(730) Northern Technologies International Corpora

tion (NTI), 6680 North Highway 49, Lino Lakes, 
Minnesota, US;

(210)3304-97

(111) 189 227 
(220) 10.11.1997 
(310) 123475 
(320)27.06.1997 
(330) CZ 
(442) 08.10.1999 
(151)27.01.2000 
(180) 10.11.2007
(730) Northern Technologies International Corpora

tion (NTI), 6680 North Highway 49, Lino Lakes, 
Minnesota, US;

(210)3305-97

(111) 189 228 
(220) 10.11.1997 
(310) 123476 
(320)27.06.1997 
(330) CZ 
(442)08.10.1999 
(151)27.01.2000 
(180) 10.11.2007



Zapísané ochranné známky so zmenou

189208 189219 189225 189232
189210 189222 189229 189233
189215 189223 189230 189234
189216 189224 189231

(111) 189 208 
(220)03.09.1993 
(442) 10.09.1997 
(151)27.01.2000 
(180) 03.09.2003
(540) SULAR
(730) GALENA, a. s., Ostravská 29, 747 70 Opava-Ko- 

márov, CZ;
(510) 30 - Sladidlá.
(511) 30 
(210) 1565-93

(111) 189 210
(220)07.09.1995
(442)06.05.1998
(151)27.01.2000
(180) 07.09.2005
(540)

JxIJ Jxl í)
(730) UNIVERSAL TRADING SR, a. s., Viničné 209, 

900 23 Viničné, SK;
(510) 5 - Detské plienkové nohavičky na zdravotnícke po

užitie.
16 - Detské plienkové nohavičky papierové.
25 - Detské plienkové nohavičky textilné.

(511) 5, 16, 25 
(210)2515-95

(111) 189 215 
(220) 19.09.1996 
(442) 11.01.1999 
(151)27.01.2000 
(180) 19.09.2006 
(540)

(730) MASPEX, Spólka z o. o., Ul. Chopina 10, 34-100 
Wadowice, PL;

(510) 30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo, 
kávové náhradky, múka a výrobky z obilia, chlieb, 
zmrzliny, med, melasový sirup, kvasnice, prášky do 
pečiva, soľ, horčica, ocot, omáčky ako chuťové prí
sady, korenie, ľad.

(511) 30
(210) 2467-96

(111) 189 216
(220)28.10.1996
(442)08.10.1999
(151)27.01.2000
(180)28.10.2006
(540)aquapress
(730) Reflex Winkelmann + PannholT GmbH + Co.,

Gersteinstrasse 19, D-59227 Ahlen, DE;
(510) 11 - Tlakové rozťažné nádoby, najmä membránové 

tlakové rozťažné nádoby do zariadení na zásobova
nie pitnou vodou a teplou úžitkovou vodou a do vy
kurovacích sústav; tlakové vodné zásobníky a vo
dovodné zariadenia a sústavy.

(511) H 
(210)2828-96

(111) 189 219 
(220) 17.01.1997 
(442)08.10.1999 
(151)27.01.2000 
(180) 17.01.2007
(540)INFINEUM
(730) INFINEUM INTERNATIONAL LIMITED,

1220 Parkview, Arlington Business Park, Theale, 
Reading RG7 4SA, GB;

(510) 1 - Chemikálie na použitie v priemysle okrem far
maceutického a lekárskeho; chemické aditíva do pa
lív a mazadiel.
4 - Oleje; tuky; mazadlá; palivá.

(511) 1,4 
(210) 177-97

(111)189 222 
(220)31.07.1997 
(310)2125945 
(320) 06.03.1997 
(330) GB 
(442) 10.09.1999 
(151)27.01.2000 
(180)31.07.2007 
(540)

In Salah Gas
(730) IN SALAH GAS LIMITED, 22 Grenville Street, 

St. Helier, Jersey, Channel Islands, GB;
(510)4 - Priemyselné oleje a tuky; mazacie oleje a ma

zadlá; generátorový plyn; pevné, kvapalné alebo 
plynné palivá.
39 - Dodávky, distribúcia, preprava a skladovanie 
plynu; prenájom nádrží, fliaš a kontajnerov na pre
pravu, dodávku alebo skladovanie plynu; prenájom 
vozidiel na prepravu plynu.



(540) BIOSIL
(730) AGROCHEMIE, s. r. o., Luční 4573, 760 05 Zlín, 

CZ;
(510) 5 - Farmaceutické prípravky tabletované a v prášku 

na humánne použitie, homeopatické výrobky na hu
mánne použitie, dietetické prípravky na humánne 
použitie ako vitamínové prípravky a ďalšie výrobky 
s liečivými účinkami na humánne použitie.
30 - Dietetické prípravky ako potraviny.
32 - Dietetické prípravky ako nápoje a prípravky na 
prípravu nápojov.

(511) 5, 30, 32 
(210)2150-97



Obnovené ochranne známky

88 721 156 553
91 356 156 750
91 588 157 312
92 118 158 426
92 119 158 595
98 991 159 248

100 328 159 262
100 580 159 350
101 658 159 351
107 035 159 395
107 766 159 453
110 993 159 621
111 123 159 702
115 972 159 727
115 973 159 765
117 908 160 046
119 049 160 999
119 210 164 292
154 026 164 303
154 078 164 328

(111) 88 721 
(220) 20.03.1926 
(151)20.03.1926 
(180)20.03.2006
(540) Rex
(730) KOH-I-NOOR, a. s., Vršovická 51, 101 15 Praha 

10, CZ;
(510) 6 - Hliníkový tovar všetkých druhov okrem prístro

jov na získavanie ovocných štiav, všetkých tovarov 
pre kuchyňu a domácnosť, klince, niklový tovar 
všetkých druhov, napínacie klinčeky, krúžky okrem 
krúžkov na uzatváranie fliš a nádob všetkých dru
hov, najmä konzervových nádob, plechový tovar 
všetkých druhov okrem prístrojov na získavanie o- 
vocných štiav, zaváracích prístrojov a ich príslušen
stva, pier (pružín) na zaváracie prístroje, spôn na u- 
zatváranie konzervových nádob, všetkého tovaru 
pre kuchyňu a domácnosť, ozdobný tovar, podkovy, 
podkováky, plomby, oceľový tovar všetkého druhu 
okrem nožov, rezacích strojov a všetkých tovarov 
pre kuchyňu a domácnosť.
20 - Rámy na obrazy, ozdobný tovar.
26 - Držiaky na blúzky, náprstky všetkého druhu, 
háčkovače všetkého druhu, háčiky, nohavicové 
gombíky všetkých druhov, stláčacie gombíky všet
kých druhov, ihlice do klobúkov, gombíky všetkých 
druhov, límcové gombíky všetkých druhov, držiaky 
na kravaty, krúžky na kravaty, manžetové gombíky 
všetkých druhov, ihlársky tovar všetkého druhu, ih
ly všetkého druhu, ihlice na pletenie všetkého dru
hu, spony, vlásničky, pripevňovače gombíkov, pod- 
pierky na límce, ušká všetkých druhov, zámky na 
peňaženky, putká na kabáty, pracky, spínadlá obuvi, 
zatváracie špendlíky všetkých druhov, spony na 
podväzky, špendlíky všetkých druhov, kovanie na 
tašky.

(511) 6, 20, 26 
(210)6830

164 360 167 859
164 509 167 860
167 446 167 872
167 462 167 873
167 502 167 934
167 541 167 959
167 594 168 062
167 646 168 851
167 647 168 852
167 655 168 853
167 657 168 854
167 734 168 856
167 765 170 694
167 770 172 409
167 775 183 579
167 854 Alll 112
167 855 
167 856 
167 857 
167 858

(111)91356 
(220)22.10.1910 
(151)22.10.1910 
(180) 22.10.2010
(540) Carborundit
(730) CARBORUNDUM ELECTRITE, a. s„ Tovární 

ul., 294 71 Benátky nad Jizerou, CZ
(510) Prostriedky na leštenie a brúsenie, silíciumkarbid a 

z neho všetky druhy výrobkov alebo z jeho zmesi s 
inými hmotami.

(511) 3 
(210)1863

(111) 91 588 
(220) 15.02.1930 
(151) 15.02.1930 
(180) 15.02.2010 
(540)

(730) CARBORUNDUM ELECTRITE, a. s., Tovární 
ul., 294 71 Benátky nad Jizerou, CZ;

(510) Predmety a výrobky všetkého druhu na brúsenie, 
leštenie, krájanie, rezanie a mletie, na ohňovzdorné 
a kyselinové účely, elektrické odpory, taviace tégli
ky a nástroje pre laboratóriá a továrne, mufle a pece 
keramických a iných priemyslov.

(511) 3, 8, 10, 11
(210)1856



(Ill) 92 118 
(220)25.02.1942 
(151)25.02.1942 
(180)25.02.2002
(540) UMA
(730) SYNTHESIA, a. s., 532 17 Pardubice - Semtín, 

CZ;
(510) Stroje a prístroje, nástroje a pomocné zariadenia 

potrebné pri výrobe a spracovaní plastov, ako hyd
raulické lisy, striekacie lisy, lisovacie a striekacie 
formy všetkého druhu na skúšanie vlastností plas
tov, obrábacie stroje a nástroje všetkého druhu, vy
kurovacie a kontrolné zariadenia. Výrobky a polo
tovary z plastov všetkého druhu, ako aj všetky hmo
ty a látky potrebné na ich výrobu.

(511) 1, 7, 8, 9, 11, 17 
(210)4518

(111) 92 119
(220)25.02.1942
(151)25.02.1942
(180)25.02.2002
(540)

(730) SYNTHESIA, a. s., 532 17 Pardubice - Semtín, 
CZ;

(510) Stroje a prístroje, nástroje a pomocné zariadenia 
potrebné pri výrobe a spracovaní plastov, ako hyd
raulické lisy, striekacie lisy, lisovacie a striekacie 
formy všetkého druhu, prístroje všetkého druhu na 
skúšanie vlastností plastov, obrábacie stroje a ná
stroje všetkého druhu, vykurovacie a kontrolné za
riadenia. Výrobky a polotovary z plastov všetkého 
druhu, ako aj všetky hmoty a látky potrebné na ich 
výrobu.

(511) 1, 7, 8, 9, U, 17
(210)4519

(111) 98 991 
(220) 16.02.1938 
(151) 16.02.1938 
(180) 16.02.2008 
(540) Grippers
(730) SCOVILL FASTENERS INC., Route 441, 

Cornelia Highway, City of Clarkesville, Georgia, 
US;

(510) Stláčacie gombíky.
(511) 26 
(210)13449

(111) 100 328 
(220) 19.01.1938 
(151) 19.01.1938 
(180) 19.01.2008
(540) Pronaemin
(730) SPOFA, a. s., Husinecká 1 la, 130 00 Praha 3, CZ;
(510) Chemické výrobky na lekárske, priemyselné, ve

decké, fotografické, poľnohospodárske a lesnícke 
účely. Liečivé a lekárnické prostriedky a prípravky, 
chemické výrobky pre lekárstvo; prípravky pre den
tistov; drogy; dezinfekčné prostriedky, dietetické a 
výživné prostriedky a prípravky.

(511) 1,5 
(210) 14106

(111) 100 580 
(220)31.01.1938 
(151)31.01.1938 
(180)31.01.2008
(540) Calcedral
(730) SPOFA, a. s., Husinecká 11a, 130 00 Praha 3, CZ;
(510) Chemické výrobky pre lekárstvo, hygienu, priemy

sel, vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo a lesnic
tvo. Voňavkárske výrobky; kozmetické prostriedky. 
Liečivé a lekárnické prostriedky a preparáty, farma
ceutické drogy a prípravky; chemické výrobky na 
lekárske a hygienické účely; dezinfekčné prostried
ky, dietetické prostriedky a prípravky.

(511) 1, 3, 5 
(210) 14108

(111) 101 658 
(220) 02.04.1948 
(151)02.04.1948 
(180) 02.04.2008
(540) Paralen
(730) Léčiva, a. s., Dolní Mécholupy 130, 102 37 Praha 

10, CZ;
(510) Chemikálie. Čistiace prostriedky, medicinálne myd

lá, éterické oleje, extrakty, esencie. Liečivá, drogy, 
farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, 
prípravky baktericídne, fungicídne, insekticídne, 
prípravky na ničenie buriny a živočíšnych škodcov, 
dezinfekčné prípravky, prípravky proti nákaze, ná
plasti, obväzový materiál, veterinárne séra. Šijací 
materiál pre chirurgiu, lekárske a chirurgické ná
stroje, laboratórne potreby na lekárske účely patria
ce do triedy 10.

(511) 1, 3, 5, 10 
(210) 15645

(111)107 035 
(220)01.04.1949 
(151)01.04.1949 
(180)01.04.2009
(540) Tetron
(730) Albright & Wilson UK Limited, 210-222 Hagley 

Road West, Oldbury, West Midlands B68 ONN, 
GB;



(510) Pracie prípravky a prípravky na zmäkčovanie vody.
(511) 1, 3 
(210) 18466

(111) 107 766
(220)23.07.1949
(151)23.07.1949
(180)23.07.2009
(540)

(730) SKLOEXPORT, akciová společnost v likvidaci,
Tř. 1. máje 52, 461 74 Liberec III, CZ;

(510) Sklo a sklenený tovar všetkých druhov.
(511) 21 
(210) 191

(111) 110 993 
(220) 06.11.1929 
(151)06.11.1929 
(180)06.11.2009 
(540)

Z1

(730) STOCK Plzeň, a. s., Palírenská 2, 315 51 Plzeň - 
- Bozkov, CZ;

(510) Brandy.
(511) 33 
(210) 17430

(111) 111 123 
(220) 10.12.1929 
(151) 10.12.1929 
(180) 10.12.2009
(540) ASAP
(730) ŠKODA AUTO, a. s., Tř. Václava Klementa 869, 

293 60 Mladá Boleslav, CZ;
(510) Motorové vozidlá a motory všetkých druhov, karo

série, náhradné diely a súčiastky, armatúry, materiál 
a polotovary, stroje, nástroje, náradie, obaly a aké
koľvek potreby slúžiace na výrobu a opravu moto
rov a motorových vozidiel, akékoľvek stroje, prí

stroje, nástroje, strojové súčiastky, materiál a polo
tovary týchto výrobkov.

(511)7, 8, 12 
(210)1490

(111) 115 972 
(220) 07.08.1929 
(151)07.08.1929 
(180)07.08.2009 
(540)

(730) Sellier & Bellot, a. s., Lidická 667, 258 13 Vlašim,
CZ;

(510) Lovecké nábojnice.
(511) 13 
(210) 13

(111) 115 973
(220)07.08.1929
(151)07.08.1929
(180)07.08.2009
(540)

(730) Sellier & Bellot, a. s., Lidická 667, 258 13 Vlašim, 
CZ;

(5 10) Lovecké nábojnice.
(511) 13 
(210)716

(111) 117 908 
(220)22.04.1938 
(151)22.04.1938 
(180)22.04.2008
(540) Mas
(730) KOVOSVIT, a. s„ Nám. Tomáše Bati 419, 391 02 

Sezimovo Ústí, CZ;
(510) Chemický tovar; čistiace prostriedky, kozmetické 

prípravky; tuky a mazadlá; zámočnícky tovar; stro
je a ich súčasti, hlavne stroje obrábacie, motory a 
ich súčasti, hlavne letecké motory; tovar na pedikú
ru; káble; tovar na pedikúru, ortopedický tovar; mo
torové vozidlá a ich súčasti, lietadlá a ich súčasti, 
bicykle a ich súčasti; gumový technický tovar, gu
mové plášte, gumové duše, gumové obruče na kole
sá; akékoľvek druhy obuvi a pančúch; drobný tovar 
súvisiaci s výrobou a predajom obuvi; gumové po
dlahy.

(511) 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 25, 26, 27 
(210)5603



(511)6, 7, X. 9. 11, )<>. 19, 20 21, 26 
(210)9264

(111) 119 049
(220)09.01.1948
(151)09.01.1948
(180)09.01.2008
(540)

(730)BRANí); a. s., 747 41 Hradec nad Moravicí, CZ;
(510) Zámky všetkého druhu, hlavne zámky visacie, dve

rové, závorové, dózické, rozvodové, myšäkové. zá
padové, záchodové, zapustené, špaletové, kufrové, 
skriňové, nábytkové, rázvorové, pre vozidlá, auto
mobily, motocykle a bicykle, spojovacie a poistné 
zámky, ťažké, strojové, pancierové, pokladničné a 
priemyselne zámky, univerzálne a automatické 
zámky, zámky na aktovky, peňaženky, tašky a ka
belky, zámočnícky tovai všetkého druhu, hlavne sú
čiastky a armatúry zámkov, zámkové kľúče všetké
ho druhu, poistné kľúčové vložky, zámkové poistky, 
zatváracie a uzatváracie zariadenia, zatvárače, za 
tvárače dvier, automatické zatvárače. západky, zá
suvky, zástrčky, závorky, perovacie samozatvárače. 
samočinné zástrčky, rukoväti, kľučky, závesy, zám 
kové kovania, umelecké zámočnícke výrobky a ko
vania, poistné retiazky, univerzálne kľúče, stavače 
dverí, otvárače, ventilové otvárače, automatické sta
vače dverí, štítky, želiezka, klinčeky, reťaze, západ
ky a jazýčky' na okná, pružiny, háky, skrutky-', mati
ce, železiarsky liatinový, kovový a plechový tovar 
všetkého druhu, hlavne dverové, okenné, stavebné, 
nábytkové a vozidlové kovania, plechy , pásková o- 
ceľ, pružinová oceľ, perá, pásky. nity, p liesky, krúž
ky, závity', skoby, sklapky, závesy, liatinové ružice, 
odliatky z liatiny, rúry vrchnáky, obrtliky, zápinky, 
rázvory, retiazky, guľôčky, drôt, drôtený tovar, zá
strčky, spojky, tesnidlá, utesnenia, kliny, kolieska, 
ozubené kolieska, zvinovacie rolety, závesy, formy. 
Stroje, prístroje, strojové zariadenia a strojčeky, 
zdvíhacie a stavacie náradie, zvieračky, priemyselné 
strojčeky, oblúky, podstavce, ramená, rozpory, vlož
ky, kĺby, kladky, tyče, čapy. ventily, posúvače, ná
razníky, upínadlá, nastavovače, poistky regulátory, 
cylindre, články, kotúče, páky, piesty', kužele, hria
dele, guľôčkové ložiská. Nástroje, náčinie a nára
die, hlavne vidlice, vŕtače. dlabáky, ťahadlá, kutáče, 
zdviháky, zveráky, stavidlá, nožnice, kliešte, rašple, 
pilníky, frézy, píly. kruže. kladivá, kosy. kosáky, se
kery, vidly, motyky, lopaty, nožiarsky tovar, spojo
vacie nožnice, nožnice okenné, kľúče. Regulátory, 
váhy, žehličky. Vyhrievacie, vykurovacie a variace 
zariadenia a telesá, variče, kachle, úsporné a stálo- 
vyžarujúce kachle a ich súčasti, komíny, platničky, 
platne, sporáky, rúry, pekáče, ohrievače, vane. 
Skrinky', puzdrá, kancelárske potreby a náradie, 
kancelárske strojčeky. Dlahy, roh o vniky, podpery, 
stĺpiky, dvere, dvierka. Vešiaky. Domáce a kuchyn
ské potreby a náradie, smaltovaný tovar, domáce a 
kuchynské strojčeky. Ihlársky tovar, gombíky.

(111) 119 210 
(220)20.12.1929 
(151) 20.12.1929 
(180)20 12.2009 
!540)

AlTVATER

GESSLEtt

(730) SELIKÓ, a. s„ Hodolanská 32, 772 48 Olomouc, 
CZ;

(510) Likéry.
(511) 33 
(210)6904

(111) 154 026
(220) 04.08.1959 
(151)05.10.1959 
(180)04.08.2009 
(540)

(730) SKLOEXPORTj akciová společnost v likvidaci,
Tŕ. i. máje 52. 461 74 Liberec III, CZ;

(510) Sklo a sklenený tovar všetkých druhov.
(511) 21 
(210) 2002 5

(111) 154 078 
(220) 2 i. 10.1959 
(151) 12.11.1959 
(180)21.10.2009



(540)

SELUER ABELLOT
(730) SeIIier & Belloť, a. s., Lidická 667, 258 13 Vlašim, 

CZ;
(510) Lovecké náboje.
(511) 13 
(210)20467

(111) 156 553 
(220) 12.01.1966 
(151) 15.03.1966 
(180) 12.01.2006
(540) EXICO
(730) GRlSAG AG, Route de la Glane 7, 1701 Fribourg, 

CH;
(510) Knihárske plátno. Plastik, fólie z plastických hmôt. 

Koža, kožky, kožená konfekcia, kožušiny, usne, u- 
melé kože. Obuv, rukavice, kožená konfekcia.

(511) 16, 17, 18, 25 
(210)35946

(111) 156 750
(220)30.11.1965
(151)08.06.1966
(180)30.11.2005
(540)

(730) Altenloh, Brinck & Co. GmbH & Co. KG,
EnnepetaLMilspe, West f., DE;

(510) Skrutky všetkých druhov, ako drevené skrutky, 
skrutky do vozidiel, železné závitové skrutky a pod.

(511) 6, 7, 9, 12 
(210)35694

(111) 157 312 
(220)28.03.1967 
(151) 17.05.1967 
(180)28.03.2007
(540)CARLOTHERM
(730) Vřídlo, výrobní družstvo, Kamenického 8, 360 04 

Karlovy Vary, CZ;
(510) Kozmetické výrobky a im podobné ústne pasty čis

tiace, vody ústne.
(511) 3 
(210) 40053

(111)158 426 
(220) 18.09.1968 
(151) 16.10.1968 
(180) 18.09.2008
(540) SKYDROL
(730) SOLUTIA INC., spoločnosť zriadená podľa záko

nov štátu Delaware, 10300 Olive Boulevard, St. 
Louis, Missouri, US;

(510) Funkčné chemické kvapaliny vrátane kvapalín pre
nášajúcich silu, napr. na používanie v hydraulických 
systémoch prevodu energie a sily a všeobecne pou
žiteľné v priemysle.

(511) 1 
(210)42266

(111) 158 595
(220) 03.12.1968
(151) 17.01.1969
(180) 03.12.2008
(540) SAFLEX
(730) SOLUTIA INC., spoločnosť zriadená podľa záko

nov štátu Delaware, 10300 Olive Boulevard, St. 
Louis, Missouri, US;

(510) Plastické zmesi vo forme tekutej, práškovej, zrnitej, 
povlakov alebo listov na použitie ako vložky alebo 
preklady do laminátov, vrátane sklenených laminá
tov, bezpečnostných sklenených laminátov, drevi
tých laminátov, kovových laminátov a plastických 
laminátov.

(511) 1, 17, 19
(210)42565

(111) 159 248 
(220)27.01.1969 
(151)28.08.1969 
(180)27.01.2009
(540)FLOXAPEN
(730) Beecham Group p. 1. c., FourNew Horizons Court, 

Harlequin Avenue, Brentford, Middlesex TW8 9EP, 
GB;

(510) Antibiotické prípravky.
(511) 5 
(210)42715

(111)159 262 
(220) 05.08.1969 
(151)04.09.1969 
(180) 05.08.2009
(S4O)BALLANTINEeS
(730) ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMI

TED, The Pavilions, Bridgwater Road, Bedminster 
Down, Bristol BS13 8AR, GB;

(510) Whisky.
(511) 33 
(210)43473



(Ill) 159 350 
(220) 22.09.1969 
(151)21.10.1969 
(180) 22.09.2009 
(540)

(730) ZLATÝ BAŽANT, a. s., HURBANOVO, Novozá
mocká 2, 947 12 Hurbanovo, SK;

(510) Pivo.
(511) 32 
(210)43578

(111) 159 351
(220)22.09.1969
(151)21.10.1969
(180)22.09.2009
(540)

(730) ZLATÝ BAŽANT, a. s., HURBANOVO, Novozá
mocká 2, 947 12 Hurbanovo, SK;

(510) Pivo.
(511) 32 
(210)43579

(111) 159 395 
(220) 13.10.1969 
(151) 14.11.1969 
(180) 13.10.2009
(540) ALKERAN
(730) THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED,

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, 
Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB;

(510) Farmaceutické a zdravotnícke výrobky a látky.
(511) 5 
(210)43611

(111) 159 453 
(220) 24.06.1969 
(151) 19.12.1969 
(180) 24.06.2009
(540) EXXON

(730) EXXON CORPORATION, spoločnosť zriadená 
podľa zákonov štátu New Jersey, 5959 Las Colinas 
Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, CS;

(510) Chemické výrobky na účely priemyselné, vedecké, 
fotografické, poľnohospodárske, záhradnícke a les
nícke, umelé a syntetické živice, plastické hmoty na 
preimyselné účely, hnojivá, chemické prípravky na 
spájkovanie, chemické látky- na konzervovanie po
travín, lepiace prípravky na priemyselné účely. 
Priemyselné oleje a tuky (iné ako jedlé oleje a tuky 
a éterické oleje), mazadlá, prostriedky na viazanie a 
pohlcovanie prachu, pohonné látky (vrýtane moto
rových pohonných látok), prostriedky na svietenie, 
sviečky

(511) 1, 4
(210)43298

(111) 159 621 
(220) 12.03.1969 
(151)27.03.1970 
(180) 12.03.2009
(540) XEROX
(730) XEROX LIMITED, Parkway, Marlow, Bucking

hamshire SL7 1YL, GB;
(510) Chemické výrobky na priemyselné a vedecké účely 

s výnimkou hydrazínov alebo zlúčenín hydrazínov, 
všetko na použitie pri úprave vody alebo akéhokoľ
vek tovaru rovnakého druhu ako niektorý z tohto 
vylúčeného tovaru, chemické výrobky- určené pre 
fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo a les
níctvo, umelé živice, plastické hmoty v surovom 
stave (v prášku, pastách alebo v tekutom stave), 
pôdne hnojivá prírodné a umelé, hasiace prostried
ky, prostriedky na kalenie a zváranie, chemické 
prostriedky na konzervovanie potravín, triesloviny, 
priemyselné spojivá. Prostriedky na čistenie, lešte
nie, drhnutie a obrusovanie. Kopírovacie stroje, pre
mietacie prístroje na obrazy, zariadenia a prístroje 
na zobrazovanie, stroje na záznam obrazov elektro
statickými prostriedkami, fotografické a optické 
prístroje, súčasti a príslušenstvá všetkých týchto 
druhov tovarov. Papier, papierové výrobky- a lepen
kové výrobky, lepenka, tlačoviny, noviny, periodic
ké tlačoviny, materiál na inštruktáž a učenie (okrem 
prístrojov), kancelárske potreby (okrem nábytku), 
papierové pásky na použitie pri zázname dát, inde
xové a záznamové karty a formuláre, typy a klišé 
pre tlačiarov (stereotypy), litografie, litografické 
dosky, knihy, fotografie, papiernický tovar, lepidlá 
papiernické, potreby pre umelcov (okrem farieb a- 
Iebo lakov), maliarske štetce, pásky na tlačenie, líst
ky, súpravy blán, podušky na pečiatky, svorky na 
doklady, dosky na doklady, priehradky na doklady 
(pokiaľ nejde o nábytok), adresovanie stroje a stro
je na zostavovanie zoznamov a súčasti týchto stro
jov, adresové dosky na adresovacie stroje, indexové 
podnosy, indikátory na indexové systémy, zariade
nia na podávanie formulárov, stroje na písanie for
mulárov, pásky do písacích strojov, číslovacie stro
je papiernické, indexové karty, indexové prúžky, dr
žadlá na indexové karty a prúžky, skrinky a zásob
níky na použitie v kancelárii (pokiaľ nejde o náby
tok), elektricky vodivé atramenty- a ceruzky, pokiaľ 
sú papiernickým tovarom, nosiče na podávanie do



kladov na kopírovanie do kopírovacieho zariadenia 
a na vyberanie dokladov z kopírovacieho zariade
nia, pokiaľ sú papiernickým tovarom, litografické 
zariadenia, datovacie a číslovacie stroje, duplikáto- 
ry a dosky k nim, stroje na skladanie papiera, stroje 
na skladanie a zasunovanie papiera na použitie v 
kancelárii.

(511) 1, 3, 9, 16
(210)42914

(111)159 702 
(220) 18.12.1969 
(151)24.04.1970 
(180) 18.12.2009
(540)MILACRON
(730) MILACRON INC., spoločnosť zriadená podľa zá

konov štátu Delaware, 4701 Marburg Avenue, 
Cincinnati, Ohio 45209, US;

(510) Chemické výrobky na priemyselné a vedecké účely, 
chemické výrobky určené pre fotografiu, poľnohos
podárstvo, záhradníctvo a lesníctvo, umelé živice, 
plastické hmoty v surovom stave (v prášku, v pas
tách alebo v tekutom stave), pôdne hnojivá prírodné 
a umelé, hasiace prostriedky na kalenie a zváranie, 
chemické prostriedky na konzervovanie potravín, 
triesloviny, priemyselné spojivá. Priemy-selné oleje 
a tuky, mazadlá, prostriedky na viazanie prachu, pa
livá, čierne a hnedé uhlie, palivové drevo, oleje a 
pohonné látky, prostriedky na svietenie, sviečky, 
sviece, nočné lampičky a knôty. Stroje a obrábacie 
stroje, pokiaľ patria do triedy 7, motory, súkolesia a 
hnacie remene, poľnohospodárske stroje a liahne, 
mastenice. Prístroje a nástroje na vedecké a labora
tórne účely, prístroje a nástroje navigačné, t. j. prí
stroje a nástroje určené na prenášanie rozkazov, na 
meranie a prístroje všeobecne používané pri riadení 
lodí a lietadiel, prístroje a nástroje geodetické a prí
stroje a nástroje elektrické, pokiaľ patria do triedy 9, 
prístroje a nástroje na bezdrôtovú telegrafiu, prí
stroje fotografické, kinematografické, optické vrá
tane premietačov obrazov a zväčšovacích prístro
jov, prístroje a nástroje na váženie a meranie, prí
stroje a nástroje signalizačné vrátane signálnych 
píšťaliek, prístroje a nástroje určené na kontrolné ú- 
čely, prístroje a nástroje na účely záchranné a učeb
né, automaty uvádzané do činnosti hodením mince 
alebo známky, prístroje na záznam a reprodukciu 
hovoreného slova, zapisovacie pokladnice a počíta
cie stroje vrátane kancelárskych a dierovacích stro
jov, hasiace prístroje, špeciálne puzdrá na prístroje a 
nástroje, ktoré patria do tejto triedy, elektromecha
nické a elektrotermické prístroje a zariadenia.

(511) 1, 4, 7, 9 
(210)43856

(111) 159 727 
(220) 13.10.1969 
(151) 15.05.1970 
(180) 13.10.2009
(540)LEUKERAN

(730) THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED,
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Green- 
ford, Middlesex UB6 ONN, GB;

(510) Farmaceutické a zdravotnícke výrobky a látky.
(511) 5 
(210)43613

(111) 159 765 
(220)23.05.1969 
(151)05.06.1970 
(180)23.05.2009
(540) MINAQUA
(730) The Coca-Cola Company, spoločnosť zriadená 

podľa zákonov štátu Delaware, 310 North Avenue, 
N. W., Atlanta, Georgia 30313, US;

(510) Nealkoholické nápoje s výnimkou minerálnych vôd 
a prípravky na ich výrobu.

(511) 32 
(210)43185

(111) 160 046 
(220) 03.11.1969 
(151) 17.11.1970 
(180) 03.11.2009
(540) VIEW - MASTER
(730) TYCO Industries, Inc., Mt. Laurel, New Jersey, 

US;
(510) Kamery a príslušenstvo kamier, premietače a príslu

šenstvo premietačov, stereoskopy, prehliadačky, fil
mové zvitky, diapozitívy a transparenty, albumy na 
filmové zvitky.

(511) 1, 9, 16 
(210)43694

(111) 160 999 
(220)31.10.1969 
(151)01.09.1972 
(180)31.10.2009
(540) EXKIN
(730) Hiils America Inc., spoločnosť organizovaná pod

ľa zákonov štátu Delaware, Piscataway, New Jer
sey, US;

(510) Prísady zabraňujúce tvoreniu povlaku na farbách, 
lakoch, emailoch a na tlačiarenských farbách.

(511) 1, 2 
(210)43692

(111) 164 292 
(220)30.05.1979 
(151) 13.02.1980 
(180)30.05.2009 
(540) FELDENE
(730) Pfizer Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štá

tu Delaware, 235 East 42nd Street, New York, New 
York 10017, US;

(510) Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdravot
nícke; výrobky dietetické pre deti a chorých; ná
plasti, obväzový materiál, hmoty určené na plombo
vanie zubov a na odtlačky zubov; dezinfekčné pros



triedky; prostriedky na ničenie rastlinných a živo
číšnych škodcov, antiparazitné látky.

(5U)5
(210)51165

(111) 164 303 
(220) 15.05.197° 
(151) 18.02.1980 
(180) 1x05.2009 
(540)

(730) HUBBARD NEDERLAND K. V., Dalsteindreef 
71-75, Amslerdam-Diemen, NL;

(510) Vajcia, hydina. Jednodňové kurence.
(51 1)29, 31 
(210)51144

(111) 164 328 
(220) 10.11.1979 
(151)05.03.1980 
(180) 10.11.2009
(540) GARDE
(730) ŠKODA AUTO, a. s., Tr. Václava Klementa 869, 

293 60 Mladá Boleslav, CZ;
(510) Automobily všetkých druhov, ich časti a príslušen

stvo.
(511) 12 
(210)51397

(IJl) 164 360
(220)06.09.1979
(151)04.04.1980
(180) 06.09.2009
(540) CEFOBID
(730) Pfizer Inc., spoločnosť /riadená podľa zákonov štá

tu Delaware, 235 East 42nd Street. New Yorlc, Nevv 
York 10017, US;

(510) Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdravot
nícke; výrobky dietetické pre deti a chorých; ná
plasti, obväzový materiál, hmoty' určené na plombo
vanie zubov u na odtlačky zubov; dezinfekčné pros
triedky na ničenie rastlinných a živočíšnych škod
cov, antiparazitné látky.

(511) 5
(210)51297

(111) 164 509 
(220)27.12.1979 
(151) 17.09.1980 
(180)37.12.2009 
(540)

★

TAMIYA
(7 10) Kabushiki Kaisha Tamiya (Tamiya, Inc.), 3-7, 

< Indawara, Shizuoka-city, Shizuoka-ken, JP;
(510) Stavebnicové modely prístrojov z plastických hmôt, 

ich súčasti a príslušenstvá.
(511) 28 
(210)51459

(111) 167 446 
(.220)09.06.1989 
(151) 17.11.1989 
(180)09.06.2009
(540)SEREVENT

(730) Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome House, 
Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 ONN1 
GB:

(510) Farmaceutické prípravky a látky.
(5U)5
(210)56342

(111) 167 462 
(220) 13.04.1989 
(151)27.11.1989 
(180) 13.04.2009
(540) INDUX
(730) FOMA BOHEMIA, spol. s r, o„ Jana Krušinky, 

501 04 Hradec Králové, CZ;
(510) Technický rentgenový film na nedeštruktívnu de- 

fektoskopiu.
(511) 9 
(210)56232

(111) 167 502 
(220) 17.08.1989 
(151) 19.12.1989 
(180) 17.08.2009
(40) BLOC ALCIN
(730) LACHEMA, akciová společnost, Karásek l, 

621 33 Brno, CZ;
(510) Liečivé prípravky na používanie v humánnom le

kárstve.
(5H)5
(210)56476

(111) 167 54] 
(220)20.07.1989 
(151) 16.01.1990 
(180)20.07.2009



(730) Oras Oy, Isometsäntie 2, 26101 Rauma, FI;
(510) Ventily a spojky do práčok, časti a príslušenstvo u- 

vedených výrobkov. Mosadzné a oceľové guľové 
ventily na diaľkové vykurovanie a pre stavebý prie
mysel, zariadenia na rozvod vody a na zdravotnícke 
účely vrátane miešacích kohútov na vodovodné rúr
ky, najmä termostatické miešače, kúpeľové a spr
chové miešače, miešače na kuchynské výlevky, do
mové potrubné inštalácie, zariadenia na vykurova
nie a sušenie, časti a príslušenstvo všetkých uvede
ných výrobkov.

(511) 7, 11 
(591) červená 
(210)56432

(111) 167 594 
(220) 06.05.1989 
(151)06.03.1990 
(180) 06.05.2009
(540)NUTRENTIN
(730) ICN Czech Republic, a. s., Vltavská 53, 252 63 

Roztoky, CZ;
(510) Chemické výrobky pre priemysel a vedu, prípravky 

na konzervovanie. Čistiace prostriedky, éterické o- 
leje. Liečivá, drogy, farmaceutické prípravky hu
mánne a veterinárne, organopreparáty, očkovacie 
látky, séra a výrobky z krvi, prostriedky na ničenie 
burín a hubenie škodlivých zvierat, chemické vý
robky pre lekárstvo, hygienu a farmáciu, prípravky 
baktericídne, fungicídne, insekticídne, dezinfekčné 
prípravky, prípravky proti nákaze, liečebné mydlá, 
prípravky posilňujúce a dietetické, prípravky na o- 
šetrovanie zubov a ústnej dutiny, zubné výplne a 
protézy, náplasti.

(511) 1, 3, 5 
(210)56255

(111) 167 646 
(220) 09.10.1989 
(151)27.04.1990 
(180) 09.10.2009
(540) PROLEX
(730) CHEMOSVIT, akciová spoločnosť, Štúrova 101, 

059 21 Svit, SK;
(510) Samolepiaca páska vyrobená z polypropylénové) 

fólie.
(511) 16 
(210)56590

(111) 167 647 
(220) 09.10.1989 
(151)27.04.1990 
(180) 09.10.2009
(540) METAFAN PE
(730) CHEMOSVIT, akciová spoločnosť, Štúrova 101, 

059 21 Svit, SK;
(510) Kombinovaný obalový materiál vyrobený z poly

propylénové) fólie pokovovanej hliníkom a zlepo- 
vanej s fóliou z polyetylénu.

(511) 16 
(210)56591

(111) 167 655 
(220) 16.11.1989 
(151) 13.04.1990 
(180) 16.11.2009
(540) RENOLD
(730) RENOLD PUBLIC LIMITED COMPANY, Re-

nold House, Styal Road, Wythenshawe, Manches
ter, GB;

(510) Reťazové dopravníky, reťazové kolesá, napínače re
ťazí, reťazové spriahadlá a pružné spojky.

(511) 7, 12 
(210)56681

(111) 167 657 
(220) 14.12.1989 
(151)27.04.1990 
(180) 14.12.2009 
(540)

(730) ZLATÝ BAŽANT, a. s., HURBANOVO, Novozá
mocká 2, 947 12 Hurbanovo, SK;

(510) Pivo.
(511) 32 
(210)56740

(111) 167 734 
(220) 02.11.1989 
(151) 11.06.1990 
(180) 02.11.2009 
(540)



(730) VUP, a. s., Nábrežná 4, 971 04 Prievidza, SK;
(510) Chemické laboratórne a poloprevádzkové výskumy 

v oblasti petrochemických a iných organických syn
téz a procesov, najmä monomérov, alifatických, 
cykloalifatických a makromolekulárnych látok, 
kondenzátov, polykondenzátov a pomocných látok 
vrátane ich aplikácie. Výskum využitia vedľajších 
produktov z petrochemického a organického prie
myslu, ako aj druhotných surovín. Výskum, vývoj a 
odskúšanie automatizačných, regulačných a mera
cích prístrojov pre chemické prevádzky a práce v 
chemických laboratóriách, hlavne na špeciálne úče
ly. Výskumné práce v oblasti výbušnosti plynov a 
pár, expertízna a obdobná činnosť v tejto oblastí. 
Výskum a služby v oblasti ekológie, vypracováva
nie štúdií, koncepcií a návrhov rozvoja a ochrany ži
votného prostredia, výskum možností zužitkovania, 
resp. likvidácie tuhých odpadov, exhalátov a odpa
dových vôd. Služby v oblasti priemyselno-právnej, 
dokumentačnej (vypracovávanie technických správ, 
protokolov, koncepcií), poskytovanie vedecko-tech- 
nických a ekonomických informácií a technickej 
pomoci (včítanie konštrukčnej a projekčnej).

(511) 42
(210) 56639

(111) 167 765 
(220) 12.10.1989 
(151)20.06.1990 
(180) 12.10.2009
(540) PENTHOUSE
(730) General Media Communications, Inc., 11 Penn 

Plaza, New York 10001, New York, US;
(510) Časopisy, periodiká, knihy, fotografie, tlač, publiká

cie.
(511) 16 
(210)56598

(111) 167 770 
(220) 12.10.1989 
(151)20.06.1990 
(180) 12.10.2009 
(540)

(730) General Media Communications, Inc., 11 Perm 
Plaza, New York 10001, New York, US:

(5 10) Časopisy, periodiká, knihy, fotografie, tlač, publiká
cie.

(511) 16 
(210)56597

(111) 167 775 
(220) 12.10.1989 
(151) 20.06.1990 
(180) 12.10.2009

(540) PET OF THE MONTH
(730) General Media Communications, Inc., 11 Penn 

Plaza, New York 10001, New York, US;
(510) Časopisy, periodiká, knihy, fotografie, tlač, publiká

cie,
(511) 16 
(210)56599

(111) 167 854 
(220)28.12.1989 
(151) 13.08.1990 
(180)28.12.2009 
(540)

LIJCWEST
(730) US WEST, Inc., spoločnosť zriadená podľa záko

nov štátu Delaware, 1801 California Street, Denver, 
Colorado 80202, US;

(510) Propagačné služby týkajúce sa tovaru a služieb dru
hých; obstarávanie obchodných informácií ako tr
hových zoznamov pre druhých; služby na spracova
nie leteckej a lodnej dopravy, nehnuteľností a kan
celárií; sprostredkovacie služby, uskladňovacie 
služby; inventarizačné služby; služby pre rekamácie 
vybavenia alebo príslušenstva.

(511) 35 
(210)56792

(111) 167 855 
(220)28.12.1989 
(151) 13.08.1990 
(180)28.12.2009 
(540) ivcwEsr
(730) US WEST, Inc., spoločnosť zriadená podľa záko

nov štátu Delaware, 1801 California Street, Denver, 
Colorado 80202, US;

(510) Technické vybavenie počítačov, programové vyba
venie počítačov, telefóny, prístroje na záznam, ukla
danie a reprodukciu obrazu, zvuku a dát, odpoveda
júce stroje, faksimilné zariadenia.

(5109
(210)56791

(111) 167 856 
(220)28.12.1989 
(151) 13.08.1990 
(180)28.12.2009 
(540)

HJCWEST
(730) US WEST, Inc., spoločnosť zriadená podľa záko

nov štátu Delaware. 1801 California Street, Denver, 
Colorado 80202, l S;



(510) Tlačené adresáre, inštrukčné a výučbové materiály, 
príručky technického a programového vybavenia 
počítačov.

(511) 16 
(210)56789

(111)167 857 
(220)28.12.1989 
(151) 13.08.1990 
(180)28.12.2009 
(540)

LIJCWEST
(730) US WEST, Inc., spoločnosť zriadená podľa záko

nov štátu Delaware, 1801 California Street, Denver, 
Colorado 80202, US;

(510) Inštalácia a údržba komunikačných systémov pre 
druhých, služby pre konštrukciu a zveľadenie ne
hnuteľného majetku.

(511) 37 
(210)56790

(111)167 858
(220)28.12.1989 
(151) 13.08.1990 
(180)28.12.1999 
(540)

L IjCiVEST
(730) US WEST, Inc., spoločnosť zriadená podľa záko

nov štátu Delaware, 1801 California Street. Denver, 
Colorado 80202, US;

(510) Služby pre sprostredkovanie nehnuteľností; služby 
pre rozvoj a riadenie finančníctva; požíčíavateľské 
služby; rozšírenie kreditu na druhých; služby pre
nájmu príslušenstva a osobného vlastníctva; účtova
cie a inkasné služby; investičné služby; služby v po
isťovacej agende, sprostredkovateľstvo a poisťov
níctvo; služby pre rozvoj nehnuteľného majetku; 
služby pre získanie nehnuteľného majetku.

(511) 36 
(210)56793

(111)167 859 
(220)28.12.1989 
(151) 13.08.1990 
(180)28.12.2009 
(540)

LIiTWEST
(730) US WEST, Inc., spoločnosť zriadená podľa záko

nov štátu Delaware, 1801 California Street, Denver, 
Colorado 80202, US;

(510) Architektonické služby, odborné služby týkajúce sa 
zaobstarania, predaja, inštalácie, použitia a modifi
kácie systémov technického a programového vyba
venia počítačov; služby na spracovanie dát; porad

né služby na poli telekomunikácií, bunkových mo
bilných komunikácií, stránkovania a káblovej tele
vízie.

(511)42
(210)56794

(111)167 860
(220)28.12.1989 
(151) 13.08.1990 
(180)28.12.2009 
(540)

LIJCWEST
(730) US WEST, Inc., spoločnosť zriadená podľa záko

nov štátu Delaware, 1801 California Street, Denver, 
Colorado 80202, US;

(510) Telekomunikačné služby; bunkové mobilné komu
nikačné služby; stránkovacie a paginačné služby; 
služby pre káblovú televíziu; prenajímanie teleko
munikácií, bunkových mobilných komunikácií, vý
stroja na stránkovanie a káblovú televíziu; prevádz
kovanie systémov káblovej televízie; prevádzkova
nie stránkovacích systémov; prevádzkovanie tele
komunikačných systémov; prevádzkovanie bunko
vých mobilných komunikačných systémov; napo
máhanie druhým pri prevádzkovaní telekomunikač
ných služieb, služieb mobilnej bunkovej komuniká
cie, stránkovacích služieb a služieb pre káblovú te
levíziu.

(511) 38 
(210)56795

(111) 167 872
(220) 02.10.1989 
(151) 16.08.1990 
(180) 02.10.2009
(540)AZITIDIN
(730) LACHEMA, akciová společnost, Karásek 1, 

621 33 Brno, CZ;
(510) Farmaceutické výrobky - antivirotiká.
(511) 5 
(210)56579

(111) 167 873 
(220) 02.10.1989 
(151) 16.08.1990 
(180) 02.10.2009
(540) ATENZIN
(730) LACHEMA, akciová společnost, Karásek 1, 

621 33 Brno, CZ;
(510) Farmaceutické výrobky a liečivá na kardiovaskulár

ne účely.
(511) 5 
(210)56580



(IIl) 167 934 
(220)20.12.1089 
(151)20.09.1990 
(180)20.12.2009
(540) BETALOC ZOK
(730) Astra Aktiibolag, Västra Mälarehamneil 9. S-15 1 

85 Sodertäljo, SE;
(510) Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdravot

nícke; výrobky dietetické na lekárske účely, šírava 
pre deti; náplasti, obväzový materiál, hmoty určené 
na plombovanie zubov a na odtlačky zubov dezin
fekčné prostriedky; prostriedky na hubenie rastlin
ných a živočíšnych škodcov; fungicidy a prostried
ky na ničenie buriny.

(511) 5 
(210)56769

(111) 167 959 
(220)08.01.1990 
(151)08.10.1990 
(180)08.01.2010
(540) IMIGRAN
(730) GLAXO GROUP LIMITED, Glaxo Wellcome 

House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex 
LB6 ONX11 GB;

(510) Farmaceutické prípravky a látky'.
(511) 5 
(210)56819

(111) 168 062 
(220) 16.10.1989 
(151) 14.12.1990 
(180) 16.10.2009 
(540)

SO
SmithKhne Beecham

(730) SmithKline Heecham p. I. c., New Horizons Court, 
Brentford, Middlesex TWS 9EP, GB;

(510) Chemické výrobky na priemyselné účely, najmä na 
spracovanie a výrobu farmaceutických a lekárskych 
prípravkov a na výrobu potravin a nealkoholických 
nápojov, kozmetických a toaletných výrobkov a le
pidiel. Bieliace prípravky a iné prípravky na pracie 
účely, čistiace, leštiace a brúsne prípravky. mydlá, 
voňavky, éterické oleje, kozmetické výrobky, vlaso
vé prípravky, prípravky na čistenie zubov, dezodo
ranty a parfumované mydlá, prípravky proti pote
niu, farmaceutické a zverolekárske prípravky a lát
ky, potraviny pre deti a invalidov, dietetické potra
viny a nápoje. Vedecké a elektrické prístroje a ná
stroje, fotografické a optické prístroje a nástroje, 
prístroje a nástroje na váženie, meranie n vyučova
nie. Chirurgické, lekárske, zubolekárske a zverole
kárske prístroje a nástroje, papier a výrobky z pa
piera, lepenka a kartónové výrobky, tlačoviny, pe
riodiká, knihy, kancelárske potreby, kancelárske le
pidlá, inštruktážne učebné pomôcky (s výnimkou 
prístrojov). Drobné náradie a prenosné nádoby na

domáce a kuchynské účely (s výnimkou tých, ktoré 
sú vyrobené z drahých kovov alebo plátovaných 
(dublovaných) kovov), hrebene a špongie, kefky, 
štetce (s výnimkou maliarskych štetcov), štetky, 
zmetáčiky. pomôcky a prístroje na upratovanie a 
čistenie. Mäso. ryby \ rátane mäkkýšov a kôrovcov, 
hydina, zverina, mäsové výťažky, konzervovaná, 
sušená a varená zelenina a ovocie, rôsoly, zavárani
ny vajcia, mlieko a iné mliečne výrobky vrátane 
mliečnych nápojov, jedlé oleje a tuky, konzervova
né potraviny, zelenina naložená v octe. Káva, čaj. 
kakao, cukor, ryža, tapioka, sago, kávové náhradky 
múku a obilne výrobky ničené na ľudskú výživu, 
napríklad ovsené vločky a pod., nápoje z kávy, ka
kaa alebo čokolády, chlieb, sucháre a sušienky, ko
láče, jemné pečivo a cukrovinky, zmrzlina, med. si
rup z melasy, kvasnice, prášky do pečiva, soľ, hor
čicu. čierne korenie, ocot, chuťové omáčky', koreni
ny, ľad. Poľnohospodárske a záhradnícke výrobky, 
napríklad surové obilniny neupravené na ľudskú 
výživu a všeobecné poľnohospodárske výrobky, 
ktoré neboli podrobené žiadnej úprave, lesnícke vý
robky vrátane nespracovaného dreva, semená, ktoré 
neboli zaradené do iných tried, živé zvieratá, čer
stvé ovocie a zelenina, sadenice, živé rastliny u prí
rodné kvetiny, krmivá pre zvieratá, slad. 
Nealkoholické nápoje a prípravky na prípravu tých
to nápojov, ovocné šťavy 

(SM)I1 3, 5, 9, 10, 16. 21. 29. 30. 51,32 
(210)56613

(TIl) 168 851 
(220) 24.08.1990 
(ISl) 18.11.1991 
(180) 24.08.2010 
(540)

IIJtiVEST
(730) US WEST, Inc., spoločnosť zriadená podľa záko

nov štátu Delaware. 1801 California Street, Denver, 
Colorado 80202, US;

(510) Príslušenstvo spojovej techniky, príslušenstvo bun
kového dorozumievania, príslušenstvo stránkova
nia, príslušenstvo rádio frekvenčného dorozumieva
nia, príslušenstvo káblovej televízie, pomocné za
riadenia a diely uvedeného tovaru.

(511) 9 
(210)58390

(Hl) 168 852 
(220) 24.08.1990 
(151) 18.1 1.1991 
(180)24.08.2010 
(540)

IIJtiVEST
(730) US WEST, Inc., spoločnosť zriadená podľa záko

nov štátu Delaware. 1801 California Street, Denver, 
Colorado 80202. US,



(510) Poradenské služby týkajúce sa príslušenstva rádio- 
frekvenčného dorozumievania, poradenské služby v 
odbore rádiofrekvenčného dorozumievania, tech
nické vybavenie počítača a programové vybavenie 
počítača.

(511) 42 
(210) 58391

(111) 168 853 
(220) 24.08.1990 
(151) 18.11.1991 
(180)24.08.2010 
(540) učWEsr
(730) US WEST, Inc., spoločnosť zriadená podľa záko

nov štátu Delaware, 1801 California Street, Denver, 
Colorado 80202, US;

(510) Výchovné služby, pomoc iným pri poskytovaní vý
chovných služieb.

(511) 41 
(210)58392

(IlI) 168 854 
(220)24.08.1990 
(151) 18.11.1991 
(180)24.08.2010 
(540)

LIJCWEST
(730) US WEST, Inc., spoločnosť zriadená podľa záko

nov štátu Delaware, 1801 California Street, Denver, 
Colorado 80202, US;

(510) Služby rádiofrekvenčného dorozumievania, prenají
manie príslušenstva rádiofrekvenčného dorozumie
vania, činnosť pre iných v sústavách rádiofrekven
čného dorozumievania, podpora iných pri poskyto
vaní služieb rádiofrekvenčného dorozumievania.

(511) 38 
(210)58393

(111) 168 856 
(220)24.08.1990 
(151) 18.11.1991 
(180) 24.08.2010 
(540)

LIJCWEST
(730) US WEST, Inc., spoločnosť zriadená podľa záko

nov štátu Delaware, 1801 California Street, Denver, 
Colorado 80202, US

(510) Technické príručky pre príslušenstvo spojovej tech
niky, príslušenstvo bunkového dorozumievania, prí
slušenstvo stránkovania, príslušenstvo káblovej te
levízie, príslušenstvo rádiofrekvenčného dorozu
mievania, obrazové a zvukové zaznamenávanie a 
zaznamenávanie dát, reprodukčné mechanizmy pa
mäte, pomocné zariadenia a diely uvedeného tova-

(511) 16 
(210)58395

(111) 170 694 
(220) 02.08.1989 
(151)21.07.1992 
(180)02.08.2009
(540) CONCORD
(730) Concord Camera Corporation, spoločnosť zria

dená podľa zákonov štátu New Jersey, Avenel, New 
Jersey, US;

(510) Fotografické zariadenia a príslušenstvá vrátane fo
tografických prístrojov a kamier, zábleskových za
riadení, statívov, tašiek na fotografické prístroje a i- 
ného fotografického zariadenia a príslušenstva v tr. 
9.

(511) 9 
(210)56565

(111) 172 409 
(220) 02.11.1989 
(151) 12.04.1994 
(180) 02.11.2009 
(540)

(730) The BOC Group plc., Windlesham, Surrey, GB;
(510) Chemické látky na použitie v priemysle a na vedec

ké použitie vrátane plynov a plynných zmesí v pev
nom alebo plynnom stave alebo vo forme pár, prie
myselné oleje a tuky (odlišné od jedlých olejov ale
bo tukov alebo od éterických olejov), mazadlá. 
Plyny a plynné zmesi na použitie ako palivá a svie- 
tivá. Stroje a prístroje na použitie v priemyselných 
postupoch, stroje a prístroje na delenie plynov, vá
kuové čerpadlá, motory (s výnimkou poľnohospo
dárskych vozidiel), ventily v triede 7, časti a príslu
šenstvo tohto tovaru. Vedecké prístroje, elektrické a 
elektronické, zváracie a rezacie prístroje, bezpeč
nostné a ochranné vybavenie a odevy, zariadenia a 
prístroje na použitie pri skúškach, kontrole, detek
cii, sledovaní a analýze materiálov pri vedeckých a 
priemyselných postupoch, meradlá tlaku, regulátory 
tlaku, zariadenia a prístroje na detekciu plynov, me
radlá ionizácie, meradlá podtlaku, spektrometre, 
prístroje na použitie urýchlených iónov vrátane prí
strojov na povliekanie substrátov, časti a príslušen
stvo tohto tovaru. Zariadenia a prístroje v triede 11 
na výrobu, skvapalnenie, oddelenie, sušenie, čiste
nie, skladovanie a distribúciu plynov, na vytvorenie 
a udržiavanie podtlaku, na privádzanie, skladova
nie, regeneráciu, spracovanie, čistenie a odvádzanie 
pevných, kvapalných alebo plynných látok a na za- 
žíhanie, zahrievanie, spaľovanie, varenie, svietenie, 
sušenie a chladenie, zariadenia a prístroje na venti
láciu, chladenie a dodávku vody, časti a príslušen
stvo tohto tovaru. Služby v súvislosti s dopravou a 
skladovaním výrobkov.

ru



(511)1,4,7, 9, 11,39 
(210)56641

(111) 183 579 
(220) 26.05.1989 
(151)20.01.1999 
(180)26.05.2009 
(540)

Jordan*
(730) Jordan, a. s., Haavard Martinsens vei 30, 0978 

Oslo 9, NO;
(510) Zubné kefky, zubné špáradlá, hodvábne nite na čis

tenie medzizubných medzier.
(511) 21 
(210)56312

(111) A 111 112 
(220)05.11.1929 
(151)05.11.1929 
(180)05.11.2009
(540) ŠKODA
(730) ŠKODA AUTO, a. s., Tř. Václava Klementa 869, 

293 60 Mladá Boleslav, CZ;
(510) Osobné automobily a z nich odvodené modifikácie, 

náhradné diely a súčiastky k nim, príslušenstvá a 
výstroj k nim, najmä závesné zariadenia, spojlery, 
liate disky kolies, vyklápacie strechy a strešné nosi
če, spaľovacie motory pre osobné automobily.

(511) 7, 12 
(210)65890



Prevody ochranných známok

Číslo zápisu Predchádzajúci majiteľ Terajší majiteľ S účinnosťou 
od:

88 721 KOH-I-NOOR, spojené kovoprůmyslové zá
vody, národní podnik, Praha - Vršovice, CZ;

KOH-I-NOOR, a. s., Vršovická 51,
101 15 Praha 10, CZ;

14.01.2000

91 358 CARBORUNDUM-ELECTRITE, spojené 
závody Benátky nad Jizerou, Benátky nad 
Jizerou, CZ;

CORBORUNDUM ELECTRITE, a. s., 
Benátky nad Jizerou, CZ;

20.01.2000

91 588 CARBORUNDUM-ELECTRITE, spojené 
závody Benátky nad Jizerou, Benátky nad 
Jizerou, CZ;

CORBORUNDUM ELECTRITE, a. s., 
Benátky nad Jizerou, CZ;

20.01.2000

92 118 Východočeské chemické závody SYNTHE- 
S1A, státní podnik, Pardubice-Semtín, CZ;

SYNTHESIA, a. s., 532 17 Pardubice,
CZ;

10.01.2000

92 119 Východočeské chemické závody SYNTHE- 
S1A, státní podnik, Pardubice-Semtín, CZ;

SYNTHESIA, a. s., 532 17 Pardubice,
CZ;

05.01.2000

92 940 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, 
akciová společnost, Ústí nad Labem, CZ;

Lybar, a. s., 417 62 Velvčty 23, CZ; 13.01.2000

92 949 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, 
akciová společnost, Ústí nad Labem, CZ;

Lybar, a. s., 417 62 Velvčty 23, CZ; 13.01.2000

93 653 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, 
akciová společnost, Ústí nad Labem, CZ;

Lybar, a. s., 417 62 Velvčty 23, CZ; 17.01.2000

95 437 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, 
akciová společnost, Ústí nad Labem, CZ;

Lybar, a. s., 417 62 Velvčty 23, CZ; 13.01.2000

95 469 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, 
akciová společnost, Ústí nad Labem, CZ;

Lybar, a. s., 417 62 Velvčty 23, CZ; 13.01.2000

98 241 Léčiva, a. s., Dolní Mécholupy 130, 102 37 
Praha 10, CZ;

SPOFA, a. s., Husinecká 11a, 130 00
Praha 3, CZ;

24.01.2000

100 233 Léčiva, a. s., Dolní Mécholupy 130, 102 37 
Praha 10, CZ;

SPOFA, a. s., Husinecká 11a, 130 00
Praha 3, CZ;

24.01.2000

100 642 GALENA, a. s., Ostravská 29, 747 70
Opava, CZ;

SLOVAKOFARMA, a. s., Železničná 12, 
920 27 Hlohovec, SK;

20.01.2000



Číslo zápisu Predchádzajúci majiteľ Terajší majiteľ S účinnosťou 
od:

102 890 Léčiva, a. s., Dolní Mécholupy 130, 102 37 
Praha 10, CZ;

SPOFA, a. s., Husinecká 11a, 130 00
Praha 3, CZ;

24.01.2000

103 432 Čokoládovny, a. s., Modřanská 27, 143 20 
Praha 4 - Modrany, CZ;

Nestlé Čokoládovny, a. s., Mezi vodami, 
27, 143 20 Praha, CZ;

24.01.2000

108 581 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, 
akciová společnost, Ústi nad Labem, CZ;

Lybar, a. s., 417 62 Velvčty 23, CZ; 12.01.2000

109 493 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, 
akciová společnost. Ústí nad Labem, CZ;

Lybar, a. s., 417 62 Velvčty 23, CZ; 12.01.2000

119 210 SELIKO OLOMOUC, Olomouc, CZ; SELl KO, a. s., Hodolanská 32, 772 48 
Olomouc, CZ;

24.01.2000

151 212 Léčiva, státní podnik, Praha, CZ; Léčiva, akciová společnost, Dolní Mécho
lupy 130, 102 37 Praha, CZ;

24.01.2000

151 212 Léčiva, a. s., Dolní Mécholupy 130, 102 37 
Praha 10, CZ;

SPOFA. a. s., Husinecká Ha, 130 00
Praha 3, CZ;

24.01.2000

151 587 TOKOZ, Žďár nad Sázavou, CZ; TOKOZ, a. s., Santiniho 26, 591 02
Žďár nad Sázavou, CZ;

11.01.2000

151 967 Investments Development Company, spol. 
s r. o., Páričkova ul. 27, 821 08 Bratislava, 
SK;

I. D. C. Holding, a. s., Drieňová 3, 821 01 
Bratislava, SK;

24.01.2000

152 225 TOKOZ, Žďár nad Sázavou, CZ; TOKOZ, a. s., Santiniho 26, 591 02
Žďár nad Sázavou, CZ;

11.01.2000

154 892 Čokoládovny, státní podnik, Praha, CZ; Čokoládovny, a. s., Modřanská 27, 143 20 
Praha 4 - Modrany, CZ;

12.01.2000

154 892 Čokoládovny, a. s., Modřanská 27, 143 20 
Praha 4 - Modrany, CZ;

Nestlé Čokoládovny, a. s., Mezi vodami, 
27, 143 20 Praha, CZ;

12.01.2000

155 585 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, 
akciová společnost, Ústí nad Labem, CZ;

Lybar, a. s., 417 62 Velvčty 23, CZ; 13.01.2000

156 553 Exico, akciová společnost pro zahraniční 
obchod - v likvidaci, Na Strži 28, 140 00 
Praha 4, CZ;

GRISAG AG, Route de la Glane 7,
1701 Fribourg, CH;

12.01.2000



Číslo zápisu Predchádzajúci majiteľ Terajší majiteľ S účinnosťou
od:

156 957 Investments Development Company, spol. I. D. C. Holding, a. s., Drieňová 3, 821 01 24.01.2000
s r. o., Páričkova ul. 27, 821 08 Bratislava, Bratislava, SK;
SK;

157 972 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, Lybar, a. s., 417 62 Velvěty 23, CZ; 12.01.2000
akciová společnost, Ústí nad Labem, CZ;

158 426 Monsanto Company, spoločnosť podľa zá- SOLUTlA INC., spoločnosť podľa záko- 12.01.2000
koňov štátu Delaware, St. Louis, Missouri, nov štátu Delaware, 10 300 Olive Boule- 
US; vard, St. Louis, Missouri, US;

158 505 SKRUTKÁREŇ, a. s., Továrenská 7/827, SKRUTKÁREŇ - EXIM, a. s., Továren- 13.01.2000
064 17 Stará Ľubovňa, SK; ská 7, 064 17 Stará Ľubovňa, SK;

158 595 Monsanto Company, spoločnosť podľa zá- SOLUTIA INC., spoločnosť podľa záko- 12.01.2000 
koňov štátu Delaware, St. Louis, Missouri, nov štátu Delaware, 10 300 Olive Boule- 
US; vard, St. Louis, Missouri, US;

158 602 MONSANTO COMPANY, spoločnosť zria- OMS INVESTMENTS, INC., spoločnosť 27.01.2000 
dená podľa zákonov štátu Delaware, 800 zriadená podľa záknov štátu Delaware,
North Lindbergh Boulevard, St. Louis, 800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis,
Missouri, US; Missouri, US

159 262 George Ballantine & Son Limited, Dumbar- ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE 24.01.2000
ton, GB; LIMITED, The Pavilions, Bridgewater

Road, Bedminster Down, Bristol
BS 13 8AR, GB;

160 298 MONSANTO COMPANY, spoločnosť zria- OMS INVESTMENTS, INC., spoločnosť 27.01.2000 
dená podľa zákonov štátu Delaware, 800 zriadená podľa záknov štátu Delaware,
North Lindbergh Boulevard, St. Louis, 800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis,
Missouri, US; Missouri, US

162 382 Olin Corporation, spoločnosť zriadená CLEARON CORP., 52 Vanderbilt Avenue, 27.01.2000
podľa zákonov štátu Virginia, Stamford, 9th Floor, New York 10017, New York,
Connecticut, US; US;

164 506 Výzkumný ústav antibiotik a biotransforma- Nystepharm, a. s., Půlkruhová 38, 160 00 27.01.2000
ci, státní podnik, Roztoky u Prahy, CZ; Praha 6, CZ;

164 509 Kabushiki Kaisha Tamiya Mokei (Tamiya Kabushiki Kaisha Tamiya (Tamiya, Inc.), 11.01.2000
Plastic Model Co.), Ondawara, Shizuoka- 3-7, Ondawara, Shizuoka-city, Shizuoka-
-city, Shizuoka-ken, JP; -ken, JP;

Výzkumný ústav antibiotik a biotransforma- Nystepharm, a. s., Půlkruhová 38, 160 00 27.01.2000
cí, státní podnik, Roztoky u Prahy, CZ; Praha 6, CZ;



Číslo zápisu Predchádzajúci majiteľ Terajší majiteľ

165 197 A. H. Robins Company, Incorporated, spo- AMERICAN HOME PRODUCTS COR-
ločnosť zriadená podľa zákonov štátu Dela- PORATION, Five Giralda Farms, Madison 
ware, Richmond, Virginia, US; 07940-0874, New Jersey, US;

165 912 British-American Tobacco Company Limi- BRITISH AMERICAN TOBACCO
ted, Millbank, Knowle Green, Staines, (BRANDS) LIMITED, Globe House,
Middlesex TW 18 1DY, GB; 4, Temple Place, London WC2R 2PG, GB;

167 462 FOMA, státní podnik, Hradec Králové, CZ; FOMA BOHEMIA, spol. s r. o., Jana
Krušinky, 501 04 Hradec Králové, CZ;

167 594 Výzkumný ústav antibiotik a biotransforma- Nystepharm, a. s., Půlkruhová 38, 160 00
ci, státní podnik, Roztoky u Prahy, CZ; Praha 6, CZ;

167 853 US WEST, Inc., spol. zriadená podľa záko- US WEST, Inc., spol. zriadená podľa zá-
nov štátu Colorado, Englewood, Colorado, koňov štátu Delaware, 7800 East Orchard 
US; Road, Englewood, Colorado 80111, US;

167 853 MediaOne Group, Inc., spol. zriadená podľa US WEST, Inc., spol. zriadená podľa zá-
zákonov štátu Delaware, 188 Inverness koňov štátu Delaware, 1801 California 
Drive West, Englewood, Colorado 80112, Street, Denver, Colorado 80202, US;
US;

167 854 US WEST, Inc., spol. zriadená podľa záko
nov štátu Colorado, Englewood, Colorado, 
US;

US WEST, Inc., spol. zriadená podľa zá
konov štátu Delaware, 7800 East Orchard 
Road, Englewood, Colorado 80111, US;

167 854 MediaOne Group, Inc., spol. zriadená podľa
zákonov štátu Delaware, 188 Inverness 
Drive West, Englewood, Colorado 80112, 
US;

US WEST, Inc., spol. zriadená podľa zá
konov štátu Delaware, 1801 California 
Street, Denver, Colorado 80202, US;

167 855 US WEST, Inc., spol. zriadená podľa záko
nov štátu Colorado, Englewood, Colorado, 
US;

US WEST, Inc., spol. zriadená podľa zá
konov štátu Delaware, 7800 East Orchard 
Road, Englewood, Colorado 80111, US;

167 855 MediaOne Group, Inc., spol. zriadená podľa
zákonov štátu Delaware, 188 Inverness 
Drive West, Englewood, Colorado 80112, 
US;

US WEST, Inc., spol. zriadená podľa zá
konov štátu Delaware, 1801 California 
Street, Denver, Colorado 80202, US;

S účinnosťou 
od:

27.01.2000

12.0.2000

10.01.2000

27.01.2000

19.01.2000

19.01.2000

18.01.2000

18.01.2000

18.01.2000

18.01.2000



Číslo zápisu Predchádzajúci majiteľ Terajší majiteľ S účinnosťou 
od:

167 856 MediaOne Group, Inc., spol. zriadená podľa US WEST, Inc., spol. zriadená podľa zá- 18.01.2000
zákonov štátu Delaware, 188 Inverness koňov štátu Delaware, 1801 California
Drive West, Englewood, Colorado 80112, Street, Denver, Colorado 80202, US;
US;

167 857 US WEST, Inc., spol. zriadená podľa záko- US WEST, lne., spol. zriadená podľa zá- 18.01.2000
nov štátu Colorado, Englewood, Colorado, koňov štátu Delaware, 7800 East Orchard 
US; Road, Englewood, Colorado 80111, US;

167 857 MediaOne Group, Inc., spol. zriadená podľa US WEST, Inc., spol. zriadená podľa zá- 18.01.2000
zákonov štátu Delaware, 188 Inverness koňov štátu Delaware, 1801 California
Drive West, Englewood, Colorado 80112, Street, Denver, Colorado 80202, US;
US;

167 858 US WEST, Inc., spol. zriadená podľa záko
nov štátu Colorado, Englewood, Colorado, 
US;

US WEST, Inc., spol. zriadená podľa zá- 18.01.2000 
koňov štátu Delaware, 7800 East Orchard 
Road, Englewood, Colorado 80111, US;

167 858 MediaOne Group, Inc., spol. zriadená podľa US WEST, Inc., spol. zriadená podľa zá- 18.01.2000
zákonov štátu Delaware, 188 Inverness koňov štátu Delaware, 1801 California
Drive West, Englewood, Colorado 80112, Street, Denver, Colorado 80202, US;
US;

167 859 US WEST, Inc., spol. zriadená podľa záko- US WEST, Inc., spol. zriadená podľa zá- 18.01.2000
nov štátu Colorado, Englewood, Colorado, koňov štátu Delaware, 7800 East Orchard 
US; Road, Englewood, Colorado 80111, US;

167 859 MediaOne Group, Inc., spol. zriadená podľa US WEST, Inc., spol. zriadená podľa zá- 18.01.2000
zákonov štátu Delaware, 188 Inverness koňov štátu Delaware, 1801 California
Drive West, Englewood, Colorado 80112, Street, Denver, Colorado 80202, US;
US;

167 860 US WEST, Inc., spol. zriadená podľa záko- US WEST, Inc., spol. zriadená podľa zá- 18.01.2000
nov štátu Colorado, Englewood, Colorado, koňov štátu Delaware, 7800 East Orchard 
US; Road, Englewood, Colorado 80111, US;

167 860 MediaOne Group, Inc., spol. zriadená podľa US WEST, Inc., spol. zriadená podľa zá- 18.01.2000
zákonov štátu Delaware, 188 Inverness koňov štátu Delaware, 1801 California 
Drive West, Englewood, Colorado 80112, Street, Denver, Colorado 80202, US;
US;

168 851



Číslo zápisu

168 851

168 852

168 852

168 853

168 853

168 854

168 854

168 855

168 855

Predchádzajúci majiteľ Terajší majiteľ

MediaOne Group, Inc., spol. zriadená podľa 
zákonov štátu Delaware, 188 Inverness 
Drive West, Englewood, Colorado 80112, 
US;

US WEST, Inc., spol. zriadená podľa záko
nov štátu Colorado, Englewood, Colorado, 
US;

MediaOne Group, lne., spol. zriadená podľa 
zákonov štátu Delaware, 188 Inverness 
Drive West, Englewood, Colorado 80112, 
US;

US WEST, Inc., spol. zriadená podľa záko
nov štátu Colorado, Englewood, Colorado, 
US;

MediaOne Group, lne., spol. zriadená podľa 
zákonov štátu Delaware, 188 Inverness 
Drive West, Englewood, Colorado 80112, 
US;

US WEST, Inc., spol. zriadená podľa záko
nov štátu Colorado, Englewood, Colorado, 
US;

MediaOne Group, Inc., spol. zriadená podľa 
zákonov štátu Delaware, 188 Inverness 
Drive West, Englewood, Colorado 80112, 
US;

US WEST, Inc., spol. zriadená podľa záko
nov štátu Colorado, Englewood, Colorado, 
US;

MediaOne Group, Inc., spol. zriadená podľa 
zákonov štátu Delaware, 188 Inverness 
Drive West, Englewood, Colorado 80112, 
US;

US WEST, Inc., spol. zriadená podľa zá
konov štátu Delaware, 1801 California 
Street, Denver, Colorado 80202, US;

US WEST, lne., spol. zriadená podľa zá
konov štátu Delaware, 7800 East Orchard 
Road, Englewood, Colorado 80111, US;

US WEST, Inc., spol. zriadená podľa zá
konov štátu Delaware, 1801 California 
Street, Denver, Colorado 80202, US;

US WEST, Inc., spol. zriadená podľa zá
konov štátu Delaware, 7800 East Orchard 
Road, Englewood, Colorado 80111, US;

US WEST, Inc., spol. zriadená podľa zá
konov štátu Delaware, 1801 California 
Street, Denver, Colorado 80202, US;

US WEST, Inc., spol. zriadená podľa zá
konov štátu Delaware, 7800 East Orchard 
Road, Englewood, Colorado 80111, US;

US WEST, Inc., spol. zriadená podľa zá
konov štátu Delaware, 1801 California 
Street, Denver, Colorado 80202, US;

US WEST, Inc., spol. zriadená podľa zá
konov štátu Delaware, 7800 East Orchard 
Road, Englewood, Colorado 80111, US;

US WEST, Inc., spol. zriadená podľa zá
konov štátu Delaware, 1801 California 
Street, Denver, Colorado 80202, US;

US WEST, Inc., spol. zriadená podľa zá
konov štátu Delaware, 7800 East Orchard 
Road, Englewood, Colorado 80111, US;

S účinnosťou 
od:

19.01.2000

18.01.2000

18.01.2000

18.01.2000

18.01.2000

19.01.2000

19.01.2000

19.01.2000

19.01.2000



Číslo zápisu

168 856

169 474

171 207

171 208

172 711

173 814

174 787

174 788

174 789

174 790

175 242

Predchádzajúci majiteľ Terajší majiteľ S účinnosťou 
od:

MediaOne Group, Inc., spol. zriadená podľa US WEST, Inc., spol. zriadená podľa zá- 18.01.2000 
zákonov štátu Delaware, 188 Inverness koňov štátu Delaware, 1801 California
Drive West, Englewood, Colorado 80112, Street, Denver, Colorado 80202, US;
US;

NEWELL S. A., 44 Avenue Valvins, B. P. 61, NEWELL HOLDING FRANCE SAS, 13.01.2000 
Avon Cedex F-77211, FR; 44 Avenue de Valvins, 77210 Avon, FR;

Harley-Davidson, Inc., spoločnosť zriadená H-D MICHIGAN, INC., 315 W. Huron 27.01.2000 
podľa zákonov štátu Delaware, Milwaukee, Street, Suite 400, Ann Arbor, Michigan 
US; 48103, US;

Harley-Davidson, Inc., spoločnosť zriadená H-D MICHIGAN, INC., 315 W. Huron 27.01.2000 
podľa zákonov štátu Delaware, Milwaukee, Street, Suite 400, Ann Arbor, Michigan 
US; 48103, US;

Osterreichische Brau-Aktiengesellschaft, Brau Union Osterreich AG, Poschacher- 13.01.2000 
Landstr. 70, Postfach 281, A-4021 Linz, strasse 35, A-4020 Linz, AT;
AT;

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, Lybar, a. s., 417 62 Velvěty 23, CZ; 13.01.2000
akciová společnost, Ústí nad Labem, CZ;

MILEX, š. p., Piešťanská 31, 915 53 Nové MILEX NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, 14.01.2000 
Mesto nad Váhom, SK; a. s., Piešťanská 31, 915 53 Nové Mesto

nad Váhom, SK;

MILEX, š. p., Piešťanská 31, 915 53 Nové MILEX NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, 14.01.2000 
Mesto nad Váhom, SK; a. s., Piešťanská 31, 915 53 Nové Mesto

nad Váhom, SK;

MILEX, š. p., Piešťanská 31,915 53 Nové MILEX NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, 14.01.2000
Mesto nad Váhom, SK; a. s., Piešťanská 31, 915 53 Nové Mesto

nad Váhom, SK;

MILEX, š. p., Piešťanská 31, 915 53 Nové MILEX NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, 14.01.2000 
Mesto nad Váhom, SK; a. s., Piešťanská 31, 915 53 Nové Mesto

nad Váhom, SK;

REG ALIN, S. A., Avenida Diagonal, ENRIQUE BERNAT F., S. A., Av. Diago- 12.01.2000
662-664 Barcelona, ES; nal 662-664, 08034 Barcelona, ES;

AGT Zdounky, s. r. o., Wenzigova 5, 
120 00 Praha, CZ;

AGT ZDOUNKY, a. s., Wenzigova 5, 
120 00 Praha 2, CZ;



Číslo zápisu Predchádzajúci majiteľ Terajší majiteľ

175 822 AGT Zdounky, s. r. o., Wenzigova 5,
120 00 Praha, CZ;

AGT ZDOUNKY, a. s., Wenzigova 5, 
120 00 Praha 2, CZ;

175 823 AGT Zdounky, s. r. o., Wenzigova 5,
120 00 Praha, CZ;

AGT ZDOUNKY, a. s., Wenzigova 5, 
120 00 Praha 2, CZ;

175 824 AGT Zdounky, s. r. o., Wenzigova 5, AGT ZDOUNKY, a. s., Wenzigova 5,
120 00 Praha, CZ; 120 00 Praha 2, CZ;

175 825 AGT Zdounky, s. r. o., Wenzigova 5,
120 00 Praha, CZ;

AGT ZDOUNKY, a. s., Wenzigova 5, 
120 00 Praha 2, CZ;

175 923 Dittmeyer Rolf H. GmbH, Sulzbacher Str. 
40, 6231 Schwalbach am Taunus, DE;

The Procter & Gamble Company, spoloč
nosť zriadená podľa zákonov štátu Ohio, 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio, US;

176 372 WEIDER SPORTS EQUIPMENT Co. Ltd, Mariz Gestao W lnvestimentos Limitada,
2875 Bates Road, H3S 1B7 Montreal, Rua Dos Murcas 68-3rd, 9000 Funchal,
Quebec, CA; Madeira, PT;

176 373 WEIDER SPORTS EQUIPMENT Co. Ltd, Mariz Gestao W lnvestimentos Limitada,
2875 Bates Road, H3S 1B7 Montreal, Rua Dos Murcas 68-3"1, 9000 Funchal,
Quebec, CA; Madeira, PT;

176 374 WEIDER SPORTS EQUIPMENT Co. Ltd, 
2875 Bates Road, H3S 1B7 Montreal, 
Quebec, CA;

Mariz Gestao W lnvestimentos Limitada, 
Rua Dos Murcas 68-3"1, 9000 Funchal, 
Madeira, PT;

177 567 MEL SHOE CORPORATION, spoločnosť Footstar Corporation, 933 MacArthur
zriadená podľa zákonov štátu New York, Blvd., Mahwah, New Jersey 07430, US; 
933 MacArthur Blvd., Mahwah, New Jersey 
07430, US;

177 568 MEL SHOE CORPORATION, spoločnosť Footstar Corporation, 933 MacArthur
zriadená podľa zákonov štátu New York, Blvd., Mahwah, New Jersey 07430, US; 
933 MacArthur Blvd., Mahwah, New Jersey 
07430, US;

177 569 MEL SHOE CORPORATION, spoločnosť Footstar Corporation, 933 MacArthur
zriadená podľa zákonov štátu New York, Blvd., Mahwah, New Jersey 07430, US; 
933 MacArthur Blvd., Mahwah, New Jersey 
07430, US;

S účinnosťou 
od:

20.01.2000

20.01.2000

20.01.2000

20.01.2000

13.01.2000

07.01.2000

07.01.2000

07.01.2000

25.01.2000

25.01.2000



Číslo zápisu Predchádzajúci majiteľ Terajší majiteľ S účinnosťou 
od:

177 570 MEL SHOE CORPORATION, spoločnosť Footstar Corporation, 933 MacArthur 25.01.2000
zriadená podľa zákonov štátu New York, Blvd., Mahwah, New Jersey 07430, US;
933 MacArthur Blvd., Mahwah, New Jersey 
07430, US;

177 571 MEL SHOE CORPORATION, spoločnosť Footstar Corporation, 933 MacArthur 25.01.2000
zriadená podľa zákonov štátu New York, Blvd., Mahwah, New Jersey 07430, US;
933 MacArthur Blvd., Mahwah, New Jersey 
07430, US;

177 572 MEL SHOE CORPORATION, spoločnosť Footstar Corporation, 933 MacArthur 25.01.2000
zriadená podľa zákonov štátu New York, Blvd., Mahwah, New Jersey 07430, US;
933 MacArthur Blvd., Mahwah, New Jersey 
07430, US;

177 573 MEL SHOE CORPORATION, spoločnosť Footstar Corporation, 933 MacArthur 25.01.2000
zriadená podľa zákonov štátu New York, Blvd., Mahwah, New Jersey 07430, US;
933 MacArthur Blvd., Mahwah, New Jersey 
07430, US;

177 574 MEL SHOE CORPORATION, spoločnosť Footstar Corporation, 933 MacArthur 25.01.2000
zriadená podľa zákonov štátu New York, Blvd., Mahwah, New Jersey 07430, US;
933 MacArthur Blvd., Mahwah, New Jersey 
07430, US;

177 575 MEL SHOE CORPORATION, spoločnosť Footstar Corporation, 933 MacArthur 25.01.2000
zriadená podľa zákonov štátu New York, Blvd., Mahwah, New Jersey 07430, US;
933 MacArthur Blvd., Mahwah, New Jersey 
07430, US;

177 576 MEL SHOE CORPORATION, spoločnosť Footstar Corporation, 933 MacArthur 25.01.2000
zriadená podľa zákonov štátu New York, Blvd., Mahwah, New Jersey 07430, US;
933 MacArthur Blvd., Mahwah, New Jersey 
07430, US;

177 609 MEL SHOE CORPORATION, spoločnosť Footstar Corporation, 933 MacArthur 25.01.2000
zriadená podľa zákonov štátu New York, Blvd., Mahwah, New Jersey 07430, US;
933 MacArthur Blvd., Mahwah, New Jersey 
07430, US;

178 638 Ôsterreichische Brau-Aktiengesellschaft, Brau Union Ôsterreich AG, Poschacher- 13.01.2000
Landstr. 70, Postrach 281, A-4021 Linz, strasse 35, A-4020 Linz, AT;
AT;

178 896 LAKME EXPORTS LIMITED, Bombay HINDUSTAN LEVER LIMITED, 165/166 25.01.2000 
House, 24 Homi Mody Street, Bombay Backbay Reclamation, Mumbai 400 020,
400 001, IN; IN;



Číslo zápisu

180 053

180 054

180 055

180 345

180 786

182 006

182 007

182 591

182 591

182 592

182 592

Predchádzajúci majiteľ Terajší majiteľ

MILEX, š. p., Piešťanská 31, 915 53 Nové MILEX NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, 
Mesto nad Váhom, SK; a. s., Piešťanská 31, 915 53 Nové Mesto

nad Váhom, SK;

MILEX, š. p. Piešťanská 31, 915 53 Nové MlLEX NOVE MESTO NAD VAHOM, 
Mesto nad Váhom, SK; a. s., Piešťanská 31, 915 53 Nové Mesto

nad Váhom, SK;

MILEX, š. p., Piešťanská 31, 915 53 Nové MILEX NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, 
Mesto nad Váhom, SK; a. s., Piešťanská 31, 915 53 Nové Mesto

nad Váhom, SK;

A. C. Nielsen Company, 150 North Martin- CZT/ACN Trademarks, L. L. C., 1209 
gale Road, Schaumburg, Illinois 60173, US; Orange Street, Wilmington, New Castle

County, Delaware 19801, US;

Dobrotková Milada, Ing., UL N. Teslu 
4720/24, 921 01 Piešťany, SK;

AGT Zdounky, s. r. o., Wenzigova 5, 
120 00 Praha, CZ;

AGT Zdounky, s. r. o., Wenzigova 5, 
120 00 Praha, CZ;

S. C. JOHNSON & SON, INC, 1525 Howe 
Street, Racinem Wisconsin 53403-2236,
US;

OVERSEAS DIVERSIFIED, INC, Dela
ware, 1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 
53402-2236, US;

S. C. JOHNSON & SON, INC, 1525 Howe 
Street, Racinem Wisconsin 53403-2236,
US;

MONADA, s. r. o, Nikola Teslu 28, 
921 01 Piešťany, SK;

AGT ZDOUNKY, a. s, Wenzigova 5, 
120 00 Praha 2, CZ;

AGT ZDOUNKY, a. s, Wenzigova 5, 
120 00 Praha 2, CZ;

OVERSEAS DIVERSIFIED, INC, Dela
ware, 1525 Howe Street, Racine, Wiscon
sin 53402-2236, US;

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson 
& Johnson Plaza, New Brunswick, New 
Jersey 089 33, US;

OVERSEAS DIVERSIFIED, INC, Dela
ware, 1525 Howe Street, Racine, Wiscon
sin 53402-2236, US;

OVERSEAS DIVERSIFIED, INC, Dela- JOHNSON & JOHNSON, One Johnson 
ware, 1525 Howe Street, Racine, Wisconsin & Johnson Plaza, New Brunswick, New 
53402-2236, US; Jersey 089 33, US;

S účinnosťou 
od:

14.01.2000

14.01.2000

14.01.2000

13.01.2000

11.01.2000

13.01.2000

13.01.2000

19.01.2000

19.01.2000

19.01.2000

19.01.2000

S. C. JOHNSON & SON, INC, 1525 Howe OVERSEAS DIVERSIFIED, INC, Dela- 19.01.2000 
Street, Racinem Wisconsin 53403-2236, ware, 1525 Howe Street, Racine, Wiscon- 
US; sin 53402-2236, US;



Číslo zápisu Predchádzajúci majiteľ Terajší majiteľ S účinnosťou 
od:

182 593 OVERSEAS DIVERSIFIED, INC., Dela
ware, 1525 Howe Street, Racine, Wisconsin

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson 
& Johnson Plaza, New Brunswick, New

19.01.2000

53402-2236, US; Jersey 089 33, US;

182 594 S. C. JOHNSON & SON, INC., 1525 Howe 
Street, Racinem Wisconsin 53403-2236,
US;

OVERSEAS DIVERSIFIED, INC., Dela
ware, 1525 Howe Street, Racine, Wiscon
sin 53402-2236, US;

19.01.2000

182 594 OVERSEAS DIVERSIFIED, INC., Dela
ware, 1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 
53402-2236, US;

182 595 S. C. JOHNSON & SON, INC., 1525 Howe
Street, Racinem Wisconsin 53403-2236,
US;

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson 19.01.2000 
& Johnson Plaza, New Brunswick, New 
Jersey 089 33, US;

OVERSEAS DIVERSIFIED, INC., Dela- 19.01.2000 
ware, 1525 Howe Street, Racine, Wiscon
sin 53402-2236, US;

182 595 OVERSEAS DIVERSIFIED, INC., Dela
ware, 1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 
53402-2236, US;

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson 19.01.2000 
& Johnson Plaza, New Brunswick, New 
Jersey 089 33, US;

OVERSEAS DIVERSIFIED, INC., Dela- 19.01.2000 
ware, 1525 Howe Street, Racine, Wiscon
sin 53402-2236, US;

182 596 S. C. JOHNSON & SON, INC., 1525 Howe
Street, Racinem Wisconsin 53403-2236,
US;

182 596 OVERSEAS DIVERSIFIED, INC., Dela
ware, 1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 
53402-2236, US;

182 597 S. C. JOHNSON & SON, INC., 1525 Howe
Street, Racinem Wisconsin 53403-2236,
US;

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson 19.01.2000 
& Johnson Plaza, New Brunswick, New 
Jersey 089 33, US;

OVERSEAS DIVERSIFIED, INC., Dela- 19.01.2000 
ware, 1525 Howe Street, Racine, Wiscon
sin 53402-2236, US;

182 597 OVERSEAS DIVERSIFIED, INC., Dela
ware, 1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 
53402-2236, US;

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson 19.01.2000 
& Johnson Plaza, New Brunswick, New 
Jersey 089 33, US;

182 603 INTEGRATED PAYMENT SYSTEMS MoneyGram Payment Systems, Inc., 7401 20.01.2000
INC., 6200 South Quebec Street, Englewood, West Mansfield Avenue, Lakewood,
Colorado 80111, US; Colorado, US;

182 810 AKTIEBOLAGET SKF, 415 50 Goteborg, FLEXLINK SYSTEMS AB, 415 50 Gote- 20.01.2000 
SE; borg, SE;

AKTIEBOLAGET SKF, 415 50 Goteborg, FLEXLINK SYSTEMS AB, 415 50 Gdte- 20.01.2000 
SE; borg, SE;



Číslo zápisu Predchádzajúci majiteľ Terajší majiteľ S účinnosťou
od:

183 827 Hackman Designer Oy Ab, Hämeentie 135,
Helsinky, FI;

Duni AB, Kungsgatan 72, Box 95, 20.01.2000
S-10121 Stockholm, SE;

183 913 BETEC Baustofflechnik GmbH & Co. KG,
Alte Bottroper Strasse 64, Essen, DE;

Tricosal Beton-Chemie GmbH & Co. KG, 17.01.2000 
Pyrmonter Strasse 56, D-32676 Liigde, DE;

184 124 Wesley-Jessen Corporation, 400 West
Superior Street, Chicago, Illinois 60610,US;

WJ Acquisition Corp., 200 Clearwater 25.01.2000
Drive, Des Plaines, Illinois 60018, US;

184 125 Wesley-Jessen Corporation, 400 West
Superior Street, Chicago, Illinois 60610,US;

WJ Acquisition Corp., 200 Clearwater 25.01.2000
Drive, Des Plaines, Illinois 60018, US;

184 126 Wesley-Jessen Corporation, 400 West
Superior Street, Chicago, Illinois 60610,US;

WJ Acquisition Corp., 200 Clearwater 25.01.2000
Drive, Des Plaines, Illinois 60018, US;

184 127 Wesley-Jessen Corporation, 400 West
Superior Street, Chicago, Illinois 60610,US;

WJ Acquisition Corp., 200 Clearwater 25.01.2000
Drive, Des Plaines, Illinois 60018, US;

184 551 Wesley-Jessen Corporation, 400 West
Superior Street, Chicago, Illinois 60610,US;

WJ Acquisition Corp., 200 Clearwater 25.01.2000
Drive, Des Plaines, Illinois 60018, US;

184 824 DETRIEM, s. r. o., Poľnohospodárska 16,
010 10 Teplička nad Váhom, SK;

PERFEKT, lng. Pavel Horváth, Marxová 28.01.2000
30, 934 01 Levice, SK;

184 825 DETRIEM, s. r. o., Poľnohospodárska 16,
010 10 Teplička nad Váhom, SK;

PERFEKT, Ing. Pavel Horváth, Marxová 28.01.2000
30, 934 01 Levice, SK;

184 826 DETRIEM, s. r. o., Poľnohospodárska 16,
010 10 Teplička nad Váhom, SK;

PERFEKT, Ing. Pavel Horváth, Marxová 28.01.2000
30, 934 01 Levice, SK;

184 827 DETRIEM, s. r. o., Poľnohospodárska 16,
010 10 Teplička nad Váhom, SK;

PERFEKT, Ing. Pavel Horváth, Marxová 28.01.2000
30, 934 01 Levice, SK;

184 828 DETRIEM, s. r. o., Poľnohospodárska 16,
010 10 Teplička nad Váhom, SK;

PERFEKT, Ing. Pavel Horváth, Marxová 28.01.2000
30, 934 01 Levice, SK;

184 829 DETRIEM, s. r. o., Poľnohospodárska 16,
010 10 Teplička nad Váhom, SK;

PERFEKT, Ing. Pavel Horváth, Marxová 28.01.2000
30, 934 01 Levice, SK;

184 830 DETRIEM, s. r. o., Poľnohospodárska 16,
010 10 Teplička nad Váhom, SK;

PERFEKT, Ing. Pavel Horváth, Marxová 28.01.2000
30, 934 01 Levice, SK;

184 831 DETRIEM, s. r. o., Poľnohospodárska 16,
010 10 Teplička nad Váhom, SK;

PERFEKT, Ing. Pavel Horváth, Marxová 28.01.2000
30, 934 01 Levice, SK;



Číslo zápisu

184 842

185 249

Predchádzajúci majiteľ Terajší majiteľ S účinnosťou 
od:

AGT Zdounky, s. r. o., Wenzigova 5, AGT ZDOUNKY, a. s., Wenzigova 5, 13.01.2000
120 00 Praha, CZ; 120 00 Praha 2, CZ;

ETS, Inc., 6270 Corporate Drive, Indiana- Australian Gold, Inc., 6270 Corporate 24.01.2000
polis, Indiana 46278-2900, US; Drive, Indianapolis, Indiana 46278-2900,

US;



Zmena v údajoch o majiteľoch ochranných známok

Číslo zápisu Majiteľ S účinnosťou
od:

92 466 ŠKODA AUTO, a. s., Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, CZ; 05.01.2000

92 467 ŠKODA AUTO, a. s., Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, CZ; 05.01.2000

92 468 ŠKODA AUTO, a. s., Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, CZ; 05.01.2000

98 991 SCOVILL FASTENERS INC., Route 441, Cornelia Highway, P. O. Box 44, 12.01.2000
City of Clarkesville, Georgia, US;

107 035 Albright & Wilson UK Limited, 210-222 Hagley Road West Oldbury, West Midlands 13.01.2000
B68 ONN, GB;

107 766 SKLOEXPORT akciová společnost v likvidaci, Tř. 1. máje 52, 461 74 Liberec III, CZ; 11.01.2000

111 123 ŠKODA AUTO, a. s., Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, CZ; 05.01.2000

154 026 SKLOEXPORT akciová společnost v likvidaci, Tř. 1. máje 52, 461 74 Liberec Ill, CZ; 11.01.2000

156 553 Exico, akciová společnost pro zahraniční obchod - v likvidaci, Na Strži 28, 12.01.2000
140 00 Praha 4, CZ;

156 750 Altenloh, Brinck & Co. GmbH & Co. KG, Ennepetal-Milspe, Westf., DE; 12.01.2000

157 312 Vřídlo, výrobní družstvo, Kamenického 8, 360 04 Karlovy Vary, CZ; 12.01.2000

159 248 Beecham Group p. 1. c., Four New Horizons Court, Harlequin Avenue, Brentford, 12.01.2000
Middlesex TW8 9EP, GB;

159 350 ZLATÝ BAŽANT, a. s., Hurbanovo, Novozámocká 2, 947 12 Hurbanovo, SK; 14.01.2000

159 351 ZLATÝ BAŽANT, a. s., Hurbanovo, Novozámocká 2, 947 12 Hurbanovo, SK; 14.01.2000

159 395 The Wellcome Foundation Limited, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, 14.01.2000
Greenford, Middlesex UB6 ONN, GB;

159 453 Exxon Corporation, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu New Jersey, 5959 Las 13.01.2000
Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, US;



Číslo zápisu Majiteľ S účinnosťou 
od:

159 702 M1LACRON INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 4701 Marburg 14.01.2000
Avenue, Cincinnati, Ohio 45209, US;

159 727 The Wellcome Foundation Limited, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, 14.01.2000
Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB;

159 765 The Coca - Cola Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 14.01.2000
310 North Avenue, N. W., Atlanta, Georgia 30313, US;

160 712 HNA Holdings, Inc., 30 Independence Boulevard, Waren, New Jersey 07059, US; 27.01.2000

164 292 Pfizer Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 235 East 42nd Street, 12.01.2000
New York, New York 10017, US;

164 303 HUBBARD NEDERLAND B. V, Dalsteindreef 71-75, Amsterdam-Diemen, NE; 24.01.2000

164 328 ŠKODA AUTO, a. s., Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, CZ; 05.01.2000

164 360 Pfizer Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 235 East 42nd Street, 12.01.2000
New York, New York 10017, US;

27.01.2000

27.01.2000

12.01.2000

11.01.2000

167 446 Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, 27.01.2000
UB6 0NN, GB;

10.01.2000

27.01.2000

167 605 KIA MOTORS CORPORATION, 992-28, Siheung-dong, Kumchon-ku, Seoul, KR; 12.01.2000

167 541 Oras Oy, Isometsantie 2, 26101 Rauma, FI;

167 594 ICN Czech Republic, a. s., Vltavská 53, 252 63 Roztoky, CZ;

164 506 ICN Czech Republic, a. s., Vltavská 53, 252 63 Roztoky, CZ;

164 672 ICN Czech Republic, a. s., Vltavská 53, 252 63 Roztoky, CZ;

165 912 British-American Tobacco Company Limited, Millbank, Knowle Green, Staines,
Middlesex TW 18 1DY, GB;

167 429 Asahi Kasei Kogyo Kabushiki Kaisha, 2-6, Dojima-hama 1-chome, Kita-ku, Osaka, JP;



Číslo zápisu Majiteľ

167 765 General Media Communications, Inc., 11 Perm Plaza, New York, New York, US;

167 770 General Media Communications, lne., 11 Perm Plaza, New York, New York, US;

167 775 General Media Communications, Inc., 11 Perm Plaza, New York, New York, US;

167 853 MediaOne Group, Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 188 Inver
ness Drive West, Englewood, Colorado 80112, US;

167 854 MediaOne Group, Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 188 Inver
ness Drive West, Englewood, Colorado 80112, US;

167 855 MediaOne Group, Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 188 Inver
ness Drive West, Englewood, Colorado 80112, US;

167 856 MediaOne Group, Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 188 Inver
ness Drive West, Englewood, Colorado 80112, US;

167 857 MediaOne Group, Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 188 Inver
ness Drive West, Englewood, Colorado 80112, US;

167 858 MediaOne Group, Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 188 Inver
ness Drive West, Englewood, Colorado 80112, US;

167 859 MediaOne Group, Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 188 Inver
ness Drive West, Englewood, Colorado 80112, US;

167 860 MediaOne Group, Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 188 Inver
ness Drive West, Englewood, Colorado 80112, US;

167 959 Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex,
UB6 ONN, GB;

168 062 SmithKline Beecham p. 1. c., New Horizons Court, Brentford, Middlesex TW8 9EP, GB;

168 851 MediaOne Group, Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 188 Inver
ness Drive West, Englewood, Colorado 80112, US;

168 852 MediaOne Group, Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 188 Inver
ness Drive West, Englewood, Colorado 80112, US;

168 853 MediaOne Group, Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 188 Inver
ness Drive West, Englewood, Colorado 80112, US;

S účinnosťou 
od:

24.01.2000

24.01.2000

24.01.2000

19.01.2000

18.01.2000

18.01.2000

18.01.2000

18.01.2000

18.01.2000

18.01.2000

18.01.2000

14.01.2000

12.01.2000

19.01.2000

18.01.2000

18.01.2000



Číslo zápisu Majiteľ S účinnosťou 
od:

168 854 MediaOne Group, Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 188 Inver
ness Drive West, Englewood, Colorado 80112, US;

19.01.2000

168 855 MediaOne Group, Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 188 Inver
ness Drive West, Englewood, Colorado 80112, US;

19.01.2000

168 856 MediaOne Group, Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 188 Inver
ness Drive West, Englewood, Colorado 80112, US;

18.01.2000

168 927 HNA Holdings, Inc., 30 Independence Boulevard, Waren, New Jersey 07059, US; 27.01.2000

169 474 NEWELL, 44 Avenue de Valvins, 77210 Avon, FR; 13.01.2000

170 558 Jesenické mlékárny, a. s., Staroměstská č. 1, 792 01 Bruntál, CZ; 13.01.2000

170 939 ŠKODA AUTO, a. s., Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, CZ; 05.01.2000

171 578 UDV North America, Inc., Six Landmark Square, Stamford, Connecticut 06901-2704, US; 13.01.2000

171 579 UDV North America, Inc., Six Landmark Square, Stamford, Connecticut 06901-2704, US; 13.01.2000

171 914 HNA Holdings, Inc., 30 Independence Boulevard, Waren, New Jersey 07059, US; 27.01.2000

172 962 ECONOMIA, a. s., Dobrovského 25, 170 55 Praha 7, CZ; 11.01.2000

175 126 AMERICAN SPORTING GOODS CORPORATION, 2323 Main Street, Irvine, Califor
nia 92614, US;

12.01.2000

175 900 Danisco Foods, spol. s r. o., Soběslavská 2098, 390 55 Tábor, CZ; 13.01.2000

176 734 British American Tobacco (Brands) Inc., 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 
19801, US;

24.01.2000

177 260 ALBRIGHT & WILSON UK LIMITED, 210-222 Hagley Road West, Oldbury, West 
Midlands, GB;

05.01.2000

178 251 ŠKODA AUTO, a. s., Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, CZ; 05.01.2000

179018 ŠKODA AUTO, a. s„ Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, CZ; 07.01.2000

179 192 ŠKODA AUTO, a. s., Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, CZ; 07.01.2000



Číslo zápisu Majiteľ

179 792

179 793

180 345

180 735

180 921

181 143

181 162

181 163

181 464

181 605

181 608

181 708

181 735

184 079

184 081

184 124

184 125

184 126

Globtel GSM, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, SK;

Globtel GSM, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, SK;

A. C. Nielsen Company, 150 North Martingale Road, Schaumburg, Illinois 60173,
US;

Jesenické mlékárny, a. s., Staroměstská č. 1, 792 01 Bruntál, CZ;

ROOIBOS LIMITED, P. O. Box 64, Rooibos Avenue, Clanwilliam 8135, ZA;

ESPERIA, a. s., Pri Kalvárii 17, 917 01 Trnava, SK;

ESPERIA, a. s., Pri Kalvárii 17, 917 01 Trnava, SK;

ESPERIA, a. s., Pri Kalvárii 17, 917 01 Trnava, SK;

HAGARD:HAL, a. s., Fraňa Mojtu 24, 949 01 Nitra, SK;

Jesenické mlékárny, a. s.. Staroměstská č. 1, 792 01 Bruntál, CZ;

Global Telesystems Group, Inc., s pol. zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 4121 
Wilson Boulevard, 8 th Floor, Arlington, VA 22203, US;

British American Tobacco (Brands) Inc., 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 
19801, US;

Bahlsen KG, Podbielskistrasse 289, D-30665 Hannover, DE;

UDV North America, Inc., Six Landmark Square, Stamford, Connecticut 06901-2704, US;

UDV North America, Inc., Six Landmark Square, Stamford, Connecticut 06901-2704, US;

Wesley-Jessen Corporation, 333 East Howard Street, Des Plaines, Illinois 60018, US; 

Wesley-Jessen Corporation, 333 East Howard Street, Des Plaines, Illinois 60018, US; 

Wesley-Jessen Corporation, 333 East Howard Street, Des Plaines, Illjnois 60018, US;

S účinnosťou 
od:

11.01.2000

07.01.2000

13.01.2000

13.01.2000

13.01.2000

18.01.2000

18.01.2000

18.01.2000

09.02.2000

13.01.2000

24.01.2000

24.01.2000

13.01.2000

13.01.2000

13.01.2000

25.01.2000

25.01.2000

25.01.2000

184 127 Wesley-Jessen Corporation, 333 East Howard Street, Des Plaines, Illinois 60018, US; 25.01.2000



Číslo zápisu Majiteľ S účinnosťou 
od:

184 551 Wesley-Jessen Corporation, 333 East Howard Street, Des Plaines, Illinois 60018, US; 25.01.2000

185 112 NEPTUN PRESSKAN, spol. s r. o., Vápenice 13-15, 796 00 Prostějov, CZ; 12.01.2000

185 113 NEPTUN PRESSKAN, spol. s r. o., Vápenice 13-15, 796 00 Prostějov, CZ; 12.01.2000

185 717 Globtel GSM, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, SK; 07.01.2000

185 718 Globtel GSM, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, SK; 07.01.2000

185 778 Globtel GSM, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, SK; 14.01.2000

185 779 Globtel GSM, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, SK; 14.01.2000

Alll 112 ŠKODA AUTO, a. s., Tf. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, CZ; 05.01.2000

A 163 279 ŠKODA AUTO, a. s., Tŕ. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, CZ; 05.01.2000



Licenčné zmluvy

Číslo zápisu Majiteľ Nadobúdateľ licencie Dátum uzatvorenia
licenčnej zmluvy

172 962 ECONOMIA, a. s., Dobrov- ECOPRESS, a. s., Pribonova 25, 10.06.1999
ského 25, 170 55 Praha 7, 810 11 Bratislava, SK;
CZ;

185 018 RCP - Recycling park, a. s., RCP - Recycling park Banská Bystri- 30.05.1999
Vinohrady 45, 639 00 Brno, ca, s. r. o., Skuteckého 39, 974 01 
CZ; Banská Bystrica, SK;

185 018 RCP - Recycling park, a. s., RCP - Recycling park Bratislava, 12.11.1999
Vinohrady 45, 639 00 Brno, spol. s r. o., Uhrova 2, 831 01 
CZ; Bratislava, SK;

185 056 Tatrakon, spol. s r. o., Alžbe- TRECO, spol. s r. o., Cukrovarská 23.07.1999
tina 23, 058 01 Poprad, SK; 41, 075 01 Trebišov, SK;

185 057 Tatrakon, spol. s r. o., Alžbe- TRECO, spol. s r. o., Cukrovarská 23.07.1999
tina 23, 058 01 Poprad, SK; 41, 075 01 Trebišov, SK;

185 112 NEPTUN PRESSKAN, PRESKANN B. B., spol. s r. o., 24.08.1999
spol. s r. o., Vápenice 13-15, Kapitulská 11, 974 01 Banská 
796 01 Prostějov, CZ; Bystrica, SK;

185 112 NEPTUN PRESSKAN, PRESKANN KRAJNÉ, s. r. o., 08.09.1999
spol. s r. o., Vápenice 13-15, Krajné 128, 916 16 Krajné, SK;
796 01 Prostějov, CZ;

185 113 NEPTUN PRESSKAN, PRESKANN B. B., spol. s r. o., 24.08.1999
spol. s r. o., Vápenice 13-15, Kapitulská 11, 974 01 Banská 
796 01 Prostějov, CZ; Bystrica, SK;

185 113 NEPTUN PRESSKAN, PRESKANN KRAJNÉ, s. r. o., 08.09.1999
spol. s r. o., Vápenice 13-15, Krajné 128, 916 16 Krajné, SK;
796 01 Prostějov, CZ;

S účinnosťou 
od:

11.01.2000

13.01.2000

13.01.2000

05.01.2000

05.01.2000

12.01.2000

12.01.2000

12.01.2000

12.01.2000



Záložné právo na ochrannú známku

Číslo zápisu Majiteľ Záložný veriteľ Dátum uzatvorenia 
zmluvy

S účinnosťou 
od:

175 667 ORIFLAME INTERNA
TIONAL, S. A., 3 avenue 
Pasteur, 2311 Luxemburg, 
LU;

AIB Capital Markets PLC, Bank- 
centre, Ballsbridge, Dublin 4, IE;

16.10.1999 19.01.2000

176 345 ORIFLAME INTERNA
TIONAL, S. A., 3 avenue

AIB Capital Markets PLC, Bank- 
centre, Ballsbridge, Dublin 4, IE;

16.10.1999 19.01.2000

Pasteur, 2311 Luxemburg, 
LU;

Zaniknuté ochranné známky

Číslo zápisu Dátum zániku

152 746 06.04.1998

175 669 22.10.1999

181 503 22.10.1999

181 639 10.11.1999

181 765 17.08.1998

187 679 11.01.2000

Zamietnuté prihlášky ochranných známok

2976-95
139-96



Zastavené prihlášky ochranných známok

1044-94 2224-96
834-95 2579-96

2597-95 3096-96
522-96 3144-96
663-96 202-97

677-97 2127-97
692-97 2128-97

1060-97 2129-97
1188-97 2083-98
1592-97 2280-98

Čiastočne vymazané ochranné známky

Číslo zápisu Zoznam tovarov a služieb, pre ktoré sa ochranná známka vymazáva S účinnosťou 
od:

175 440 27 - Koberce, rohože, linoleum a iné podlahové krytiny, bytový textil. 02.07.1996

176 396 7, 12, 36 - Súčiastky a náhradné diely rôznych strojov a zariadení, najmä poľnohospo- 17.05.1996
dárskych a stavebných strojov a zariadení, dvojstopové motorové vozidlá a ich príslu
šenstvá, súčiastky a náhradné diely, prenájom strojov a prístrojov, poľnohospodárskych 
strojov a zariadení, prenájom stavebných strojov a zariadení.

Medzinárodne zapísané ochranné známky

(111) 186 906 
(220) 29.03.1999 
(800)723 142 

17.09.1999 
AT, HU, PL, CZ

(111) 185 882 
(220) 11.01.1996 
(800) 722 911 

19.10.1999
DE, AT, BX, HR, FR, HU, IT, PL, CZ, CH

(111)158 112 
(220)27.03.1968 
(800) 723 403 

02.12.1999
AT, BX, HR, ES, FR, HU, IT, PL, PT, CZ, RO, 
CH, YU, DK, GB, SE, TR



Zmena v zozname tovarov a služieb

(111)88 721
(510) 6 - Hliníkový tovar všetkých druhov, okrem prístro

jov na získavanie ovocných štiav, všetkých tovarov 
pre kuchyňu a domácnosť, klince, niklový tovar 
všetkých druhov, napínacie klinčeky, krúžky okrem 
krúžkov na uzatváranie fliš a nádob všetkých dru
hov najmä konzervových nádob, plechový tovar 
všetkých druhov okrem prístrojov na získavanie o- 
vocných štiav, zavaracích prístrojov a ich príslušen
stva, pier (pružín) k zavaracím prístrojom, spôn na 
uzatváranie konzervových nádob, všetkého tovaru 
pre kuvhyňu a domácnosť, ozdobný tovar, podkovy, 
podkováky, plomby, oceľový tovar všetkého druhu 
okrem nožov, rezacích strojov a všetkých tovarov 
pre kuchyňu a domácnosť.
20 - Rámy na obrazy, ozdobný tovar.
26 - Držiaky na blúzky, náprstky všetkého druhu, 
háčkovače všetkého druhu, háčiky, nohavicové 
gombíky všetkých druhov, stláčacie gombíky všet
kých druhov, ihlice do klobúkov, gombíky všetkých 
druhov, límcové gombíky všetkých druhov, držiaky 
na kravaty, krúžky na kravaty, manžetové gombíky 
všetkých druhov, ihlársky tovar všetkého druhu, ih
ly všetkého druhu, ihlice na pletenie všetkého dru
hu, spony, vlásničky, pripevňovače gombíkov, pod- 
pierky na límce, ušká všetkých druhov, zámky na 
peňaženky, putká na kabáty, pracky, spínadlá obuvi, 
zatváracie špendlíky všetkých druhov, spony na 
podväzky, špendlíky všetkých druhov, kovanie na 
tašky.

(511) 6, 20, 26

S účinnosťou od: 14.01.2000



Opravy

Vo vestníku č. 3/2000 bola na str. 222 nesprávne 
uvedená adresa majiteľa zapísanej ochrannej známky 
č. 188 668.

Správne znenie:
(730) YTONG Deutschland AG, HornstraPe 3, D- 

-807997 Miinchen, DE;

Vo vestníku č. 7/1999 bol na str. 94 nesprávne uvede
ný zoznam tovarov a služieb zverejnenej prihlášky 
ochrannej známky č. 1749-94.

Správne znenie:
(510) 9 - Prístroje na nahrávanie, prenos alebo reproduk

ciu zvuku alebo obrazu; zvukové alebo obrazové 
nahrávky; nabraté zvukové a obrazové záznamy, 
pásky, kazety a disky; zariadenia a prístroje na au
diovizuálne nahrávanie a prehrávanie; prístroje na 
spracovanie údajov a obrazov; počítače; počítačové 
programy; počítačový softvér.
41 - Zábavná činnosť; produkcia a prezentácia ži
vých predstavení; produkcia videopások; produkcia 
zvukových nahrávok; produkcia, predvádzanie, lí- 
zing a požičiavanie filmov a televíznych filmov; hu
dobné vydavateľstvo; produkcia programov pre rá
dio a televíziu.

Vo vestníku č. 1/2000 bol na str. 249 nesprávne uve
dený zoznam tovarov a služieb zapísanej ochrannej znám
ky č. 187 644.

Správne znenie:
(510) 9 - Prístroje na nahrávanie, prenos alebo reproduk

ciu zvuku alebo obrazu; zvukové alebo obrazové 
nahrávky; nabraté zvukové a obrazové záznamy, 
pásky, kazety a disky; zariadenia a prístroje na au
diovizuálne nahrávanie a prehrávanie; prístroje na 
spracovanie údajov a obrazov; počítače; počítačové 
programy; počítačový softvér.
41 - Zábavná činnosť; produkcia a prezentácia ži
vých predstavení; produkcia videopások; produkcia 
zvukových nahrávok; produkcia, predvádzanie, lí- 
zing a požičiavanie filmov a televíznych filmov; hu
dobné vydavateľstvo; produkcia programov pre rá
dio a televíziu.

Vo vestníku č. 9/1999 bol na str. 81 v triede 42 ne
správne uvedený zoznam tovarov a služieb zverejnenej 
prihlášky ochrannej známky č. 7-96.

Správne znenie:
(510)42 -... služby optika; prevádzkovanie kaviarní, reš

taurácií a snackbarov; služby spojené s predajom 
hotových jedál; ...

Vo vestníku č. 9/1999 bol na str. 105 v triede 5 ne
správne uvedený zoznam tovarov a služieb zverejnenej 
prihlášky ochrannej známky č. 3251-96.

Správne znenie:
(510) 5 - Dezinfekčné prípravky; insekticídy, a to najmä 

na ničenie prezimujúcich štádií škodcov: prípravky 
na komunálnu hygienu, ...

Vo vestníku č. 10/1999 bol na str. 98 v triede 3 ne
správne uvedený zoznam tovarov a služieb zverejnenej 
prihlášky ochrannej známky č. 1569-97.

Správne znenie:
(510) 3 - ... šampóny, vlasové gély, voňavé spreje na vla

sy, osviežujúce vody v sprej och, ochranné príprav
ky proti slnku, ...



CAST

ÚRADNÉ OZNAMY



Oznam

Nový zmluvný štát PCT

Svetová organizácia duševného vlastníctva so sídlom v Ženeve oznamuje, že od 18. februára 2000 je Mozambická re
publika /MZ/ 107. zmluvným štátom PCT. Zmluva o prístupe nadobudne platnosť 18. mája 2000.

Ratifikačné listiny o prístupe k Zmluve o patentovej spolupráci obsahujú prehlásenie, že Mozambická republika vzhľa
dom na článok 64(5) PCT nie je viazaná článkom 59 tejto zmluvy.

Oznam

Komora patentových zástupcov oznamujeme zmeny v zozname uvedených patentových zástupcov, advokátov a paten
tových kancelárií zapísaných v obchodnom registri v Slovenskej republike k 1. aprílu 2000.

Komora patentových zástupcov SR 
Chamber of Patent Attorneys 
Slovak Republik

Trenčianska 55 
821 09 Bratislava 
Tel/Fax: 00421 - 7 - 53 41 80 92 
e-mail: komor@nextra.sk

ZOZNAM PATENTOVÝCH ZÁSTUPCOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Meno Názov kancelárie TeL/Fax Zameranie

BAČÍK Květoslav, Ing. SLOVAKIAPATENT
Patentová a známková kancelária
Ul. SNP 76/21,018 51 Nová Dubnica

tel./fax: 0827/4433339 
tel./fax: 0831/528088 
tel.: 0905800836

V, OZ

BELEŠČÁK Ladislav, Ing. BELEŠČÁK & PARTNERI
Patentová a známková kancelária
Nám. slobody 6, P. O. Box A24
921 01 Piešťany
Partizánska 98, 974 01 Banská Bystrica

tel./fax: 0838/7749147 V, OZ
fax: 0838/7624908 
tel.: 0905 620107 
e-mail: belescak@py.intemet.sk 
tel./fax: 088/4141532

BEZÁK Marián, Ing. Bezák-Hôrmannová-Tomeš tel.: 07/65412735
Patentová, technická a známková kancelária tel.: 07/65412736 
Schneidera Trnavského 2/b, 841 01 Bratislava 4 fax: 07/65412737

V, OZ

DOLANSKÁ Elena, RNDr. Patentová a známková kancelária
RNDr. Elena Dolanská
Radlinského 9, 812 37 Bratislava 1

tel./fax: 07/52444815 
tel./fax: 07/63833045 
tel.: 0903440455

V, OZ

ĎURICA Ján, Ing. Zákvašov 1519/54-10,
017 01 Považská Bystrica

tel./fax: 0822/4330915 
e-mail: durica@mail.pvt.sk

V, OZ

GREGA Samuel Mukačevská 10, 080 01 Prešov 
tel.:091/718475

tel.: 091/7737587 OZ



Meno Názov kancelárie Tel./Fax Zameranie

HOJČUŠ Peter, Ing. Ing. Peter Hojčuš
Patentová a známková kancelária 
Cyrilova 5,821 08 Bratislava 2
Osuského 1/A, 851 03 Bratislava 5

tel./fax: 07/55410364 V, OZ
tel.: 07/62317248 
tel.: 0905 341923
e-mail: hojcus@patentofFice.viapvt.sk

HOLAKOVSKÝ Štefan, Ing. GENlUM
Drobného 13, 841 01 Bratislava 42

tel./fax:07/64366726 V, OZ

HOLOUBKOVÁ Mária, Ing. HOLOUBKOVÁ
Patentová a známková kancelária 
Radlinského 9, 812 37 Bratislava 1

tel./fax: 07/52495643 V, OZ
tel.: 07/59325431 
tel.: 07/54430409 
tel: 0905657937
e-mail: holoubek@bratislava.telecom.sk

HÔRMANNOVÁ Zuzana, Ing. BezákHormannová-Tomeš tel.: 07/65412735
Patentová, technická a známková kancelária tel.: 07/65412736
Schneidera Trnavského 2/b, 841 01 Bratislava 4 fax: 07/65412737

V, OZ

KAJABOVÁ Monika, JUDr. JUDr. Monika Kajabová 
Komerčno-právna, patentová 
a známková kancelária
Šustekova 19, 851 04 Bratislava 5
P. O. Box 11, 851 05 Bratislava 55 
Továrenská 14, 815 71 Bratislava 1

tel. :07/62310498 V, OZ
tel. :07/50213289 
fax: 07/62310498
e-mail: monika.kajabova@netlab.sk

KERTÉSZ Jozef, Ing. BELEŠČÁK & PARTNERI
Patentová a známková kancelária 
Podzámska 33
920 01 Hlohovec

tel./fax: 0838/7749147 
tel.: 0905623958 
e-mail: kertesz@slofa.sk

V, OZ

KNOPP Juraj, Ing., CSc. Patentová a známková kancelária 
Pohronská 7, 831 03 Bratislava 3

tel./fax: 07/44259575 V, OZ

KOVÁČIK Štefan, Ing. OBERTÁŠ & KOVÁČIK
Patentová a známková kancelária
P. O. BOX 43, 814 99 Bratislava 1 
Miletičova 23, 821 08 Bratislava 2 
Jasovská 13/15, 851 07 Bratislava 5

tel./fax: 07/55571055 
tel.: 07/50244201 
tel./fax: 07/63833668 
tel.: 0903 413516

V, OZ

KYLIÁNOVÁ Darina, Ing. KYLIÁNOVÁ DARINA
Patentová a známková kancelária
Úprková 35
811 04 Bratislava 1

tel.: 07/54774795 
tel.: 0903 441 797 
fax: 07/53417413 
e-mail: dkyliano@nextra.sk

V, OZ

MEŠKOVÁ Viera, Ing. Patentová a známková kancelária
Ing. Viera MEŠKOVÁ
Cintorínska 30, 811 08 Bratislava 1

tel./fax: 07/52963213 
e-mail: meskova@isnet.sk

V, OZ

NEUSCHL Jozef, Ing. ROTT, RUŽIČKA & GUTTMANN 
Patentová, známková a právna kancelária, 
Pionierska 15, 831 02 Bratislava 3

tel./fax: 07/44454197 
v.o.s. tel.: 07/44454195

tel./fax: 07/54777593

V, OZ



Meno Názov kancelárie Tel/Fax Zameranie

NEUSCHL Vladimír, Mgr. Ing. PATENT - IURIST
Laurinská 3, 811 01 Bratislava 1 
Komenského 3, 900 01 Modra

tel./fax: 07/54433830 V, OZ
fax: 07/52925706
tel./odk.: 0704/6475202
tel.: 0903442975
e-mail: neuschl@van602ba.sk

OBERTÁŠ Július, Ing. OBERTÁŠ & KOVÁČIK
Patentová a známková kancelária
P. O. BOX 43, 814 99 Bratislava 1 
Miletičova 23, 821 08 Bratislava 2 
Justičná 7, 811 07 Bratislava 1

tel./fax: 07/55571055 
tel.: 07/50244201 
tel.: 07/55577106

V,OZ

PECHO Stanislav, Ing. PATENTSERVIS ING. PECHO STANISLAV tel.: 0848/4392151 
Patentová a známková kancelária tel./fax: 0848/4353099
034 82 Lúčky pri Ružomberku 512

OZ

SLOVlAKOVÁ Ľudmila, Ing. PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s. 
Hybešova 40, 831 06 Bratislava 35
P. O. Box 28, 830 05 Bratislava 35

tel.: 07/44872071-3 
fax: 07/44872075

V,OZ

ŠUJANOVÁ Mária SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo

tel.: 07/40558569 
fax: 07/45241141

VOZ

824 12 Bratislava 23 e-mail: maria.sujanova@slovnaft.sk

TOMEŠ Pavol, Ing. Bezák-Hórmannová Tomeš tel.: 07/65412734
Patentová, technická a známková kancelária fax: 07/65412737 
Schneidera Trnavského 2/b, 841 01 Bratislava 4

VOZ

VAROŠČÁKOVÁ Oľga, RNDr. PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s. 
Hybešova 40, 831 06 Bratislava 35
P. O. Box 28, 830 05 Bratislava 35

tel.: 07/44872071-3 
fax: 07/44872075

V OZ

VOLEKOVÁ Eva, Ing. Šalviova 18, 821 01 Bratislava 2 tel./fax: 07/43335495 VOZ

ZAHATŇANSKÁ Gabriela, Ing. ALFA OMEGA
Patentová a známková kancelária 
Rajčianska 36, 010 01 Žilina

tel.: 089/5623125 
tel ./fax: 089/5625066 
e-mail: patent@za.netax.sk

V OZ

ŽÁKOVÁ Anna, Ing. ROTT, RUŽIČKA & GUTTMANN 
Patentová, známková a právna kancelária, 
Pionierska 15, 831 02 Bratislava 3

tel./fax: 07/44454197 
v.o.s. tel.: 07/44454195 

tel./fax: 07/54777593

VOZ

ŽOVICOVÁ Viera, Mgr. ŽOVICOVÁ - ŽOVIC
Patentová, známková a právna kancelária 
Kolískova 1, 841 05 Bratislava

tel.: 07/65315111 
tel.: 07/65315121 
fax: 07/65315106 
e-mail: office@zovicpat.sk

V,OZ

Členstvo v Komore patentových zástupcov ukončil JUDr. Ladislav Haspel, CSc.



Zmeny v zozname advokátov, ktorí majú oprávnenie zastupovať v konaní pred Úradom priemyselného vlast
níctva Slovenskej republiky

Menu------------------------------------- Názov kancelárie, adresa Tel./Fax Zameranie

BRICHTA Július, JUDr. Advokátska, patentová a známková 
kancelária Brichta & partners 
Grôsslingova 8, 811 09 Bratislava

tel./fax: 07/52923349 V, OZ
tel.: 0752923859 
fax: 07/52931163
e-mail: brichta-and-partners@lawoifice.sk

BRICHTOVÁ Tatiana, JUDr. Advokátska, patentová a známková 
kancelária Brichta & partners 
Grôsslingova 8, 811 09 Bratislava

tel./fax: 07/52923349 V, OZ
tel.: 07/52923859 
fax: 07/52931163
e-mail: brichta-and-partners@lawofFice.sk

BIANCHI Peter, JUDr. Advokátska a známková kancelária 
Zvolenská 3, 821 09 Bratislava 2

tel./fax: 07/53417128 
tel.: 07/53419573 
e-mail: bianchi@netax.sk

OZ

CSEKESOVÁ Erika, JUDr. Csekes, Világi, Drgonec a spol., 
Advokátska kancelária
Hlavná ul. 48, 929 01 Dunajská Streda 
Sasinkova 12, 811 08

tel./fax: 0709/5522778

tel.: 07/52966330 
fax: 07/52932461 
e-mail: office-ds@csekes-

OZ

vilagi.sk

PATENTOVÉ KANCELÁRIE ZAPÍSANÉ V OBCHODNOM REGISTRI

Názov kancelárie Adresa Tel./Fax Zameranie

PATENTSERVIS BRATISLAVA, 
Patentová a známková kancelária

a. s. Hybešova 40, 831 06 Bratislava 35
P. O. Box 28, 830 05 Bratislava 35

tel.: 07/44872071-3 
fax: 07/44872075

V, OZ

ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN Pionierka 15
Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s831 02 Bratislava 3

tel./fax: 07/44454197 
tel./fax: 07/54777593 
tel.: 07/44454195

V, OZ

V - vynálezy, úžitkové vzory, topografie polovodičových výrobkov a súvisiace činnosti 
OZ - ochranné známky a označenie pôvodu výrobkov a súvisiace činnosti



Oznam

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky podľa § 49 zákona č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných 
vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení zákona NR SR č. 90/1993 Z. z. o opatreniach v oblasti priemyselného vlastníctva, 
§ 28 vyhlášky č. 550/1990 Zb. o konaní vo veciach vynálezov a priemyselných vzorov a § 25 zákona SNR č. 347/1990 Zb. 
o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
priznal 29. februára 2000 právo prednosti výstavám:

CONECO
CLIMATHERM
RACIOENERGIA
AUTOSALÓN
AUTOSERVIS
EXPOALARM
KRIMIPOL
INCHEBA
EKOTECHNIKA
INTERBEAUTY
SLO VMEDICA
SIrOVFARMA
SIGN
HIFI TECHNIKA
CAMERA SHOW
HODINY A KLENOTY
SENIOR
MODDOM
TZB
REMTECH
CLEANTECH
INTERSPORT - CYKLOSPORT

28. 3. - 1. 4. 2000
28. 3. - 1.4. 2000
28. 3.- 1.4. 2000
11. 4. - 16. 4. 2000
11. 4. - 16. 4. 2000
11. 4. - 16. 4. 2000
11.4,- 16. 4. 2000
7. 6. - 9. 6. 2000
7. 6. - 9. 6. 2000
7. 6. - 9. 6. 2000
10. 10. - 13. 10. 2000
10. 10. - 13. 10. 2000
10. 10. - 14. 10. 2000
10. 10. - 14. 10. 2000
10. 10. - 14. 10. 2000
10. 10. - 14. 10. 2000
2. 5. - 5. 5. 2000
25. 10. - 29. 10. 2000
25. 10.-29. 10. 2000
25. 10. - 29. 10. 2000
25. 10.-29. 10. 2000
16.3,- 19.3.2000

Výstavy usporiada INCEIEBA, a. s., Bratislava, Viedenská cesta 7, 852 51 Bratislava v Bratislave.




