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Dvojpísmenové kódové označenia krajín a medzinárodných organizácií
(Štandard WIPO ST. 3)
AD
AE
AF
AG
Al
AL
AM
AN
AO
AP

EA

EP
ER
ES
ET

Euroázijská patentová orga
nizácia (EAPO)
Ekvádor
Estónsko
Egypt
Západná Sahara
Úrad pre harmonizáciu na
vnútornom trhu (OHlM)
Európsky patentový úrad
Eritrea
Španielsko
Etiópia

Fl
FJ
FK
FO
FR

Fínsko
Fidži
Falklandy
Faerské ostrovy
Francúzsko

GA
GB
GC

GT
GW
GY

Gabun
Veľká Británia
Patentový úrad Rady pre
spoluprácu arabských štátov
v Golfskom zálive (GCC)
Grenada
Gruzínsko
Ghana
Gibraltár
Grónsko
Gambia
Guinea
Rovníková Guinea
Grécko
Južná Georgia a Južné
Sendvičové ostrovy
Guatemala
Guinea-Bissau
Guyana

AR
AT
AU
AW
AZ

Andorra
Spojené arabské emiráty
Afganistan
Antigua a Barbuda
Anguilla
Albánsko
Arménsko
Holandské Antily
Angola
Africká regionálna organizá
cia priemyselného vlastníc
tva (ARIPO)
Argentína
Rakúsko
Austrália
Aruba
Azerbajdžan

BA
BB
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BM
BN
BO
BR
BS
BT
BV
BW
BX
BY
BZ

Bosna a Hercegovina
Barbados
Bangladéš
Belgicko
Burkina Faso
Bulharsko
Bahrain
Burundi
Benin
Bermudy
Brunej
Bolívia
Brazília
Bahamy
Bhutan
Buvetov ostrov
Botswana
Benelux
Bielorusko
Belize

CA
CD
CF
CG
CH
Cl
CK
CL
CM
CN
CO
CR
CU
CV
CY
CZ

Kanada
Konžská demokratická re
publika
Stredoafrická republika
Kongo
Švajčiarsko
Pobrežie Slonoviny
Cookove ostrovy
Chile
Kamerun
Čína
Kolumbia
Kostarika
Kuba
Kapverdy
Cyprus
Česká republika

HK
HN
HR
HT
HU

Hongkong
Honduras
Chorvátsko
Haiti
Maďarsko

IB

ID
IE
IL
IN
IQ
IR
IS
IT

Medzinárodný úrad Sveto
vej organizácie duševného
vlastníctva (WIPO)
Indonézia
Írsko
Izrael
India
Irak
Irán
Island
Taliansko

DE
DJ
DK
DM
DO
DZ

Nemecko
Džibutsko
Dánsko
Dominika
Dominikánska republika
Alžírsko

JM
JO
JP

JamajkaJordánsko
Japonsko

KE
KG
KH

Keňa
Kirgizsko
Kambodža

EC
EE
EG
EH
EM

GD
GE
GH
Gl
GL
GM
GN
GQ
GR
GS

Kl
KM
KN
KP
KR
KW
KY
KZ

Kiribati
Komory
Svätý Krištof a Nevis
Kórejská ľudovodemokratic
ká republika
Kórejská republika
Kuvajt
Kajmanie ostrovy
Kazachstan

LA
LB
LC
Ll
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY

Laos
Libanon
Svätá Lucia
Lichtenštajnsko
Sri Lanka
Libéria
Lesotho
Litva
Luxembursko
Lotyšsko
Líbya

MA
MC
MD
MG
MK
ML
MM
MN
MO
MP
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX
MY
MZ

Maroko
Monako
Moldavsko
Madagaskar
Macedónsko
Mali
Myanmar
Mongolsko
Macao
Severné Mariány
Mauritánia
Montserrat
Malta
Maurícius
Maledivy
Malawi
Mexiko
Malajzia
Mozambik

NA
NE
NG
NI
NL
NO
NP
NR
NZ

Namibia
Niger
Nigéria
Nikaragua
Holandsko
Nórsko
Nepál
Nauru
Nový Zéland

OA
OM

Africká organizácia dušev
ného vlastníctva (OAPI)
Omán

PA
PE
PG
PH
PK
PL
PT

Panama
Peru
Papua-Nová Guinea
Filipíny
Pakistan
Poľsko
Portugalsko

PW
PY

Palau
Paraguaj

QA

Katar

RO
RU
RW

Rumunsko
Rusko
Rwanda

SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SR
ST
SV
SY
SZ

Saudská Arábia
Salamúnové ostrovy
Seychely
Súdán
Švédsko
Singapur
Svätá Helena
Slovinsko
Slovensko
Sierra Leone
San Marino
Senegal
Somálsko
Surinam
Svätý Tomáš a Princov
ostrov
Salvádor
Sýria
Svazijsko

TC
TD
TG
TH
TI
TM
TN
TO
TP
TR
TT
TV
TW
TZ

Turks a Caicos
Čad
Togo
Thajsko
Tadžikistan
Turkménsko
Tunisko
Tonga
Východný Timor
Turecko
Trinidad a Tobago
Tuvalu
Taiwan
Tanzánia

UA
UG
US
UY
UZ

Ukrajina
Uganda
Spojené štáty americké
Uruguaj
Uzbekistan

VA
VC
VE
VG
VN
VU

Vatikán
Svätý Vincent a Grentidiny
Venezuela
Britské Panenské ostrovy
Vietnam
Vanuatu

WO
WS

Svetová organizácia dušev
ného vlastníctva (WIPO)
Samoa

YE
YU

Jemen
Juhoslávia

ZA
ZM
ZW

Juhoafrická republika
Zambia
Zimbabwe

CAST
VYNÁLEZY

Kódy na označovanie jednotlivých druhov dokumentov
(Štandard WIPO ST. 16)
Prihlášky vynálezov zverejnené podľa zákona
- kód A3
č. 527/90 Zb. v znení zákona NR SR č. 90/93 Z. z.

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

- kód B6

Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov
(Štandard WIPO ST. 9)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(40)

číslo patentu
číslo prihlášky vynálezu
dátum podania prihlášky vynálezu
číslo prioritnej prihlášky vynálezu
dátum prioritnej prihlášky vynálezu
krajina priority
dátum zverejnenia prihlášky vynálezu

7(51)
(54)
(57)
(71)
(72)
(73)
(74)
(86)

medzinárodné patentové triedenie
názov
anotácia
meno (názov) prihlasovateľa(-ov)
meno pôvodcu(-ov)
meno (názov) majiteľa(-ov)
meno (názov) zástupcu(-ov)
údaje PCT

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

BB9A
FA9A
FC9A
FD9A
FG4A
MA4A
MA4F
MC4A
MC4F
MH4A
MH4F
MK4A
MK4F

zverejnené prihlášky vynálezov
vzdanie sa alebo odvolanie udeľovacieho
konania
zamietnutie prihlášok vynálezu
zastavenie konania o prihláškach vynálezu
udelené patenty
zánik patentov vzdaním sa
zánik autorských osvedčení vzdaním sa
zrušenie patentov
zrušenie autorských osvedčení
čiastočné zrušenie patentov
čiastočné zrušenie autorských osvedčení
zánik patentov uplynutím doby platnosti
zánik autorských osvedčení uplynutím doby
platnosti

MM4A
MM4F
PA4A
PC 9A
PD4A
QA9A
QB9A
SB4A
SB4F

zánik patentov pre nezaplatenie ročných poplat
kov
zánik autorských osvedčení pre nezaplatenie
ročných poplatkov
zmena autorských osvedčení na patenty
zmena dispozičných práv na vynálezy
prevod práv a ostatné zmeny majiteľov paten
tov
ponuka licencií
Licenčné zmluvy
zapísané patenty do registra po odtajení
zapísané autorské osvedčenia do registra po
odtajení

Opravy. Zmeny. Rôzne.
Opravy v prihláškach vynálezov

HA9A
HB9A
HC9A
HD9A
HE9A
HF9A
HG9A
HH9A
HK9A

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

Opravy v udelených ochranných dokumentoch

patenty

autorské osvedčenia

TA4A
TB4A
TC4A
TD4A
TE4A
TF4A
TG4A
TH4A
TK4A

TA4F
TB4F
TC4F
TD4F
TE4F
TF4F
TG4F
TH4F
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

Zverejnené prihlášky vynálezov usporiadané podľa čísel

BB9A

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.
3948-87
3627-89
6825-89
4598-90
3904-91
4025-91
4042-91
2459-92
2780-92
1161-97
1250-97
230-98
336-98
1314-98
12-99
86-99
87-99
130-99
163-99
171-99
173-99
216-99
275-99
288-99
307-99
309-99
327-99
410-99
449-99
636-99
665-99
1118-99
1144-99
1148-99
1157-99
1186-99
1209-99
1228-99
1273-99
1307-99
1328-99
1366-99
1377-99
1418-99
1422-99
1424-99
1432-99
1453-99
1462-99
1514-99
1515-99
1536-99
1551-99
1553-99
1565-99
1616-99
1643-99
1649-99

AOlN 33/18
B 65D 65/38
AOlN 43/36
A 61K 47/36
C 07D 471/04
C 07D 211/58
C 07D 401/04
C 07K 5/06
C 07D 501/02
H 02B 1/30
B 08B 9/02
B 65D 39/02
C 07D 501/02
C 07D 209/34
E 04F 13/08
E 04G 23/02
E 05B 27/04
E 06B 9/24
A61K 38/16
C 07C 67/00
B OlF 3/08
A61L 11/00
B 65B 61/20
A61K7/40
A61N 5/06
A 63 B 26/00
C 07D 207/12
C 07D 233/96
C 07C 309/42
F 25B 29/00
G 08C 17/02
A 6IK 31/64
C 12Q 1/68
F 02D 29/02
A61K31/16
E 04C 2/38
A61K31/44
E 02D 29/14
A 61K 31/52
A61N2/02
C 07D 213/82
E05F 15/14
C 12P7/42
A6IK35/78
A 61K 9/16
A61K 31/557
C 12N 15/12
F 24D 3/12
C QIC 229/22
A61K 31/59
A61K 38/00
C 04B 7/26
E 04D 3/30
E 06B 3/48
E 04C 3/12
A47J 36/38
C 13F 3/00
A61K31/19

1675-99 E 03D 1/14
1676-99 A 23K 1/00
1678-99 A 23K 1/00
1682-99 C 07H 17/08
1704-99 E 02D 5/76
1713-99 C 07D 241/00
1722-99 A61F 13/00
1724-99 C 12N 15/82
1740-99 E 05D 7/04
1764-99 A61K45/06
1769-99 C 07D 417/04
1783-99 F 25B 19/00
1784-99 C 07D 239/48
1785-99 F 17C 1/00
1797-99 C 07D 477/20
1806-99 C 07C 311/49
1818-99 B 29C 47/10
1821-99 B 62M 25/00
1824-99 C 07D 401/12
1828-99 A61K31/52
1832-99 F 28D 13/00
1840-99 A 61K 31/445
1844-99 C 12P 41/00
1851-99 C 07H 21/04
1869-99 A61F 13/15
1877-99 B 60M 1/10
1879-99 C 07K 7/06
1884-99 B 60L 5/42
1892-99 B 44F 9/04
19-2000 C 12P 13/02
25-2000 C 07K 14/705
32-2000 B 22D 11/00
38-2000 H 01L 39/24
39-2000 C 02F 1/04
40- 2000 A 61K 9/70
49-2000 C 03B 5/43
50- 2000 AOlH 5/00
53-2000 C 07D 471/04
59-2000 A 61K 31/64
78-2000 H 02K 15/03
82-2000 F 27D 7/00
91-2000 C 12N 15/24
93-2000 A 61K 31/66
96-2000 C 07C 409/00
99-2000 H 04L 29/02
101- 2000 C 07K 5/062
102- 2000 C 07C 13/04
108-2000 B 22D 41/50
115-2000 C 07K 5/078
118-2000 C 07D 239/56
123-2000 F 23N 1/02
126-2000 C 21B 3/06
138-2000 B 62B 5/04
153-2000 C 07K 14/00
158-2000 C 07D 213/61
160-2000 C 07C 235/00
163-2000 H 04R 1/40
168-2000 E 03D 13/00

170-2000
173-2000
176-2000
179-2000
186- 2000
187- 2000
188- 2000
189- 2000
191-2000
194- 2000
195- 2000
198-2000
207-2000
211-2000
213-2000
215-2000
219-2000
224-2000
233-2000
235-2000
243-2000
247-2000
254- 2000
255- 2000
256- 2000
264-2000
266-2000
282- 2000
283- 2000
284- 2000
285- 2000
289-2000
295-2000
304-2000
317- 2000
318- 2000
323-2000
334-2000
339-2000
345-2000
349-2000
361- 2000
362- 2000
367- 2000
368- 2000
369- 2000
381-2000
384-2000
387-2000
402- 2000
403- 2000
407- 2000
408- 2000
411-2000
419-2000
421-2000
438-2000
443-2000

E04D13/17
G08C19/00
C07K14/54
C 07D 491/04
A 6IK 35/78
C 03 C 13/06
E04D3/35
C 03C 13/00
C 03C 13/00
C 12P 13/04
F 23D 14/02
F 24B 12/00
A47L9/00
G OlP 3/483
C07K5/023
BOlD 43/00
C 12N 1/20
B65B11/02
A47C7/00
C 07D 213/00
F41G1/38
C 07C 229/42
B29C43/18
G 08B 13/26
A61L26/00
B62M25/00
B62M25/00
F 16H 61/02
A 61K 31/495
A 61K 31/495.
A 61K 31/495
C21B13/14
C 21B 13/14
C 12N 15/00
GOlN 27/90
G OlM 3/28
C07K16/18
C 07D 221/26
C 07C 405/00
E04D3/28
C OIB 31/28
A61K31/47
A61K7/06
C 07D 215/12
A61K7/16
H 04L 12/56
C 07D 401/04
A61K31/50
C 07D 471/00
A61K38/48
A 61K 31/495
A61K7/48
C 07D 239/02
B05B11/00
C IlD 3/02
A 6IB 19/00
C 12N 15/52
H 02K 1/27

449- 2000
450- 2000
451- 2000
456-2000
481- 2000
482- 2000
483- 2000
500-2000
502-2000
510-2000
512-2000

A61K9/00
C 12N 15/19
C 12N 15/19
C 07H 17/08
C 12P 13/00
A 6IK 9/20
C 12P 19/56
A61L15/36
C IlD 3/50
A21D13/08
C 07D 405/14

514-2000
530- 2000
531- 2000
532- 2000
533- 2000
535-2000
545-2000
557-2000
560-2000
564-2000
568-2000

A61F13/15
C IlD 1/44
A61K31/00
A61K31/00
A 23C 19/032
C IlD 1/44
B29C47/02
A24D1/00
C 07C 323/62
C 07D 473/16
A61K 31/195

598-2000
614-2000
633- 2000
634- 2000
641-2000
650-2000
653- 2000
654- 2000
669-2000
763-2000
772-2000

C08F2/48
C 07D 213/74
C 07H 17/08
C 07H 17/00
C 07D 211/70
C 07D 417/12
A61L27/00
A47G33/08
A61J1/10
B66B11/00
C07C67/03

Trieda A
7 (51) A OlH 5/00, A OlN 63/02, C 07K 14/24,
C 12N 1/11, 1/19, 1/21, 5/14, 7/01
(21) 50-2000
(71) Commonwealth Scientific and Industrial Rese
arch Organisation, Campbell, AU;
(72) East Peter David, O'Connor, Australian Capital
Territory, AU;
(54) Gény toxínov z baktérie Xenorhabdus nematophilus a Photorhabdus luminescens
(22) 17.07.1998
(32) 17.07.1997
(31) PO 8088
(33) AU
(86) PCT/AU98/00562, 17.07.1998
(57) Je opísaná identifikácia a izolácia polynukleotidových molekúl kódujúcich novú skupinu proteíno
vých insekticídnych toxínov, ktoré sú produkova
né baktériami z rodu Xenorhabdus a Photorhabdus. Tieto polynukleotidové molekuly sa môžu
zabudovať napríklad do vírusov, ktoré sú špecific
ké pre hmyz (vrátane entomopoxvírusov a nukleopolyedrovírusov), baktérií (vrátane rodov
Gracilicutes, Firmicutes, Tenericutes a Mendosicutes), protozoí, kvasiniek a rastlín kvôli regulácii
hmyzích škodcov.
(74) Hermannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;

7(51) AOlN 33/18, 25/04
(21) 3948-87
(71) American Cyanamid Company, Stamford, CT,
US;
(72) Morgan Leonard John, Fareham, Hampshire, GB;
Bell Mark, Fareham, Hampshire, GB;
(54) Spôsob výroby stáleho vodného suspenzného
koncentrátu pendimetalínu
(22) 29.05.1987
(57) Spôsob výroby stáleho vodného suspenzného
koncentrátu pendimetalínu, pri ktorom sa roztave
ný pendimetalín disperguje vo vode s teplotou
okolia, obsahujúcej povrchovo aktívnu látku a odpeňovač, pridá sa suspenzné činidlo, až do 50 %
hmotnosť/objem jedného alebo viac sekundár
nych pesticídov a prídavných formulačných látok,
ktorými sú dispergátory, zmáčadlá, prostriedky
proti zamŕzaniu, zahusťovadlá a konzervačné či
nidlá, a zmes sa melie na veľkosť častíc menšiu
ako 20 pm.
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

7 (51)
(21)
(71)
(72)

(54)

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

(74)

Donald Perry, Jr., Pennington, NJ, US; Kukel
Christine Frances, Neshanic Station, NJ, US; Her
man Rod Aaron, West Pittsburg, CA, US; Adder
Roger Williams, Pennington, NJ, US;
Spôsob potláčania škodlivého hmyzu, roztočov
a mäkkýšov, kompozícia na ochranu agrono
mických plodín, pyrolkarbonitrily, nitropyroly
a spôsob ich prípravy
04.12.1989
05.12.1988
07/279 909
US
Spôsob potláčania škodlivého hmyzu, roztočov
a mäkkýšov, pri ktorom sa uvedení škodcovia ale
bo ich potrava, miesto rozmnožovania alebo pri
rodzené prostredie uvedie do styku s pesticidně
účinným množstvom pyrolkarbonitrilu alebo
nitropyrolu so všeobecným vzorcom (I), kde jed
notlivé symboly majú význam uvedený v nároku
1; kompozícia na ochranu agronomických plodín
pred napadnutím hmyzom, roztočmi a mäkkýšmi,
ktorá obsahuje jedlú výživnú substanciu, zdroj
uhľohydrátov a pesticidně účinné množstvo uve
deného pyrolkarbonitrilu alebo nitropyrolu; py
rolkarbonitrily a nitropyroly so všeobecným vzor
com (I), kde jednotlivé symboly majú význam
uvedený v nároku 15; a spôsob ich prípravy.
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
X

,_lír
Z

I
B

7 (51)
(21)
(71)
(72)
(54)

(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

A OlN 43/36, C 07D 207/34, 207/42
6825-89
American Cyanamid Company, Wayne, NJ, US;
Brown Dale Gordon, Hopewell, NJ, US; Diehl
Robert Eugene, Lawrenceville, NJ, US; Lowen
Gregory Thomas, Langhome, PE, US; Wright
(74)

(I)

A21D 13/08, A 23C 19/16, 19/084
510-2000
FROMAGERIES BEL, Paris, FR;
Vandroux Valérie, Dole, FR;
Kompozitný potravinársky výrobok na báze
syra a pečivového výrobku a spôsob jeho výro
by
09.10.1998
09.10.1997
97/12618
FR
PCT/FR98/02174, 09.10.1998
Kompozitný potravinársky výrobok obsahuje pe
čivový výrobok a náplň na báze mliečneho výrob
ku slanej chuti, pozostávajúci z taveného syra,
pričom pečivový výrobok má obsah sušiny od 50
do 90 % a vodnú aktivitu (Aw) pred vzájomným
kontaktovaním najmenej 0,6, výhodne najmenej
0,8, syr má obsah sušiny 20 až 80 % a vodnú ak
tivitu pred vzájomným kontaktovaním vyššiu ako
0,95, pričom kompozitný potravinársky výrobok
sa získava ukladaním taveného syra za tepla na
pečivový výrobok a je vyvážený na rovnovážnu
vodnú aktivitu vyššiu ako 0, 95.
Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
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A 23C 19/032, 9/15
533-2000
UNILEVER NV, Rotterdam, NL;
Bodor Janos, AT Vlaardingen, NL; Kuiper Jan, AT
Vlaardingen, NL; Ledeboer Adrianus Marinus,
AT Vlaardingen, NL; Pleijsier Marinus Theodorus, AT Vlaardingen, NL; de Smit Jan C, AT
Vlaardingen, NL; Ijsseldijk Yvon Maria Patricia,
AT Vlaardingen, NL; Vreeker Robert, AT Vlaar
dingen, NL;
Spôsob výroby mliečnej nátierky a potravinár
sky výrobok
29.09.1998
13.10.1997
97203184.3
EP
PCT/EP98/06241, 29.09.1998
Spôsob výroby mliečnej nátierky spočíva v tom,
že syrové mlieko alebo smotana, alebo ich kom
binácia sa koaguluje kyselinou v prítomnosti
vhodnej kultúry, pričom kultúra obsahuje mliečne
baktérie produkujúce exopolysacharid, ktoré sú
schopné znižovať zrnitosť zahrievanej mliečnej
nátierky.
Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;

A 23K 1/00, C IlD 3/386 // C 12N 9/98
1676-99
DSM N. V, Heerlen, NL;
Barendse Rudolf Carolus Maria, Delft, NL;
Meesters Gabriel Marinus Henricus, Delft, NL;
Harz Hans-Peter, Dudenhofen, DE;
Enzýmové granuláty na báze uhľovodíkov
04.06.1998
04.06.1997, 04.06.1997
97201641.4, 60/048 611
EP, US
PCT/EP98/03327, 04.06.1998
Opisuje sa spôsob prípravy granulátu obsahujúce
ho enzým, kde enzým v roztoku je mixovaný
s jedlým uhľovodíkom ako pevným nosičom, ta
kým, ako je škrob, následne je mechanicky spra
covaný do granúl a sušený. Tento enzýmový gra
nulát je vhodný na výrobu živočíšnej potravy mi
xovaním potravinových zložiek s granulátom,
opracovaný parou a peletizovaný. Komponenty
zlepšujú enzýmovú stabilitu počas peletizujúceho
procesu.
Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

7 (51) A 23K 1/00, C IlD 3/386, C 12N 9/14,
15/55 // C 12N 9/98
(21) 1678-99
(71) DSM N. V, Heerlen, NL;
(72) Barendse Rudolf Carolus Maria, Delft, NL;
Meesters Gabriel Marinus Henricus, Delft, NL;
Andela Carl Sidonius Maria, Delft, NL;
(54) Spôsob prípravy vodných kvapalín obsahujú
cich fytázu a ich použitie

(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

04.06.1998
04.06.1997, 04.06.1997
97201641.4, 60/048 611
EP, US
PCT/EP98/03328, 04.06.1998
Je opísaný spôsob prípravy vodných kvapalín
obsahujúcich fytázu, ktorý zahŕňa kultiváciu mik
roorganizmov rodu Aspergillus alebo Trichoderma v médiu obsahujúcom asimilovateľné uhlíko
vé alebo dusíkové zdroje (napr. glukóza alebo
amóniové ióny), filtráciu média a podrobenie vý
sledného filtrátu ultrafiltrácii na získanie vodnej
kompozície so 14 000 FTU/g. Táto vodná kvapa
lina sa môže použiť na prípravu granulátov, ktoré
sa môžu zaviesť do krmív pre zvieratá.
(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

7 (51)
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(57)

(74)

A 24D 1/00, 3/04
557-2000
H. F. & Ph. F. Reemtsma GmbH, Hamburg, DE;
Peters Gunther, Buchholz, DE; Schäfer Sabine,
Schenefeld, DE; Knorr Solvey, Hamburg, DE;
Tenká cigareta
15.10.1998
23.10.1997
197 46 664,8
DE
PCT/EP98/06524, 15.10.1998
Vynález sa týka cigarety s filtrom s povrazcom ta
baku obklopeným cigaretovým papierom, ktorý
má priemer 5 mm - 7 mm, s výťažnosťou dymu
maximálne 1 mg kondenzátu, s filtračným prv
kom zo strany tabaku s relatívnou retenciou väč
šou než 90 %, s filtračným prvkom zo strany úst
s relatívnou retenciou menšou než 10 % a s vetra
cou zónou prebiehajúcou v obvodovom smere
v obalovom a poťahovom papieri, ktorá sa na
chádza v určitom odstupe od konca filtra zo stra
ny úst, ktorého dĺžka je aspoň o 1 mm menšia než
dĺžka filtračnej zátky zo strany úst. Pomer niko
tín/kondenzát výťažnosti povrazca krát IOje väč
ší alebo sa rovná 1, 0, celková dĺžka filtra je me
dzi 25 mm - 30 mm, priemer medzi 5 mm - 7 mm
a dĺžka filtračnej zátky zo strany úst je medzi
13 mm - 18 mm.
Rott, Růžička, Guttmann, v. o. s., Bratislava, SK;

7(51) A47C7/00
(21) 233-2000
(71) CHALLENGER GESTAO E CONSULTADORIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA,
Funchal, PT;
(72) Gomes Correia Carlos Marcelo, Funchal, PT;
(54) Pákový ovládač na pohybovanie piestami na
nastavovanie stoličiek a sedadiel a škatuľová
konštrukcia na pákový ovládač
(22)

21.02.2000

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

26.02.1999
PD99U000018
IT
Pákový ovládač na pohybovanie piestami na na
stavovanie stoličiek alebo sedadiel, zahŕňajúci
pozdĺžne predĺžené monolitické teleso (13) s dvo
ma koncovými oblasťami, z ktorých prvá (14) je
ovládacia koncová oblasť a druhá (15) je k dispo
zícii na pôsobenie užívateľom; uvedené teleso
tvorí v stredovej oblasti (16) stred otáčania na
pôsobenie ako páka na vhodnom základe, vytvo
renom v škatuľovej konštrukcii, ktorá uzatvára
a obsahuje nastavovací pohyblivý piest a do kto
rej vnútra je vložená uvedená prvá koncová
oblasť. Dve krídla (17) na zadržanie vnútri uvede
nej škatuľovej konštrukcie vyčnievajú z uvedené
ho telesa na opačných stranách v stredovej oblas
ti (16).
(74) Maj lingová Marta, Ing., Bratislava, SK;
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A 47G 33/08, C 03C 27/10
654-2000
Mostowski Aleksander, Czestochowa, PL;
Mostowski Aleksander, Czestochowa, PL;
Ozdoba na vianočné stromčeky a spôsob jej vý
roby
16.07.1998
04.11.1997
P.323011
PL
PCT/PL98/00032, 16.07.1998
Riešenie sa týka ozdoby na vianočné stromčeky,
ktorá pozostáva z navzájom trvalo spojených fú
kaných sklenených dielov, pričom v telese zá
kladného fúkaného skleneného dielu je vytvorená
najmenej jedna vydutina definovaných rozmerov
a s definovaným priestorovým umiestnením,
v ktorej je umiestnený čap najmenej jedného ďal
šieho fúkaného skleneného dielu, pričom medzi
povrchom vydutiny a povrchom čapu je umiest
nená vrstva rýchlo tuhnúceho plastického spojiva.
Riešenie sa tiež týka spôsobu výroby takých
ozdôb na vianočné stromčeky, ktorý spočíva
v tom, že počas výroby fúkaných sklenených die
lov sa v telese základného fúkaného skleneného
dielu vytvárajú vydutiny definovaných rozmerov
a s definovaným priestorovým umiestnením, do
ktorých sa vkladajú čapy ostatných fúkaných
sklenených dielov, pričom tak povrch vydutiny,
ako aj povrch čapu sa pred zasunutím čapu do vy
dutiny pokrýva rýchlo tuhnúcim plastickým spoji
vom.
Rott, Růžička, Guttmann, v. o. s., Bratislava, SK;

(74)

7(51)
(21)
(71)
(72)

A47J36/38
1616-99
TEGE PATENTS AG, Triesenberg, LI;
Fergusson Robin Julian, Reyston, Hertfordshire,
GB; Newman Michael John, Hunsdon, Ware,
Hertfordshire, GB;
Filtračný systém na čistenie vzduchu
18.06.1998
18.06.1997
97304257.5
EP
PCT/GB98/01786, 18.06.1998
Filtračný systém na čistenie vzduchu a postup
tohto čistenia v zariadení na úpravu potravín na
rozpálenom oleji. Vstupom (70) filtračného systé
mu je privádzaný vzduch z okolitého prostredia
do zariadenia na úpravu potravín (6), ktoré je vy
bavené vstupom (73) na odvádzanie vzduchu
s kuchynskými výparmi a vodnou parou z priesto
ru zariadenia. Filter mastných nečistôt (76), ku
ktorému patri vstup spojený so vstupom vzduchu
s kuchynskými výparmi a výstup zachytáva čias
točky tuku a kvapôčky vody obsiahnuté vo vzdu
chu s kuchynskými výparmi. Výmenník tep
la/kondenzátor (79) ochladzuje vzduch s kuchyn
skými výparmi a zráža vodné pary. Jeho súčasťa
mi sú vstup vzduchu s kuchynskými výparmi spo
jený s výstupom filtra mastných nečistôt, výstup
čisteného vzduchu (83) a výstup kondenzátu (80).
S výstupom kondenzátu je spojený zásobník kon
denzátu (81). Zostava filtrov (85), ktorá čistí
vzduch s kuchynskými výparmi a znižuje alebo
odstraňuje zápachy, ktoré sú v ňom obsiahnuté,
má vstup spojený s výstupom vzduchu s kuchyn
skými výparmi výmenníka tepla/kondenzátora
a výstup. Pohyb vzduchu s kuchynskými výparmi
filtračným systémom sprostredkováva ventilátor
(75) vybavený vstupom, ktorý je spojený s výstu
pom zostavy filtrov, a výstupom, ktorým je oči
stený vzduch vypúšťaný zo systému.
Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

A47L9/00
207-2000
CARL FROH GMBH, Sundem, DL;
Kittelmarm Gotthard, Eslohe, DE; Gunther Olaf
Sundem, DL;
(54) Vysúvacia nasávacia rúra vysávača

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

16.02.2000
22.02.1999, 03.02.2000
199 07 308.2, 100 04 443.3
DE, DE
Vysúvacia nasávacia rúra (10) vysávača má von
kajšiu rúru (11) a k nej axiálne posuvnú, pozdĺž
plášťovej línie zaskakovacie vyhĺbenia (13) obsa
hujúcu vnútornú rúru (12), ktorú obopína vodiaca
objímka (15) pripevnená na vonkajšej rúre (11),
ktorá tvorí vybranie (18) na blokovacie teleso na
umiestnenie blokovacieho telesa (23), ktoré spo
lupôsobí so zaskakovacími vyhĺbeniami (13).
Jednoduchý spôsob výroby a montáže sa dosiah
ne tým, že vodiaca objímka (15) je prinajmenšom
častou svojej axiálnej dĺžky umiestnená vo vnú
tornom priestore (16) vonkajšej rúry (11 ), že do
vybrania (18) na blokovacie teleso, ktoré preniká
stenou vodiacej objímky (15), je vložený jazyk
(19), ktorého koniec (21) je držaný na konci vy
brania (18) na blokovacie teleso na vodiacej
objímke (15). Voľný koniec (20) jazyka tvorí na
svojej strane, ktorá je privrátená k vnútornej rúre
(12), blokovacie teleso (23) a blokovacia plocha
(32) a priestor (31) na vybočenie ovládacieho te
lesa (28) sú alternatívne vyrovnateľné so stranou
voľného konca (20) jazyka, ktorá je odvrátená od
vnútornej rúry (12).
(74) Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;
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A 61B 19/00
421-2000
MINRAD, INC., Buffalo, NY, US;
McNeimey John C., Fairbum, GA, US; Bums
William H., Jr., Orchard Park, NY, US;
Ochranný kryt na udržanie prostredia bez
kontaminácie, systém na nedeformovaný pre
nos lúča viditeľného svetla a spôsob prenosu
lúča viditeľného svetla
25.09.1998
25.09.1997
60/060 051
US
PCT/US98/20185, 25.09.1998
Opisuje sa sterilné rúško (10), slúžiace na zacho
vanie sterilnej integrity operačného poľa, rúško
(10) má tuhé opticky priezračné okienko (14),
ktoré umožňuje, aby lúč viditeľného svetla, ako je
laserový lúč, vystupoval zo zameriavacieho zaria
denia bez lomu alebo deformácie, čo by mohlo
viesť k nesprávnemu nastaveniu lúča viditeľného
svetla vzhľadom na zameriavaný objekt. Tuhé
opticky priezračné okienko (14) je vyrobené
z materiálu, ktorý má schopnosť prenášať svetlo,
a táto schopnosť zostane v podstate nezmenená po
tom, čo rúško bolo vystavené procesu sterilizácie
žiarením gama.

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

7(51) A 61F 13/00
(21) 1722-99
(71) CRYOPRESERVATION TECHNOLOGIES CC,
Rietfontein, ZA; Handelman Joseph H., New
York, NY, US;
(72) Visser Michelle Olga Patricia Gieste ira, Rietfontein, ZA;
(54) Prostriedok na transdermálne podanie terape
utickej látky, spôsob liečby vírusových a mik
robiálnych infekcií a syndrómov chudnutia
(22) 09.06.1998
(32) 13.06.1997
(31) 08/874 425
(33) US
(86) PCT/US98/11956, 09.06.1998
(57) Je opísaný prostriedok, spôsoby a terapeutické
látky na liečbu vírusových a mikrobiálnych infek
cií a syndrómov chudnutia u živočíchov vrátane
ľudských pacientov. Polárna látka, ako je dimetylformamid alebo dimetylsulfoxid, je podaná pa
cientovi výhodne transdermálnym spôsobom.
Opisuje sa tiež vakcína pripravená z protilátok
získaných z tela pacientov liečených na vírusovú
infekciu.
(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

7(51) A 61F 13/15
(21) 1869-99
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
Cincinnati, OH, US;
(72) Wierlacher Stefan Alois, Pescara, IT; Lavash,
Bmce William, West Chester, OH, US;
(54) Trojrozmerný jednorazový absorpčný výrobok
so zvýšeným prispôsobením na telovú anató
miu
(22) 29.06.1998
(32) 01.07.1997
(31) 97110735.4
(33) EP
(86) PCT/IB98/01007, 29.06.1998
(57) Trojrozmerný jednorazový absorpčný výrobok
má na telo otočený povrch (20a) a na bielizeň
otočený povrch (20b), pozdĺžnu rovinu súmernos
ti, predný koncový okraj (32a) zadný koncový
okraj (32b) a zahŕňajúci tekutinu prepúšťajúcu
hornú vrstvu, dolnú vrstvu pripojenú na túto hor
nú vrstvu a absorpčně jadro (24) ležiace medzi
touto hornou vrstvou a dolnou vrstvou. Absorpčně

jadro (24) má predný diel (40), stredný diel (42)
a zadný diel (44) a zahŕňa v strednom a koncovom
diele pozdĺžne orientovaný hrebeň (50), majúci
profil zaisťujúci zvýšené prispôsobenie na telo
nositeľa.
(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

7(51) A 61F 13/15
(21) 514-2000
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
Cincinnati, OH, US;
(72) Osbom III Thomas Ward, Cincinnati, OH, US;
Visscher Ronald Bosman, Glendate, OH, US;
(54) Absorpčný interlabiálny výrobok obsahujúci
tekutinu prijímajúci/prenášajúci súbor vlákien
(22) 07.10.1998
(32) 10.10.1997
(31) 08/949 109
(33) US
(86) PCT/US98/21297, 07.10.1998
(57) Absorpčný výrobok (20) je vsúvateľný do interlabiálneho priestoru ženského nositeľa. Zahŕňa
hlavnú absorpčnú časť (22) obsahujúcu horný
diel (26) a dolný diel (28). Horný diel (26) má po
čas vsúvania dovnútra interlabiálneho priestoru
horný povrch obrátený smerom k dnu vstupnej
dutiny (vestibulu) nositeľa. Pri vsúvaní absorpčného výrobku j e horný diel (26) pred dolným di
elom (28); t. j. dolný diel je priestorovo protiľah
lý hornému dielu, a po vsunutí absorpčného vý
robku do interlabiálneho priestom je dolný diel
obrátený von od dna vstupného vestibulu nosite
ľa. Navyše, umiestnený okolo a preťahujúci sa
aspoň od horného dielu hlavnej absorpčnej časti
(22) je tekutinu prijímajúci/prenášajúci súbor vlá
kien (30). Tekutinu prijímajúci/prenášajúci súbor
je utváraný tak, že je v tesnom kontakte so sklad
mi a záhybmi interlabiálneho priestoru ženského
nositeľa. Tento súbor ďalej prijíma a prenáša te
kutinu zo skladov a záhybov interlabiálneho pri
estom do hlavnej absorpčnej časti.
(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

7(51) A61J1/10
(21) 669-2000
(71) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, Berlin,
DE;
(72) Witowski Norbert, Wolfenbuttel, DE;
(54) Zásobník na dávkovanie tekutých látok
(22) 16.11.1998
(32) 14.11.1997, 02.12.1997
(31) 197 51 406.5, 60/067 342
(33) DE1US
(86) PCT/EP98/07292, 16.11.1998
(57) Zásobník (100) na dávkovanie tekutých látok má
flexibilné steny (2, 3), ktoré sú vytvorené ako je
den kus alebo navzájom spojené a tvoria uzatvo
renú nádobu majúcu aspoň jeden otvor (12).
Steny (2, 3) sú sčasti spojené s aspoň dvoma plo
chými stabilizačnými prvkami (6), ktoré sú v sta
bilizačnej oblasti oddelené od stien (2, 3).
Zásobník má ďalej otvor (12) s uzáverom (13).
Aspoň časti stien (2, 3) zásobníka a/alebo stabili
začných prvkov (6) pozostávajú z kompozitného
materiálu tvoreného plastovým laminátom alebo
aspoň jedným plastovým laminátom a hliníkovým
laminátom, pričom tieto lamináty sú navzájom
spojené. Zásobník (100) je výhodne vytvorený na
dávkovanie kontrastného prostriedku.
(74) Hermannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;

7(51) A61K7/06
(21) 362-2000
(71) HENKEL
KOMMANDITGESELLSCHAFT
AUF AKTIEN, Dusseldorf, DE;
(72) Bemecker Ullrich, Húrtgenwald, DE; Brockmann
Claudia, Dusseldorf, DE; Hollenberg Detlef,
Erkrath, DE;
(54) Prípravok na ošetrenie vlasov
(22) 05.09.1998
(32) 13.09.1997
(31) 197 40 285.2
(33) DE
(86) PCT/EP98/05631, 05.09.1998
(57) Prípravky na ošetrenie vlasov vo forme emulzie
oleja vo vode, ktoré obsahujú ako zložku olejovej
fázy 0,1 až 10 % hmotn. v lipidoch rozpustného
esteralkoholu alebo esterpolyolu a ako zložku
vodnej fázy obsahujú 0,1 až 3 % hmotn. vo vode
rozpustnej zlúčeniny zo skupiny pantenol, amid
kyseliny nikotínovej, cukor, polyvinylpyrolidón
alebo ich zmesi, majú výrazný účinok na redukciu
štiepenia. Esteralkoholy alebo esterpolyoly je
možné získať reakciou esteru epoxymastných ky
selín s vodou alebo jednosýtnym alebo viacsýtnym alkoholom s 1 až 10 uhlíkovými atómami.
(74) Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;

7(51) A61K7/16
(21) 368-2000
(71) HENKEL
KOMMANDITGESELLSCHAFT
AUF AKTIEN, Dusseldorf, DE;
(72) Leinen Hans-Theo, Dusseldorf, DE; Wulknitz
Peter, Leichlingen, DE;
(54) Prostriedok na čistenie zubov
(22) 05.09.1998
(32) 15.09.1997
(31) 197 40 453.7
(33) DE
(86) PCT/EP98/05632, 05.09.1998
(57) Prostriedky na čistenie zubov vo forme pastovitej
alebo kvapalnej disperzie s obsahom 10 až 30 %
hmotn. kombinácie leštiacich prostriedkov kyseli
ny kremičitej a oxidu hlinitého v hmotnostnom
pomere 10 : (0,2 až 2) a 20 až 50 % hmotn. pro
striedku na udržanie vlhkosti zo skupiny sorbit,
glycerín, propylénglykol-1,2, polyetylénglykol
a ich zmesí, ktoré obsahujú na zvýšenie čistiace
ho účinku 2 až 12 % hmotn. kondenzovaného fos
forečnanu zo skupiny tripolyfosforečnanov, pyrofosforečnanov alebo trimetafosforečnanov vo for
me alkalických alebo amónnych solí. Prostriedky
majú aj napriek nízkym hodnotám oteru veľmi
dobrý leštiaci účinok, ako aj vysokú čistiacu
schopnosť.
(74) Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;

7(51)
(21)
(71)
(72)

A 61K 7/40, 7/48
288-99
SLOVAKOFARMA, a. s., Hlohovec, SK;
Sáková Oľga, PhMr., Hlohovec, SK; Sochorová
Ružena, MUDr., Bratislava, SK; Varga Ivan, Ing.,
Hlohovec, SK; Rázus Ľuboslav, PharmDr.,
Hlohovec, SK;
(54) Dermatologické prípravky s tekutými kryštál
mi ako vehikulom a spôsob ich prípravy
(22) 03.03.1999
(57) Dermatologické topické prípravky na báze teku
tých kryštálov ako vehikula obsahujú ako účinnú
látku ureu, bifonazol, mliečnan sodný, organické
a anorganické filtre, glukonan sodný, dezinfekčnú
prísadu a pomocné látky. Spôsob prípravy, pri
ktorom sa vytvára systém tekutých kryštálov
v emulzii olej/voda s anizotropnou lamelámou fá
zou tak, že vrstva vodnej fázy a oleja je oddelená
ďalšou vrstvou vody, ktorá je zachytená na medzifázovom rozhraní emulgačného systému a tak
vytvára lamelu. Použitím lamelámej fázy teku
tých kryštálov ako vehikula v dermatologických
prípravkoch sa využívajú ich íyzikálno-chemické
vlastnosti na zlepšenie pôsobenia účinných látok
obsiahnutých v danom vehikule.

7(51) A 61K 7/48, 7/06
(21) 407-2000
(71) HENKEL
KOMMANDITGESELLSCHAFT
AUF AKTIEN, Dusseldorf, DE;
(72) Hoflkes Horst, Dusseldorf, DE; Bergmann Bettina, Duisburg, DE; Môller Hinrich, Monheim, DE;
Kleen Astrid, Dusseldorf, DE;
(54) Extrakt, prípravok na ošetrovanie ľudskej po
kožky alebo ľudských vlasov s jeho obsahom
a jeho použitie
(22) 10.09.1998
(32) 19.09.1997
(31) 197 41 397.8
(33) DE
(86) PCT/EP98/05775, 10.09.1998
(57) Extrakty získané extrakciou z listov, stopiek listov
a/alebo vetiev rastlín patriacich do rodov Cassia
alebo Lawsonia s použitím organického rozpúš
ťadla, ktorého dielektrická konštanta má pri 20 °C
hodnotu 2,5 alebo menšiu. Extrakty sú prakticky
bezfarebné a majú vysoký ošetrujúci a kondicionovací účinok na pokožku a vlasy. Prípravky s tý
mito extraktmi obsahujú výhodne ešte tenzid
a/alebo tuk.
(74) Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;

7(51) A 61K 9/00, 9/51
(21) 449-2000
(71) INHALE THERAPEUTIC SYSTEMS, INC., San
Carlos, CA, US;
(72) Tarara Thomas E., Foster City, CA, US; Weers
Jeffry, Half Moon Bay, CA, US; Kabalnov
Alexey, Corvalis, OR, US; Schutt Ernest G., San
Diego, CA, US; Dellamary Luis, San Marcos,
CA, US;
(54) Použitie biologicky aktívneho činidla, spôsob
tvorby perforovaných mikroštruktúr, perforo
vaná mikroštruktúra, spôsob zvýšenia dispergovateľnosti prášku, perforovaný mikroštruktúrový prášok, inhalačný systém a spôsob pulmonárnej aplikácie
(22) 29.09.1998
(32) 29.09.1997, 29.06.1998, 14.08.1998
(31) 60/060 337, 09/106 932, 09/133 848
(33) US, US, US
(86) PCT/US98/20602, 29.09.1998
(57) Použitie biologicky aktívneho činidla na výrobu
liečiva na pulmonámu aplikáciu, pričom liečivo
obsahuje perforované mikroštruktúry, ktoré sa
aerosolizujú použitím inhalačného zariadenia,
čím sa poskytne aerosolizované liečivo obsahujú
ce biologicky aktívne činidlo, a kde aerosolizova
né liečivo je vo forme na podávanie do najmenej
časti nosových alebo pulmonámych dýchacích
ciest pacienta, ktorý to potrebuje. Pripravené čas
tice sú určené na aplikáciu biologicky aktívneho
činidla do respiračného traktu pacienta. Častice sa
môžu používať vo forme suchého prášku alebo vo
forme stabilizovanej disperzie obsahujúcej nevodnú kontinuálnu fázu. V zvlášť výhodných
uskutočneniach sa častice môžu používať v spoje
ní s inhalačným zariadením, ako napríklad inhalá
tor na suchý prášok, inhalátor odmeranej dávky
alebo rozprašovač.
(74) Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;

(54) Použitie mikročástic obsahujúcich na sebe
adsorbovaný protein a protilátku na prípravu
farmaceutického prostriedku na intranazálne
podanie
(22) 08.04.1998
(32) 14.04.1997
(31) MI97A000856
(33) IT
(86) PCT/EP98/02214, 08.04.1998
(57) Použitie mikročástic obsahujúcich na sebe adsor
bovaný protein a protilátku na prípravu farmaceu
tického prostriedku na intranazálne podanie, pri
čom protein je vybraný zo skupiny zahŕňajúcej
BSA, inzulín, enkefalín, hormóny, rastové fakto
ry, cytokíny, koagulačné faktory, polypeptidy, antimikrobiálne činidlá a ich fragmenty.
(74) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

7(51)
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Stabilita suspenzie

(74)
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7(51) A61K9/16
(21) 1422-99
(71) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI
FRANCESCO A. C. R. A. F. S. p. A., Rome, IT;
(72) Cremaschi Dario, Milano, IT; Porta Cristina,
Milano, IT;

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

A61K9/20
482-2000
CHIESI FARMACEUTICI S. P. A., Parma, IT;
Chiesi Paolo, Parma, IT; Ventura Paolo, Parma,
IT; Acerbi Daniela, Parma, IT; Musa Rossela,
Parma, IT; Bertini Ruggero, Parma, IT; Caponetti
Giovanni, Parma, IT; CatelIani Pier Luigi, Parma,
IT;
Monolitický farmaceutický prostriedok s ria
deným uvoľňovaním účinnej zložky na orálne
podávanie
01.10.1998
03.10.1997
MI97A002254
IT
PCT/EP98/06228, 01.10.1998
Monolitický farmaceutický prostriedok na orálne
podávanie s riadeným uvoľňovaním pozostáva
z rozpadávej vrstvy, z rozrušiteľnej vrstvy a z napúčavej vrstvy. Dve z uvedených vrstiev sú von
kajšie a jedna je stredná, pričom každá vrstva
obsahuje jedno alebo viac liečiv.
Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;

A61K9/70
40-2000
ALTERGON S. A., Lugano, CH;
Donati Elisabetta, Cavallasca, IT; Rapaport Irina,
Rovio, CH;
Tenká adhezívna náplasť zahrnujúca betametazón a kyselinu hyalurónovú na liečbu psoriá
zy, dermatitídy a dermatózy
13.01.2000
9
MJ99A000449
IT
Tenká adhezívna náplasť s hrúbkou menšou než
500 pm na liečbu psoriázy, dermatitídy a derma
tózy obsahuje nosič tvorený vonkajšou filmovou
vrstvou z plastu a vnútornou vrstvou z netkanej
alebo z tkanej textílie približne rovnakej veľkosti,

akú má plastický film; adhezívnu vrstvu umiest
nenú na nosnej vnútornej vrstve, ktorá má približ
ne rovnakú veľkosť, akú má nosič a ktorá obsa
huje adhezívnu matricu vo forme hydrogélu, betametazón alebo jeho farmaceuticky prijateľnú soľ
a prípadne kyselinu hyalurónovú alebo jej farma
ceuticky prijateľnú soľ, chrániaci film z plastu,
ktorý je v styku s adhezívnou vrstvou a ktorý je
možné bezprostredne pred použitím odstrániť.
(74) Rott, Růžička, Guttmarm, v. o. s., Bratislava, SK;

7 (51) A 61K 31/00, 31/44, 31/425
(21) 531-2000
(71) SMITHKLINE BEECH AM PEC, Brentford,
Middlesex, GB;
(72) Buckingham Robin Edwin, Harlow, Essex, GB;
Smith Stephen Alistair, Harlow, Essex, GB;
(54) Použitie senzibilizátora glukózy na liečenie hyperglykémie a farmaceutický prípravok
(22) 12.10.1998
(32) 13.10.1997
(31) 9721693.1
(33) GB
(86) PCT/GB98/03064, 12.10.1998
(57) Opisuje sa použitie senzibilizátora glukózy na vý
robu liečiva na liečenie hyperglykémie u cicavcov
s indikáciou takejto liečby, kde sú hladiny glukó
zy v plazme v rozmedzí od vyšších ako normál
nych hladín po < 126 mg/dl.
(74) Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;

7 (51) A 61K 31/00, 31/44, 31/425
(21) 532-2000
(71) SMITHKLINE BEECHAM PEC, Brentford,
Middlesex, GB;
(72) Buckingham Robin Edwin, Harlow, Essex, GB;
Smith Stephen Alistair, Harlow, Essex, GB;
(54) Použitie senzibilizátora glukózy na liečenie hy
perglykémie a farmaceutický prípravok
(22) 12.10.1998
(32) 13.10.1997
(31) 9721692.3
(33) GB
(86) PCT/GB98/03067, 12.10.1998
(57) Opisuje sa použitie senzibilizátora glukózy na vý
robu liečiva na liečenie hyperglykémie cicavca
s indikáciou tejto liečby, kde sú hladiny glukózy
v plazme v rozmedzí > 126 mg/dl do 140 mg/dl.
(74) Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;

7 (51) A 61K 31/16, C 07D 211/66
(21) 1157-99
(71) AMERICAN CYAN AMID COMPANY, Madi
son, NJ, US;
(72) Venkatesan Aranapakam Mudumbai, Rego Park,
NY, US; Grošu George Theodore, Pearl River,
NY, US; Davis Jamie Marie, Nyack, NY, US;
Baker Jannie Lea, White Plains, NY, US;

(54) 7V-Hydroxy-2-(alkyl, aryl alebo heteroaryl sulfanyl, sulfinyl alebo sulfonyl)-3-substituované
alkyl, aryl alebo heteroarylamidy, farmaceu
tický prostriedok s ich obsahom a ich použitie
(22) 17.02.1998
(32) 27.02.1997
(31) 08/806 728
(33) US
(86) PCT/US98/02987, 17.02.1998
(57) Sú opísané 7V-hydroxy-2-(alkyl, aryl alebo heteroaryl sulfanyl, sulfmyl alebo sulfonyl)-3 -substituo
vané alkyl, aryl alebo heteroarylamidy všeobec
ného vzorca (I), v ktorom R^ a R^ tvoria heterocyklický kruh a A je S, S(O) alebo S(0)2 a vý
znam substituentov R^ a
je uvedený v opisnej
časti, farmaceutický prostriedok s ich obsahom
a ich použitie na výrobu liečiva na liečbu artritídy,
nádorových metastáz, tkanivových vredov (ulceráz), abnormálnych priebehov hojenia rán (wound
healing), periodontálnych ochorení, kostných
chorôb, cukrovky (rezistentnej k inzulínu) a HIV
nákaz.
(74) Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;

7(51) A 61K 31/19, 47/18
(21) 1649-99
(71) LABORATORIOS MENARINI S. A., Badalona,
ES;
(72) Mauleon Casellas David, Rubi, ES; Palomer
Benet Albert, Girona, ES; Garcia Perez Luisa,
Vilassar De Mar, ES;
(54) Spôsob prípravy polotuhého farmaceutického
prípravku
(22) 04.06.1998
(32) 04.06.1997
(31) P 9701213
(33) ES
(86) PCT/EP98/03333, 04.06.1998
(57) Spôsob výroby polotuhého farmaceutického prí
pravku (gélu alebo krému) obsahujúceho dexketoprofén prometamol a rozličné aminy, ako neu
tralizačné činidlá na lokálne ošetrenie zápalových
procesov v humánnej medicíne. Farmaceutické
prípravky, ktoré sú predmetom predloženého vy
nálezu, sú výhodné z hľadiska ich vysokého stup
ňa stability pri skladovaní bez zjavných zmien na
vzhľade produktu v priebehu skladovania, ako aj
z hľadiska ich nízkych alergizujúcich a fotoalergizujúcich účinkov.
(74) Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;
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A 61K 31/195 // (A 61K 31/195, 31:165)
568-2000
FATRO S. P. A., Ozzano Emilia, IT;
Gazza Carlo, Ozzano Emilia, IT; Bemabei Silvia,
Ozzano Emilia, IT;
Farmaceutický prostriedok
16.10.1998
21.10.1997
MI97A002365
IT
PCT/EP98/06567, 16.10.1998
Opisuje sa farmaceutický prostriedok obsahujúci
kombináciu thiamphenicolu a diclofenacu na pou
žitie vo veterinárnej medicíne na liečenie infekcií
spojených so zápalovými stavmi.
Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;

A 61K 31/44, 9/16, 47/18, 47/48
1209-99
HEXAL AG, Holzkirchen, DE;
Klokkers Karin, Holzkirchen, DE; Kutschera
Mario, Holzkirchen, DE; Fischer Wilfried, Holz
kirchen, DE;
Stabilizácia proti kyselinám citlivých benzimidazolov kombináciami aminokyselina/cyklodextrín
13.03.1998
13.03.1997
97 104 200.7
EP
PCT/EP98/01478, 13.03.1998
Je opísaná farmaceutická formulácia pozostávajú
ca z benzimidazolového derivátu ako aktívnej
zložky a ako excipientov najmenej jedného cyklodextrínu a najmenej jednej aminokyseliny a spô
sob jej výroby.
Rott, Růžička, Guttmann, v. o. s., Bratislava, SK;

A 61K 31/445, C 07D 405/12, 405/14
1840-99
Janssen Pharmaceutica N. V., Beerse, BE;
Bosmans Jean-Paul René Marie André, Beerse,
BE; De Cleyn Michel Anna Jozef, Beerse, BE;
Surkyn Michel, Beerse, BE;
Gastrokinetické bicyklické benzamidy 3- alebo
4-substituovaných 4-(aminometyl)piperidínových derivátov
07.07.1998
11.07.1997,27.02.1998
97202180.2, 98200624.9
EP, EP
PCT/EP98/04190, 07.07.1998
Opisujú sa zlúčeniny so všeobecným vzorcom (I),
jej stereochemicky izomémej formy, jej N-oxidu
alebo jej farmaceuticky prijateľnej kyslej alebo
bázickej adičnej soli. Vynález takisto zahŕňa
spôsoby prípravy uvedených produktov, formulá
cií zahŕňajúcich uvedené produkty a ich použitia
ako liečiv predovšetkým pri liečení stavov, ktoré
sú vztiahnuté na zhoršenie gastrického vyprázd
ňovania.

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

7(51) A 61K 31/47, 9/20
(21) 361-2000
(71) PHARMACIA & UPJOHN COMPANY, Kalama
zoo, MI, US;
(72) Iu Tzu-chi Robert, Portage, MI, US;
(54) Tabletová formulácia na trvalé uvoľňovanie
látky vhodné na liečbu Parkinsonovej choroby
(22) 03.09.1998
(32) 30.09.1997
(31) 60/060 827
(33) US
(86) PCT/US98/17992, 03.09.1998
(57) Opísaná tableta (Z)-2-buténdioát (R)-5,6-dihydro-5-(metylamino)-4H-imidazol-[4,5-ij]-chinolin-2(lH)-ónu (1 : 1) na trvalé uvoľňovanie látky
umožňuje podávanie (Z)-2-buténdioát (R)-5,6-dihydro-5-(metylamino)-4H-imidazol-[4,5-ij]-chinolin-2(lH)-ónu (1:1) dvakrát denne na liečenie
ľudí trpiacich Parkinsonovou chorobou.
(74) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
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A 61K 31/495, 31/535
283-2000
AstraZeneca AB, Sôdertälje, SE;
Berg Stefan, Sôdertälje, SE; Ross Svante, Sôder
tälje, SE; Thorberg Seth-Olov, Sôdertälje, SE;
Kombinácia inhibítora monoamínoxidázy
a h5-HTjg antagonistu alebo parciálneho agonistu
09.09.1998
18.09.1997
9703376-5
SE
PCT/SE98/01602, 09.09.1998
Opisuje sa kombinácia prvej zložky (a), ktorou je
inhibitor monoamínoxidázy s druhou zložkou (b),
ktorou je selektívny h5-HTjg antagonista alebo
parciálny agonista všeobecného vzorca (I), v kto
rom X znamená 0¾, O; Y predstavuje CONH,
NHCO; R* znamená H, Cj-Cg-alkyl, Cg-Cg-cykloalkyl; R^ znamená H, Cj-Cg-alkyl, Cj-Cg-alkoxy, halogén; R^ predstavuje (1), (2), (3), (4),
(5); R^ a R^ navzájom nezávisle od seba zname
najú H alebo Cj-C^alkyl, vo forme racemátu,
R-enantioméru alebo S-enantioméru, pričom uve
dené zložky (a) a (b) sú vo forme voľných zásad,
solvátov alebo farmaceuticky prijateľných solí; je
opísaná ich príprava, farmaceutické prípravky,
ktoré obsahujú uvedenú kombináciu, použitie
a spôsob liečenia emočných porúch, ako je depre
sia, úzkosť a OCD pomocou uvedenej kombiná
cie, ako aj súprava obsahujúca uvedenú kombiná
ciu.
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A 61K 31/495, 31/535, 31/35
284-2000
AstraZeneca AB, Sôdertälje, SE;
Berg Stefan, Sôdertälje, SE; Ross Svante, Sôder
tälje, SE; Thorberg Seth-Olov, Sôdertälje, SE;
Kombinácia selektívneho 5-HTj ^ antagonistu
a selektívneho h5-HT^Q antagonistu alebo
parciálneho agonistu
09.09.1998
18.09.1997
9703374-0
SE
PCT/SE98/01600, 09.09.1998
Opisuje sa kombinácia prvej zložky (a), ktorou je
selektívny antagonista 5-HT ja receptora vše
obecného vzorca (1), v ktorom RT znamená n-propyl alebo cyklobutyl, R^ predstavuje izopropyl,
terc-butyl, cyklobutyl, cyklopentyl alebo cyklohexyl, R-* znamená vodík a R^ predstavuje vodík
alebo metyl, pričom tento je v (R)-enantiomémej
forme, s druhou zložkou (b), ktorou je selektívny
h5-HTjg antagonista alebo parciálny agonista
všeobecného vzorca (II), v ktorom X znamená
CH2, O; Y predstavuje CONH, NHCO; R1 zna
mená H, Cj-Cg-alkyl, Cg-Cg-cykloalkyl; R“ zna
mená H, Cj-Cg-alkyl, Cj-Cg-alkoxy, halogén;
R^ predstavuje (1), (2), (3), (4), (5);
a R"’ na
vzájom nezávisle od seba znamenajú H alebo C j -C^j-alkyl, vo forme racemátu, R-enantioméru
alebo S-enantioméru, pričom uvedené zložky (a)
a (b) sú vo forme voľných zásad, solvátov alebo
farmaceuticky prijateľných solí, ich príprava, far
maceutické prípravky , ktoré obsahujú uvedenú
kombináciu, použitie a spôsob liečenia emočných
porúch, ako je depresia, úzkosť a OCD pomocou
uvedenej kombinácie, ako aj súprava obsahujúca
uvedenú kombináciu.
Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

(2)

(3)

W

A 61K 31/495, 31/535
285-2000
AstraZeneca AB, Sôdertälje, SE;
Berg Stefan, Sôdertälje, SE; Ross Svante, Sôder
tälje, SE; Thorberg Seth-Olov, Sôdertälje, SE;
(54) Kombinácia inhibítora reabsorpcie 5-HT a h5-HT]b antagonistu alebo parciálneho agonistu
(22) 09.09.1998
(32) 18.09.1997
(31) 9703375-7
(33) SE
(86) PCT/SE98/01601, 09.09.1998
(57) Opisuje sa kombinácia prvej zložky (a), ktorou je
inhibitor reabsorpcie 5-HT s druhou zložkou (b),
ktorou je selektívny hS-HTjg antagonista alebo
parciálny agonista všeobecného vzorca (I), v kto
rom X znamená CH2, O; Y predstavuje CONH,
NHCO; r! znamená H, Cj-Cg-alkyl, C2-Cg-Cykloalkyl; R^ znamená H, Cj-Cg-alkyl, Cj-Cg-alkoxy, halogén; R^ predstavuje (1), (2), (3), (4),
(5); R^ a r5 navzájom nezávisle od seba zname
najú H alebo C j -C/j-alkyl, vo forme racemátu, R-enantioméru alebo S-enantioméru, pričom uve
dené zložky (a) a (b) sú vo forme voľných zásad,
solvátov alebo farmaceuticky prijateľných solí; je
opísaná ich príprava, farmaceutické prípravky,
ktoré obsahujú uvedenú kombináciu, použitie
a spôsob liečenia emočných porúch, ako je depre
sia, úzkosť a OCD pomocou uvedenej kombiná
cie, ako aj súprava obsahujúca uvedenú kombiná
ciu.
(74) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
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7 (51) A 61K 31/495, 9/16, 9/20, 9/28, 9/00
(21) 403-2000
(71) BAYER AKT1ENGESELLSCHAFT, Leverku
sen, DE;
(72) Siefert Hans-Martin, Wuppertal, DE; Bosche
Patrick, Odenthal, DE; Stass Heino, Kôln, DE;
Kettelhoit Stefan, Leverkusen, DE; Laich Tobias,
Kôln, DE;
(54) Liečivo s regulovaným uvoľnením aktívnej
zlúčeniny
(22) 15.09.1998
(32) 25.09.1997
(31) 197 42 243.8
(33) DE
(86) PCT/EP98/05842, 15.09.1998
(57) Opisujú sa liečivá, ktoré pozostávajú z kyseliny
1 -cyklopropyl-7-([S,S])-2,8-diazabicyklo[4.3.0]non-8-yl)-6-fluoro-l,4-dihydro-8-metoxy-4-oxo-3-chinolónkarboxylovej a/alebo jej farma
ceuticky prípustných solí a/alebo jej hydrátov ako

aktívnych látok, ktoré uvoľňujú aktívnu látku,
ktorú obsahujú, pri definovanej rýchlosti uvoľňo
vania.
(74) Hôrmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;

7(51)
(21)
(71)
(72)

(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

(74)

A 61K 31/50, 9/48
384-2000
ORION CORPORATION, Espoo, FI;
Harjula Maarit, Helsinki, FI; Larma llkka, Kauniainen, FI; Antila Saila, Helsinki, FI; Lehtonen
Lasse, Espoo, FI;
Orálna kompozícia obsahujúca levosimendan
24.09.1998
26.09.1997
973804
FT
PCT/FI98/00753, 24.09.1998
Vynález uvádza kompozíciu na orálne podanie
obsahujúcu v podstate čistú kryštalickú polymorfhú formu (I) levosimendanu ako účinnú látku
a farmaceuticky prijateľný nosič. Polymorfná for
ma (I) levosimendanu sa rýchlo absorbuje z gastrointestinálneho traktu a je vhodná na liečenie
kongestívnej srdcovej choroby.
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

7(51) A 61K 31/52
(21) 1273-99
(71) Korbonits Dezso, Budapest, HU; Arányi Péter,
Budapest, HU; Jelinek lstván, Budapest, HU;
Mikus Endre, Budapest, HU;
(72) Korbonits Dezso, Budapest, HU; Arányi Péter,
Budapest, HU; Jelinek lstván, Budapest, HU;
Mikus Endre, Budapest, HU;
(54) Antitusické kompozície
(22) 20.03.1998
(32) 26.03.1997
(31) P 97 00654
(33) HU
(86) PCT/HU98/00027, 20.03.1998
(57) Je opisované použitie teobromínu a/alebo jeho so
lí a/alebo jeho komplexov, prípadne v zmesi s iný
mi známymi účinnými zložkami a inertnými, tu
hými alebo kvapalnými nosnými látkami, aditívami a pomocnými činidlami, na výrobu farmaceu
tického prípravku vhodného na zmiernenie synd
rómu kašľa.
(74) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

CH3

(m)

7 (51) A 61K 31/52 //(A 61K 31/52, 31:405)
(21) 1828-99
(71) PFIZER INC., New York, NY, US;
(72) Harding Valerie Denise, Sandwich, Kent, GB;
Billotte Anne, Sandwich, Kent, GB;
(54) Farmaceutické zmesi obsahujúce eletriptánhemisulfát a kofeín
(22) 01.07.1998
(32) 03.07.1997, 28.08.1997
(31) 9714081.8, 9718270.3
(33) GB, GB
(86) PCT/EP98/04176, 01.07.1998
(57) Predložený vynález vytvára vodnú farmaceutickú
kompozíciu obsahujúcu od 5 do 200 mg/ml eletriptánhemisulfátu a od 0,5 do 2,0 % hmotn./obj.
kofeínu.
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

7 (51)
(21)
(71)
(72)
(54)

(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

A 61K 31/557, 31/195
1424-99
PHARMACIA & UPJOHN AB, Stockholm, SE;
Drago Filippo, Catania, IT;
Použitie a-metyl-p-tyrozínu na prípravu lieči
va na inhibíciu produkcie melanínu v melanocytoch dúhovky
21.04.1998
22.04.1997
MI97A000939
IT
PCT/EP98/02365, 21.04.1998
Je opísané použitie inhibítorov tyrozinázy na prí
pravu liečiva, ktoré zamedzuje produkciu melaní
nu melanocytmi dúhovky, vyvolanú farmakolo
gickou liečbou alebo metabolickou nerovnová
hou.

7 (51) A 61K 31/59, 9/107, 47/44, 47/36, 47/10
(21) 1514-99
(71) TEIJIN LIMITED, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka,
JP;
(72) Mochizuki Seiji, Asahigaoka 4-chome, Hino-shi,
Tokyo, JP; Akasofii Wataru, Asahigaoka 4-cho
me, Hino-shi, Tokyo, JP; Sakurai Katsumi,
Asahigaoka 4-chome, Hino-shi, Tokyo, JP;
Takanashi Kazuya, Asahigaoka 4-chome, Hino-shi, Tokyo, JP; Okamura Noriaki, Asahigaoka 4-chome, Hino-schi, Tokyo, JP; Fujii Takao,
Asahigaoka 4-chome, Hino-shi, Tokyo, JP;
(54) Pleťová voda na báze emulzií aktívneho vita
mínu D3
22) 03.03.1999
32) 04.03.1998
(31) 10/52019
(33) JP
(86) PCT/JP98/01025, 03.03.1999
(57) Sú opísané nové farmaceutické prípravky na lo
kálne aplikácie vo forme emulzií (pleťovej vody),
obsahujúce aktívny vitamín D3, vhodné na apli
káciu na miestach, ako je vlasová časť hlavy. Táto
pleťová voda má v porovnaní s doteraz známymi
prípravkami farmakologickú aktivitu, stabilitu
primárnej aktívnej zložky a fyzikálnu stabilitu,
takže je vhodná na liečenie kožných ochíorení, ako
je napr. psoriáza alebo keratóza.
(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

7(51) A61K31/64
(21) 1118-99
(71) WARNER-LAMBERT COMPANY, Morris
Plains, NJ, US;
(72) Whitcomb Randall W., Ann Arbor, MI, US;
(54) Synergistická kombinácia sulfonylmočovina-glitazón na liečbu diabetes mellitus
(22) 01.12.1997
(32) 19.02.1997
(31) 60/038 224
(33) US
(86) PCT/US97/21996, 01.12.1997
(57) Je opisovaný prostriedok obsahujúci kombináciu
sulfonylmočovinového antidiabetického činidla
a glitazónového antidiabetického činidla, ktorá je
užitočná na liečbu diabetes mellitus a zlepšenie
glykemickej kontroly.
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

7 (51) A 61K 31/64, 31/44, 31/155 // (A 61K 31/64,
31:44, 31/155)
(21) 59-2000
(71) SMITHKLINE BEECHAM PLC, Brentford,
Middlesex, GB;
(72) Buckingham Robin Edwin, Harlow, Essex, GB;
Smith Stephen Alistair, Harlow, Essex, GB;
(54) Použitie inzulínového senzibilizátora, inzulíno
vého sekrečného promótora a biguanidovej antihyperglykémickej látky na liečbu diabetes
a farmaceutický prostriedok

(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

16.07.1998
18.07.1997
9715295.3
GB
PCT/GB98/02110, 16.07.1998
Je opisovaný inzulínový senzibilizátor, inzulíno
vý sekrečný promótor a biguanidová antihyperglykémická látka na výrobu liečiva na liečenie
diabetes mellitus a stavov spojených s diabetes
mellitus cicavcov, ktoré zahŕňa podávanie účinné
ho, farmaceuticky prípustného množstva cicavco
vi, ktozý to potrebuje, a farmaceutický prostriedok
s ich obsahom.
(74) Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;

7(51)
(21)
(71)
(72)

(54)

(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

(74)

A61K31/66
93-2000
MERCK & CO., INC., Rahway, NJ, US;
Daifotis Anastasia G., Rahway, NJ, US; Santora
Arthur C. II, Rahway, NJ, US; Yates A. John,
Rahway, NJ, US;
Použitie bisfosfonátu na inhibovanie resorpcie
kostí, farmaceutický prostriedok s jeho obsa
hom a kit
17.07.1998
22.07.1997, 23.07.1997, 20.08.1997, 22.08.1997
60/053 351, 60/053 535, 9717590.5, 9717850.3
US, US, GB, GB
PCT/US98/14796, 17.07.1998
Opisuje sa použitie bisfosfonátu na výrobu liečiva
na inhibovanie resorpcie kostí u cicavcov, ktoré
zahŕňa orálne podávanie bisfosfonátu vo forme
jednotkovej dávky podľa kontinuálneho rozvrhu,
pričom interval podávania je vybraný zo skupiny
pozostávajúcej z podávania raz týždenne, dvakrát
týždenne, dvojtýždenne a dvakrát za mesiac. Toto
použitie minimalizuje výskyt alebo možnosť ne
priaznivých gastrointestinálnych účinkov. Tiež sú
tu opísané farmaceutické prostriedky a kity na
uskutočnenie terapeutických spôsobov opísaných
v tomto dokumente. Látkami sú bisfosfonáty vy
brané zo skupiny pozostávajúcej z alendronátu,
cimadronátu, clodronátu, tiludronátu, etridronátu,
ibandronátu, risedronátu, piridronátu, pamidronátu, zolendronátu, voliteľne v kombinácii s hista
mín H2 antagonistickými látkami.
Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;

7 (51) A 61K 35/78, C 07J 17/00, A 61K 31/58, 31/57,
C 07J 15/00, 7/00
(21) 1418-99
(71) CSIR Corporate Building, Scientia, Pretoria, ZA;
(72) Van Heerden. Fanie Relief, Fairland, Johannes
burg, ZA; Vleggaar Robert, Faerie Glen, Pretoria,
ZA; Horak Roelof Marthinus, Pretoria, ZA;
Learmonth Robin Alec, Pretoria, ZA; Maharaj
Vinesh, Heuweloord, Pretoria, ZA; Whittal Rory
Desmond, Pretoria, ZA;

(54) Farmaceutická kompozícia znižujúca chuť do
jedla
(22) 15.04.1998
(32) 15.04.1997
(31) 97/3201
(33) ZA
(86) PCT/GB98/01100, 15.04.1998
(57) Je opísaná farmaceutická kompozícia obsahujúca
extrakt, ktorý je možné získať z rastliny rodu
Trichocaulon alebo Hoodia obsahujúcej činidlo
potláčajúce chuť do jedla, majúce vzorec (1).
Takisto je zahrnutý spôsoby získavania extraktu
a spôsob prípravy zlúčeniny (1) a jej analógov.
Ďalej je opísané použitie extraktov a zlúčeniny (1)
a jej analógov pri príprave liečiv majúcich aktivi
tu znižovania chuti do jedla a medziprodukty na
prípravu zlúčeniny (1).
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

7 (51) A 61K 38/00, C 07K 5/00, 7/00, 16/00, 17/00
(21) 1515-99
(71) RHONE-POULENC RORER PHARMACEUTI
CALS INC., Collegeville, PA, US;
(72) Condon Stephen M., Chester Springs, PA, US;
Morize Isabelle, Sevran, FR;
(54) Peptidové analogy paratyroidálneho hormonu
(22) 13.05.1998
(32) 14.05.1997
(31) 60/046 472
(33) US
(86) PCT/US98/09843, 13.05.1998
(57) Sú opísané cyklické a acyklické analogy hPTH( 1 -34) a hPTHrP(l-34), farmaceutické prostriedky
obsahujúce tieto peptidové zlúčeniny a ich použi
tie na liečenie ochorení spojených s metaboliz
mom vápnika v tele.
(74) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

7(51)
(21)
(71)
(72)

7(51) A 61K 35/78, A 23L 1/172,1/30
(21) 186-2000
(71) Hidvégi Máté, Budapest, HU; Tômôskôzine
Farkas Rita, Érd, HU; Lapis Károly, Budapest,
HU; Rásó Erzsébet, Budapest, HU; Szende Béla,
Budapest, HU;
(72) Hidvégi Máté, Dr., Budapest, HU; Tômôskôzine
Farkas, Rita, Érd, HU; Lapis Károly, Budapest,
HU; Rásó Erzsébet, Budapest, HU; Szende Béla,
Budapest, HU;
(54) Fermentovaný a vysušený rastlinný materiál,
spôsob jeho prípravy, farmaceutický výrobok,
diétny doplnok a použitie vysušeného rastlin
ného materiálu
(22) 11.08.1998
(32) 13.08.1997, 05.08.1998
(31) P 97 01392, P 98 01797
(33) HU, HU
(86) PCT/HU98/00077, 11.08.1998
(57) Je opísaný fermentovaný vysušený rastlinný ma
teriál, ktorý má imunostimulačný účinok a inhibuje vznik metastáz, ďalej farmaceutické príprav
ky, ktoré tento rastlinný materiál obsahujú, výrob
ný proces a využitie vysušeného materiálu pri vý
robe diétneho doplnku a farmaceutických príprav
kov, ktoré majú imunostimulačné účinky a inhibujú vznik metastáz. Pripravený materiál sa môže
použiť pri liečení stavov s poškodenou imunitou
a na zabránenie vzniku metastáz z primárnych ná
dorov.
(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

(74)

7(51)
(21)
(71)
(72)

A61K38/16
163-99
MANNATECH, INC., Coppell, TX, US;
McAnalley Bill H., Grand Prairie, TX, US;
McDaniel H. Reginald, Mansfield, TX, US;
Moore D. Eric, Richardson, TX, US; Vennum
Eileen P., Grand Prairie, TX, US; Fioretti William
C., Grapevine, TX, US;
Zmesi rastlinných uhľohydrátov ako potravi
nových doplnkov
04.08.1997
09.08.1996, 01.11.1996, 24.07.1997
60/022 467, 60/030 317, 60/57 017
US, US, US
PCT/US97/13379, 04.08.1997
Je opísaný potravinový doplnok na poskytovanie
výživných sacharidov v monomémej, oligomérnej, polymémej, derivatizovanej alebo nederivatizovanej forme, ktorého sacharidy sú podstatnými
zložkami glykoproteínov u cicavcov. Uvedený
potravinový doplnok obsahuje aspoň jeden sacha
rid zo skupiny galaktóza, glukóza, manóza, xylóza a acetylovaná manóza a aspoň jeden sacharid
zo skupiny kyselina N-acetylneuramínová, fukóza, N-acetylglukózamín arabinóza, kyselina glukorónová, kyselina galakturónová, kyselina iduronová a arabinogalaktán.
Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

A61K38/48
402-2000
BAXTER AKTIENGESELLSCHAFT, Wien, AT;
Linnau Yendra, Wien, AT; Turecek Peter,
Klostemeuburg, AT; Schwarz Hans-Peter, Wien,
AT;
(54) Farmaceutický preparát obsahujúci jednotlivé
faktory závislé od vitamínu K a jeho použitie

(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

17.09.1998
19.09.1997
A 1591/97
AT
PCT/AT98/00224, 17.09.1998
Farmaceutický separovaný preparát protrombínového komplexu obsahuje najmenej dva vysoko
čisté jednotlivé krvné faktory závislé od vitamínu
K ako účinné látky. Faktory sú vybrané zo skupi
ny faktor 11, faktor Vil, faktor IX, faktor X, prote
in C, protein S a protein Z. Najmenej jeden z fak
torov je rekombinantný faktor, transgénne vyro
bený faktor. Preparát sa použije na výrobu prí
pravku na ošetrenie poruchy krvnej zrážanlivosti.
(74) Hôrmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;

7(51) A61K45/06
(21) 1764-99
(71) N-GENE RESEARCH LABORATORIES INC.,
New York, NY, US;
(72) Siimegi Balázs, Pécs, HU;
(54) Farmaceutické prostriedky so zosilnenou protinádorovou aktivitou a/alebo zníženými nežia
ducimi účinkami obsahujúce protinádorové či
nidlo a derivát kyseliny hydroxímovej
(22) 22.06.1998
(32) 23.06.1997
(31) P 97 01081
(33) HU
(86) PCT/1B98/00961, 22.06.1998
(57) Opísané farmaceutické prostriedky majúce zosil
nenú protinádorovú aktivitu a/alebo redukované
vedľajšie účinky obsahujú známu aktívnu sub
stanciu, majúcu protinádorovú aktivitu alebo jej
farmaceuticky prijateľnú soľ a derivát kyseliny
hydroxímovej vzorca (1), alebo jeho terapeuticky
použiteľnú adičnú soľ s kyselinou.
(74) Rott, Růžička, Guttmann, v. o. s., Bratislava, SK;
XR
Y
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7(51) A61K47/36
(21) 4598-90
(71) Hyal Pharmaceutical Corporation, Mississauga,
Ontario, CA;
(72) Falk Rudolf Edgar, Dr., Toronto, Ontario, CA;
Asculai Samuel Simon, Dr., Toronto, Ontario,
CA;
(54) Použitie kyseliny hyalurónovej, jej solí a homológov na výrobu liečiva na liečenie chorôb
alebo stavov tkanív zahŕňajúcich nedostatočne
perfundované tkanivá a patologické tkanivá
človeka
(22) 21.09.1990
(32) 21.09.1989
(31) 612 307-4
(33) CA

(57) Je opísané použitie kombinácie medicinálneho
a/alebo terapeutického činidla zvoleného zo súbo
ru zahŕňajúceho pohlcovače voľných radikálov,
kyselinu askorbovú, vitamín C, protirakovinové
činidlá, chemoterapeutické činidlá, antivírusové
činidlá, nesteroidné protizápalové liečivá (NS A1D), steroidné protizápalové liečivá, antifungálne
činidlá, detoxifikačné činidlá, analgetiká, bronchodilatátory, anitbakteriálne činidlá, antibiotiká,
liečivá na liečbu vaskulámej ischémie, monoklonálne protilátky, diuretiká, imunosupresanty, Iymfokiny, a- a P-interferón, inzulín, estrogén, progestegén, antimetabolity, blokátory vápníkových
kanálov, liečivá na liečbu psoriázy a ich kombiná
cie, a kyseliny hyalurónovej, jej solí alebo homológov na výrobu liečiva na liečenie chorôb alebo
stavov tkanív zahŕňajúcich nedostatočne perfun
dované tkanivá a patologické tkanivá človeka.
(74) Bušová Eva, JLIDr., Bratislava, SK;

7(51)
(21)
(71)
(72)
(54)

A61L11/00
216-99
General Waste Reduction Limited, London, GB;
Clarke Howard Morgan, Hampshire, GB;
Spôsob sterilizácie odpadového materiálu a za
riadenie na jeho vykonávanie
(22) 18.02.1999
(57) Opisuje sa spôsob sterilizácie odpadového mate
riálu zo zdravotníckych zariadení, kde odpadový
materiál je drvený, je plnený do tlakovej nádoby
(80), spracovaný pomocou pary a nakoniec je
z tlakovej nádoby vyberaný. Latentné teplo v pa
re ohrieva odpadový materiál na teplotu dostatoč
ne vysokú na dobré účinky sterilizácie. Tlaková
nádoba je zbavená vzduchu ešte predtým, ako je
natlakovaná parou. Po realizovaní sterilizácie je
voda, ktorá sa vytvorila v tlakovej nádobe (80),
vypustená ešte predtým ako je tlak v tlakovej ná
dobe uvoľnený, pretože má tlaková nádoba a jej
obsah stále ešte vysokú teplotu, tak toto náhle
uvoľnenie tlaku spôsobí výrazné vysušenie odpa
dového materiálu.
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

7(51)
(21)
(71)
(72)

A61L 15/36, A 61F 13/15
500-2000
SCA Hygiene Products AB, Goteborg, SE;
Andersson Rolf, Môlnlycke, SE; Runeman Bo,
Jonsered, SE; Forsgren-Brusk Ulla, Môlnlycke,
SE; Grahn-H ákansson Eva, Umeá, SE; Hákansson Stellan, Umeá, SE; Holm StigE., Umeá, SE;

(54) Výrobok obsahujúci mliečne baktérie a spôsob
jeho výroby
(22) 08.10.1998
(32) 08.10.1997
(31) 9703669-3
(33) SE
(86) PCT/SE98/01816, 08.10.1998
(57) Absorpčný výrobok obsahujúci mliečne baktérie
sa môže dlhý čas skladovať za neideálnych pod
mienok. Môže sa získať aplikáciou suspenzie
mliečnych baktérií na absorpčný výrobok, potom
sa absorpčný výrobok vysuší na obsah vlhkosti
menší než 10 %, výhodne menší než 5 % a najvý
hodnejšie menší než 1 %, počítané ako hmotnos
tně percentá vzhľadom na absorpčně jadro vo vý
robku. Absorpčným výrobkom môže byť detská
plienka, hygienická vložka, nohavičková ochran
ná vložka, inkontinenčná ochrana alebo podobný
výrobok. Mliečne baktérie sú umiestnené tak, aby
sa preniesli na užívateľovu pokožku a keď to pri
chádza do úvahy, na slizničné membrány v oblas
ti perinea, aby vytvorili mikrobiologickú bariéru,
ktorá zhoršuje podmienky na šírenie a zanesenie
nežiaducich druhov mikroorganizmov v uvedenej
oblasti perinea.
(74) Rott, Růžička, Guttmann, v. o. s., Bratislava, SK;
v.
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A 61L 26/00, 33/14
256-2000
BAXTER AKTIENGESELLSCHAFT, Wien, AT;
Redl Heinz, Wien, AT; Schlag Gunther, Wien, AT;
Eibl Johann, Wien, AT;
Tkanivové lepidlo a jeho použitie
26.08.1998
28.08.1997
A 1449/97
AT
PCT/AT98/00202, 26.08.1998
Opisuje sa tkanivové lepidlo na báze fibrinogénu,
ktoré obsahuje pridaný inhibitor elastázy, a tiež
použitie tkanivového lepidla na výrobu prepará
tov na využitie v oblastiach s vysokou fibrinolytickou aktivitou.
Hermannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;

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

(74)

A 61L 27/00, C 08G 18/42
653-2000
ART1MPLANT AB, Västra Frôlunda, SE;
Flodin Per, Hovás, SE; Gisselfált Katrin, Gote
borg, SE;
Tvarované telieska na použitie ako implantáty
v humánnom lekárstve a spôsob ich výroby
19.10.1998
03.11.1997
9704003-4
SE
PCT/SE98/01869, 19.10.1998
Telieska pozostávajú z polyuretánov s esterovými
väzbami, ktoré môžu byť v ľudskom tele hydrolyzované a ktoré poskytujú po hydrolýze fragmenty
dostatočne malé, aby mohli byť v ľudskom tele
resorbované. Tvarované telieska sú charakterizo
vané tým, že polymérom je sieťovaný polymér,
ktorý je bez močovinových skupín. Tvarované te
lieska sú určené na použitie ako implantáty v hu
mánnom lekárstve, ako klince, skrutky, kotúče, fi
xácie väzov a pod. Opisuje sa tiež spôsob výroby
tvarovaných teliesok, pri ktorom sa vhodná vý
chodisková zmes zavedie do foriem a vytvrdzuje
sa pri teplote 70 až 150 0C v neprítomnosti kata
lyzátorov a pri teplote 30 až 100 0C v prítomnos
ti katalyzátora.
Rott, Ružička, Guttmann, v. o. s., Bratislava, SK;

A61N2/02
1307-99
Kafka Wolf A., Kottgeisering, DE;
Kafka Wolf A., Kottgeisering, DE;
Zariadenie a elektrický alebo elektromagnetic
ký signál na ovplyvňovanie biologických proce
sov
23.09.1999
21.10.1998
98119944.1
EP
Generátor impulzov riadi vhodnými prúdovo-napäťovými priebehmi generátor poľa tak, aby pul
zujúce elektrické alebo elektromagnetické pole
pozostávalo z väčšieho počtu charakteristicky for
movaných jednotlivých impulzov z hľadiska ich
časového amplitúdového priebehu. Takýto jednot
livý impulz vzniká preložením radu preložených
impulzov kratšieho času, rôznej formy a rôzneho
časového priebehu na základný impulz, ktorý ras
tie alebo klesá podľa exponenciálnej funkcie.
Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;
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A61N5/06
307-99
Latika Imrich, Partizánske, SK;
Latika Imrich, Partizánske, SK;
Prístroj na ožarovanie nôh ultrafialovým žia
rením s vyšším výkonom žiaričov
(22) 08.03.1999
(57) Prístroj na ožarovanie je v tvare kvádra. V telese
prístroja (1) sú vnútri upevnené UV lampy - vy
sokotlakové ortuťové výbojky (2), doplnené ref
lektormi žiarenia (3), oddelené od priestoru na no
hy krytmi (4), ktoré prepúšťajú ultrafialové žia
renie.
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A 63B 26/00, B 62K 17/00
309-99
Švantner Dušan, Banská Bystrica, SK;
Švantner Dušan, Banská Bystrica, SK;
Svahová kolobežka
08.03.1999
Svahová kolobežka pozostáva z rámu (1), ku kto
rému je v spodnej časti pripojená pod sklonom do
45° stúpačka (4) z hliníkového plechu, ktorá má
v zadnej časti zábranu (6). V hornej časti je nasta
viteľné pripojený volant (2) s brzdami a držadla
mi pod sklonom 36° v zvislom smere.

Trieda B
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B OlD 43/00, C OlF 5/00
215-2000
KFX INC., Denver, CO, US;
Conochie David Stewart, Camberwell, VIC, AU;
Spôsob obohacovania pevného materiálu a za
riadenie na jeho vykonávanie
25.08.1998
25.08.1997
PO 8766
AU
PCT/AU98/00689, 25.08.1998
Spôsob zahŕňa zohrievanie pevného materiálu na
zvýšenú teplotu s cieľom odstrániť vodu a potom
ochladzovať obohatený pevný materiál. Spôsob
využíva väčší počet nádob, obsahujúcich náplňo
vé lôžka pevného materiálu, a jeden alebo viacej
teplovýmenných okruhov na zohrievanie a ochla
dzovanie pevného materiálu v náplňových lôž
kach v nádobách prostredníctvom výmeny tepla
s teplovýmennou tekutinou. Pevný materiál
v prvej skupine nádob je v jednostupňovom alebo
viacstupňovom cykle zohrievaný a pevný mate
riál v druhej skupine nádob je v jednostupňovom
alebo viacstupňovom cykle ochladzovaný. Spô
sob sa uskutočňuje najmä prostredníctvom výbe
rového pripojovania jedného alebo viacej teplo
výmenných okruhov k nádobám tak, že teplovýmenná kvapalina znovu získava teplo z pevného
materiálu, ktorý je podrobovaný chladiacemu
cyklu v aspoň jednej z nádob v prvej skupine,
a odovzdáva znovuzískané teplo pevnému mate
riálu, ktorý je podrobovaný zohrievaciemu cyklu
v aspoň jednej z nádob v druhej skupine.
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

B OlF 3/08, 5/10
173-99
Molnár Štefan, Ing., Modrany, SK;
Molnár Štefan, Ing., Modrany, SK;
Spôsob kontinuálnej homogenizácie tekutých
zmesí a kontinuálny homogenizátor tekutých
zmesí
(22) 09.02.1999

(57) Po predbežnej distribúcii tekutých zmesí neuspo
riadanou náplňou nasleduje prvé hydrodynamické
miešanie intenzívnym tangenciálnym nástrekom
už čiastočne zhomogenizovanej tekutej zmesi.
Nasleduje homogenizácia intenzívnym turbulentným prúdením neusporiadanou náplňou, pričom
pred dokončovacou alebo neúplnou distribúciou
tekutej zhomogenizovanej alebo čiastočne zho
mogenizovanej zmesi neusporiadanou náplňou
nasleduje prvé alebo enté hydrodynamické mieša
nie intenzívnym tangenciálnym odsávaním čias
točne zhomogenizovanej tekutej zmesi. Zaradenie
podľa spôsobu pozostáva aspoň z dvoch distri
bučných neusporiadaných náplní (1) a aspoň
dvoch hydrodynamických miešacích komôr (2),
medzi ktorými sa nachádza homogenizačná neu
sporiadaná náplň (3), pričom vždy dve hydrody
namické miešacie komory (2) sú tangenciálně
prepojené potrubím (4). Distribučná a homogeni
začná neusporiadaná náplň (1, 3) pozostávajú
z roštov a na nich nasypaných trieštiacich prvkov
(7), napríklad prstencov.
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
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B 05B 11/00
411-2000
GAPLAST GMBH, Altenau, DE;
Kneer Roland, Parchant, DE;
Nádobka vybavená čerpadlom
21.08.1998
26.09.1997, 14.03.1998
197 42 559.3,98104631.1
DE, EP
PCT/DE98/02444, 21.08.1998
Hrdlo (2) nádobky (1) je vybavené tesniacou
vložkou (3) s dnom (5), ktoré je uzatvorené v po
čiatočnom stave a ktoré sa pred aktiváciou čerpa
cieho systému, zasahujúceho svojou koncovou
časťou do vložky (3), otvára v dôsledku skrutko

vania plášťovej časti čerpadla dopredu v osovom
smere nádobky (1). Medzi dnom (5) vložky (3)
a čerpacím systémom je usporiadaná úložná ko
mora na uloženie aktívnej látky, ktorá je po otvo
rení dna (5) zmiešavaná s kvapalným obsahom
nádobky (1). Je tak možné pomocou vákuového
čerpadla podávať po dlhom skladovacom období
kvapalné liečivo obsahujúce aktívne činidlo, kto
ré nemôže zostať stabilné po dlhší čas.
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

7 (51) B 08B 9/02, F 16L 55/26, 55/32, 55/38
(21) 1250-97
(71) Slovenský plynárenský priemysel, š. p., Bratisla
va, SK;
(72) Škarupa Peter, Ing., Senica, SK; Zelenaj Anton,
Ing., Nitra, SK; Šimko Pavol, Ing., Senica, SK;
Jarás Peter, Cérová, SK; Kudláč Pavol, Kovalov,
SK;
(54) Zariadenie na čistenie vnútra potrubí
(22) 13.09.1997
(57) Zariadenie tvorí nosné teleso (1) vybavené prep
úšťacím otvorom (1.1) vytvoreným v smere pohy
bu zariadenia, vyústeným do regulátora (2) rých
losti posuvného pohybu umiestneného na štíte
(1.2) zariadenia. Ďalej ho tvoria diely rozobera
teľné pripevnené k nosnému telesu (1) na jeho
vonkajšom obvode, z ktorých aspoň dva sú nosné
a vodiace diely (4), aspoň jeden je tesniaci a stie
rači diel (4), jeden je kefovitý diel (6), jeden diel
je hlavný magnet (7) a jeden diel je mechanizmus
(8) otáčania a vedenia. Nosné a vodiace diely (3),
každý tesniaci a stierači diel (4) a kefovitý diel (6)

majú kruhovitý priečny profil a vonkajší obvod
hlavného magnetu (7) je upravený na sledovanie
vnútorného obvodu potrubia a na vytvorenie me
dzery medzi týmito obvodmi. Vzájomné usporia
danie nosných a vodiacich dielov (3) a mechaniz
mu (8) otáčania a vedenia vytvára podmienky na
stabilizáciu pohybu zariadenia vzhľadom na jeho
ťažisko. Diely sú smerom od štítu (1.2) zariadenia
usporiadané v poradí za sebou nosný a vodiaci di
el (3), aspoň jeden tesniaci a stierači diel (4), kefovitý diel (6), hlavný magnet (7), mechanizmus
(8) otáčania a vedenia a nosný a vodiaci diel (3)
alebo súbor dielov usporiadaných za sebou.
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7 (51) B 22D 11/00
(21) 32-2000
(71) USINOR, Puteaux, FR; THYSSEN STAHL AKTIENGESELLSCHAFT, Duisburg, DE;
(72) Vendeville Luc, Béthune, FR; Breviere Yann,
Ecquedecques, FR; Mercier Georges, Ham En
Artois, FR; Fellus Gílles, Marines, FR; Abi Ká
rám Michel, Courbevois, FR; Leclercq Yves Re
né, Etang la Ville, FR;
(54) Spôsob začatia operácie kontinuálneho od
lievania kovu
(22) 01.07.1998
(32) 16.07.1997
(31) 97/09241
(33) FR
(86) PCT/FR98/01401, 01.07.1998
(57) Spôsob spočíva v tom, že pred začatím odlievania
sa stanoví počiatočná poloha (31) ovládacieho
zdviháka zátkovej tyče, zatiaľ čo táto spočíva len
svojou váhou na sedle, a po naplnení rozvádzača
vybaveného touto zátkovou tyčou sa spustí zdvi
hák na uvedenie do kontrolovanej superuzatvára
cej polohy (33) a na začatie odlievania sa zdvihák
ovláda podľa stanoveného režimu (34) pohybu
v závislosti od času, pričom sa z tohto režimu
určí okamih (tj) začiatku odlievania, a v ovládaní
zdviháka sa pokračuje v zmysle otvárania, aby
mohol kov vytekať do kokily. Použitie tohto
spôsobu je pri kontinuálnom odlievaní kovov,
predovšetkým ocele.
(74) Rott, Růžička, Guttmann, v. o. s., Bratislava, SK;

(74)

B22D41/50
108-2000
VESUVIUS FRANCE S. A., Feignies, FR;
Caillaud Frédéric, Maubeuge, FR; Richaud Johan,
Feignies, FR; Hanse Eric, Dour, BE;
Leiacia hubica formy na plynulé odlievanie
18.07.1998
06.08.1997
97/10188
FR
PCT/EP98/04469, 18.07.1998
Lejacia hubica (2) sa skladá z telesa (3), ktoré je
tvorené trubicovitou časťou (3a), vymedzujúcou
v podstate zvislý lejací kanál (4), a v podstate vo
dorovnou časťou (3b), vymedzujúcou distribučný
kanál (10), pričom sú tieto dve časti (3 a, 3 b) spo
lu vzájomne spojené, najmä prostredníctvom
skrutkového spoja. Lejací kanál (4) má horný ko
niec umiestnený na pripojenie na distribučné za
riadenie, pričom je jeho spodný koniec umiestne
ný na vyprázdňovanie do distribučného kanála
(10). Distribučný kanál (10) je vybavený aspoň
dvomi otvormi na vyprázdňovanie do ingotovej
formy na plynulé odlievanie, pričom je v lejacom
kanáli (4) umiestnená prekážka (14). Lejacia hu
bica (2) je vybavená utesňovacími prostriedkami
na zadržiavanie roztaveného kovu (18) nad pre
kážkou (14).
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

7 (51) B 29C 43/18, F 16D 69/04
(21) 254-2000
(71) G. B. TOOLS and COMPONENTS EXPORTS
LIMITED, Manchester, GB;
(72) Braund Robert William, Scarborough, N. York
shire, GB; Tennant Angus William James, Bux
ton, Derbyshire, GB; Morrison William Craig,
Kenilworth, Warwickshire, GB;
(54) Spôsob výroby lepených prvkov a zariadenie
na vykonávanie tohto spôsobu
(22) 21.08.1998
(32) 29.08.1997
(31) 9718186.1
(33) GB
(86) PCT/GB98/02524, 21.08.1998
(57) Spôsob výroby obsahuje vytváranie plastického
obkladacieho prvku z nevytvrdeného alebo v su
rovom stave sa nachádzajúceho teplom tvrdíte ľného živicového spojiva, obsahujúceho trením
modifikujúce materiály a vystuženie, a väzobné
spájanie tohto prvku so základňou brzdovej če
ľuste prostredníctvom adhéznej živicovej zmesi
v príslušnom tepelnom a tlakovom režime, pri
ktorom dochádza k vytvrdzovaniu živicového
spojiva a adhéznej vrstvy. Stabilizačný lis (50)
obsahuje zahrievané lôžko (51), usporiadané
medzi vodiacimi doskami (56, 57), ktoré je vyba
vené vybraním (52) menšej hĺbky, ako je hrúbka,
obkladacieho prvku (16). Pneumatické ubíjacie
prostriedky (70) pôsobia na tento prvok tlakom,
pričom netesniacim spôsobom posuvné teleso
(11) brzdovej čeľuste obsahuje netesniaci uzavie
rací člen lisu. Vopred zahriata spodná plocha (53)
vybrania lisu a základňa (12) brzdovej čeľuste
v kombinácii s mierne sa zvyšujúcim tlakom zais
ťuje tvrdnutie povrchovej plochy živicových ma
teriálov a pevné fixovanie konečnej rozmerovej
veľkosti.
(74) Hermannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;

7 (51) B 29C 47/02, B 60J 10/00,10/02,
B 29C 43/18, 70/00
(21) 545-2000
(71) SAINT-GOB AIN VITRAGE, Courbevoie, FR;
(72) Comils Gerd, Merzenich-Girbelsrath, DE; Fi
scher Florian, Aachen, DE; Verbeek Stefan,
Waldfeucht-Haaren, DE;
(54) Spôsob tvarovania časti profilového povrazca
extrudovaného na predmet, zariadenie na vy
konávanie tohto spôsobu a výrobok obsahujú
ci takýto predmet
(22) 18.08.1999
(32) 18.08.1998
(31) 198 37 348.1
(33) DE
(86) PCT/FR99/02010, 18.08.1999
(57) Pri spôsobe tvarovania časti (3) profilového po
vrazca (2) extrudovaného na predmet, hlavne
okennú tabuľu (1), upevnenú v spracovávacej sta
nici (E), pri ktorom sa v príslušnej časti (3) vy
tvorí spočiatku beztvaré nahromadenie materiálu
(4), ktoré sa pomocou pohyblivého nástroja (5)
tvaruje na požadovaný konečný tvar zodpoveda
júci rovnomernému prierezu profilového povraz
ca (2), pričom prebytočný materiál (4) sa vytláča
kvôli jeho odstráneniu, sa hmota materiálu (4) vy
tvára superpozíciou dvoch častí (2a, 2b) extrudo
vaného profilu, pričom dmhá časť sa ukladá po
presunutí a prepolohovaní formy (D). Nástroj (5)
sa výhodne automaticky privádza do styku s pro
filovým povrazcom (2) bezprostredne potom, čo
bol extrudovaný nahromadený materiál (4), pri
čom forma (D) pokračuje po svojej dráhe, bez
premiestňovania predmetu (1). Tiež je vytvorené
zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu.
(74) Hermannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;

7 (51) B 29C 47/10, C 08L 101/00 // (C 08L 101/00,
101:00)

(21) 1818-99
(71) ELF ATOCHEM S. A., Puteaux, FR;
(72) Yang Shijun, Maple Glen, PA, US; Keating Paul
Joseph, Newportville, PA, US;
(54) Plastické zmesi majúce vzhľad nerastov
(22) 15.06.1998
(32) 19.06.1997
(31) 60/050 213
(33) US
(86) PCT/EP98/03583, 15.06.1998
(57) Plastické zmesi obsahujú 10 až 45 hmotn. % zosieťovaného polyméru na báze poly(alkyl(met)akrylátu) s veľkosťou častíc od 0,2 do 1,2 mm,
ktorý obsahuje 0,1 až 12 hmotn. % inertného
plniva a 0,1 až 20 hmotn. % zosieťovacieho či
nidla a ďalej obsahujú termoplastická matricu,
ktorá je od uvedeného polyméru vizuálne rozliši
telná.
(74) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
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B 44F 9/04, B 44C 5/06
1892-99
Dragnea Mihai, Bucharest, RO;
Dragnea Mihai, Bucharest, RO;
Imitácia prírodného kameňa na dekoratívne
stavby a spôsob jej výroby
25.02.1998
03.11.1997
97-02040
RO
PCT/R098/00004, 25.02.1998
Imitácia kameňa na dekoratívne stavby je tvorená
tromi vrstvami. Jedna vrstva je na povrchu preru
šovaná a má rôzne sfarbenie a hrúbku 0 až 5 mm.
Druhá vrstva je kompaktná jednofarebná medzivrstva s hrúbkou 2 až 5 mm. Tretia vrstva je pod
kladová a odolná vnútorná vrstva, ktorá má hrúb
ku 3 až 10 mm. Tvarom a zafarbením tento kameň
napodobňuje tvar a sfarbenie prírodného kameňa.
Prvé dve vrstvy obsahujú 28 až 48 % hmotnostných polyesterovej živice so stužovadlami alebo
polyvinylchloridom, alebo polystyrénom, prípad
ne s prídavkom zosieťovacích činidiel, 50 až 70 %
hmotnostných kremičitej múčky a 2 až 10 %
hmotnostných pigmentov. Vnútorná vrstva obsa
huje 100 % hmotnostných polyuretánov ej peny so
stužovadlami alebo 20 až 35 % hmotnostných
tvoria sklenené vlákna a 60 až 80 % hmotnost
ných tvorí polyesterová živica so stužovadlami.
Imitácia kameňa sa vyrába v tuhej alebo flexibil
nej forme, do ktorej je zmes na povrchovú vrstvu,
medzivrstvu a základovú vrstvu postupne nanáša
ná striekaním alebo štetcom. Vrstvy postupne
tvrdnú, čím sa navzájom spájajú. Výrobok sa ma
nuálne vyberá z formy a celý jeho vonkajší po
vrch sa upravuje opieskovaním.
Dudová Tatiana, Trenčín, SK;
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B60L5/42
1884-99
ANSALDO TRASPORTI S. P. A„ Napoli, IT;
Siciliano Vito, Pieve Ligure, IT; Del Naja Alcide,
Napoli, IT;
Elektrické zberné zariadenie na elektrické vo
zidlo napájané samoizolovaným silnoprúdo
vým vedením
30.06.1998
30.06.1997
T097A000570
IT
PCT/IT98/00182, 30.06.1998
Elektrické zberné zariadenie, ktorého nosná štruk
túra (104) je umiestnená kĺbovým spôsobom na
elektrickom vozidle (80) nesie podlhovastý, stre
dový, trvalý magnet (147) a dvojicu elektrických
zberných súčastí (132a, 132b) nachádzajúcich sa
v určitej vzájomnej vzdialenosti na opačných stra
nách stredového magnetu (147). Elektrické zber
né zariadenie je použiteľné v spojení so silnoprú
dovým vedením majúcim určitý počet izolova
ných vodivých súčastí (34), ktoré sú zoradené za
sebou v smere (8) jazdy elektrického vozidla (80)
a sú napájané postupne podľa toho, ako sa elek
trické vozidlo pohybuje po vedení. Trvalý magnet
(147) vytvára väzbu vzájomného magnetického
pôsobenia s feromagnetickými referenčnými sú
časťami ( 170a, 170b) vedenými pozdĺž silnoprú
dového vedenia a v dopredu stanovenej polohe
s ohľadom na vodivé súčasti (34) s cieľom navád
zať nosné štruktúry ( 104) do samovystredenej
polohy, v ktorých siločiary magnetického poľa
generovaného magnetom (147) aspoň čiastočne
vstupujú do feromagnetických referenčných sú
častí (170a, 170b) na minimálnom úseku dráhy
a v ktorej elektrické zberné súčasti (132a, 132b)
sa príslušne pripájajú k aspoň jednej vodivej sú
časti (34) a k súvislému vedeniu (35) pripojenému
k nulovému elektrickému potenciálu, ktoré je ve
dené rovnobežne s vodivými súčasťami (34).
Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

'=¾ 112

m m1

7 (51)
(21)
(71)
(72)
(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

(74)

B 60M 1/10
1877-99
ANSALDO TRASPORTI S. P. A., Napoli, IT;
Siciliano Vito, Pieve Ligure, IT; Del Naja Alcide,
Napoli, IT;
Silnoprúdové vedenie na elektrické vozidlo
30.06.1998
30.06.1997
TO97A000569
IT
PCT/IT98/00181, 30.06.1998
Silnoprúdové vedenie (1) na elektrické vozidlo
(80), na ktorého dutom podlhovastom izolačnom
kiyte (4) je umiestnený určitý počet vodivých do
sák (34), ktoré sú vyrovnane zoradené za sebou
v smere jazdy (8) vozidla a ležia v podstate v rov
nakej rovine ako vodorovný povrch (ST) cesty.
V kryte (4) sa nachádza elasticky deformovateľná pásová vodivá súčasť (60), ktorá je vedená
v smere jazdy a má časť (65) z feromagnetického
materiálu. Magnetické pole generované (147)
magnetickým zariadením prislúchajúcim k elek
trickému vozidlu (80), idúcemu po vedení, priťa
huje pásovú vodivú súčasť (60) tak, že vnútri kry
tu dochádza k zmene tvaru a zdvihnutiu úseku
(60a) pásovej vodivej súčasti (60) a následnému
elektrickému pripojeniu najmenej jednej vodivej
dosky (34) k napájaciemu vedeniu (27) s kladnou
polaritou. Prvé a druhé podlhovasté vodivé súčas
ti (35, 35c) sa nachádzajú na opačných stranách
vodivých dosák (34) a sú elektricky spojené s nu
lovým elektrickým potenciálom tak, aby na okra
joch vymedzovali v smere, ktorý je priečny na
smer jazdy vozidla, bezpečnostnú zónu na povr
chu cesty, pričom v bezpečnostnej zóne sa na
chádzajú vodivé dosky (34) a elektrický potenciál
zvonka bezpečnostnej zóny má hodnotu blížiacu
sa nulovému napätiu dokonca aj vtedy, ak sú na
povrchu (ST) cesty prítomné tekutiny, ktoré sú
aspoň čiastočne vodivé.
Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;
ST J5c

■415,15c I l2D
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7 (51) B 62B 5/04, B 60B 33/02
(21) 138-2000
(71) DRIESSEN AIRCRAFT HOLDING B. V.,
Wieringerwerf, NL;
(72) Van Loon Laurentius Petrus Joseph, Slootdorp,
NL; Portegies Comelis Petms Maria, Midwoud,
NL;

(54) Podvozok vozidla, najmä vozíka, a vozidlo vy
bavené takýmto podvozkom
(22) 29.07.1998
(32) 29.07.1997
(31) 1006682
(33) NL
(86) PCT/NL98/00432, 29.07.1998
(57) Podvozok (2) je určený na vozíky, ktoré majú zá
kladovú dosku (4) a štyri kolesá (5, 6, 7, 8) na
montované na uvedenej doske. Dva pedále (12,
13) sú upevnené na priečnej strane (11) podvozka
a každý pedál je spojený s ovládacím pásom (19,
20) umiestneným nad kolesami a nachádzajúcim
sa na pozdĺžnej strane. S ovládacím pásom je spo
jená brzda aspoň jedného kolesa. Ovládacie pásy
sú navzájom spojené pomocou otočného ramena
(25). Ovládacie pásy sú vedené pod upínacími do
skami kolies a obsahujú vačku (33), ktorá pôsobí
na pružnú zarážku (31) brzdového systému kolies.
(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;
25

7(51)
(21)
(71)
(72)
(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(57)
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B62M25/00
1821-99
Shimano Inc., Sakai-shi, Osaka, JP;
Fukuda Masahiko, Amagasaki-shi, Hyogo, JP;
Menič prevodu ovládaný motorom
17.12.1999
18.12.1998
09/216 685
US
Menič prevodu poháňaný motorom obsahuje nos
nú súčasť (44, 504), pohyblivú súčasť (158, 560)
a spojovací článkový mechanizmus, ktorého spo
jovacia článková súčasť (94, 108, 130, 530, 508)
je pripojená na nosnú súčasť (44, 504) a pohybli
vé súčasti (158, 560), takže pohyblivá súčasť
(158, 560) sa pohybuje vo vzťahu k nosnej súčas
ti (44, 504), pričom spojovacia článková súčasť
(94, 108, 130, 530, 508)jepootáčavo pripojená na
jednu z dvoch súčastí, ku ktorým patrí nosná sú
časť (44, 504) a pohyblivá súčasť (158, 560),
prostredníctvom prvej článkovej pripojovacej sú
časti (150, 594, 598). Motor (264, 704) je uprave
ný na uvádzanie prvej článkovej pripojovacej sú
časti (150, 594, 598) do otočného pohybu, pričom
pohyblivá súčasť (158, 560) sa pohybuje vo vzťa
hu k nosnej súčasti (44, 504) ako reakcia na otá
čanie prvej článkovej pripojovacej súčasti (150,
594, 598).
(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

7(51) B 62M 25/00
(21) 264-2000
(71) Shimano (Singapore) Pte. LTD, Jurong Tow, Sin
gapore, SG;
(72) Soon Yeo Yong, Singapore, SG;
(54) Vodič lanka prešmykovača s lankovou puzdrovou podperou, ktorá sa otáča vo viacerých
smeroch
(22) 25.02.2000
(32) 26.02.1999
(31) 09/259 152
(33) US
(57) Vodič (14) lanka prešmykovača obsahuje nosnú
časť (16), kladku (28) namontovanú na nosnej
časti (16) na otáčanie okolo osi (X) kladky a puz
dro vú podperu (109), ktorá je pohyblivo umiest
nená na nosnej časti (16). Puzdrová podpera (109)
sa otáča vo vzťahu ku kladke (28) okolo prvej osi
(Y) a okolo druhej osi (Z), pričom prvá os (Y) je
rozdielna od druhej osi (Z).
(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;
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7(51) B 62M 25/00
(21) 266-2000
(71) Shimano (Singapore) Pte. LTD, Jurong Tow, Sin
gapore, SG;
(72) Peng Lee Cher, Singapore, SG;
(54) Predný prešmykovač na koleso bicykla
(22) 25.02.2000
(32) 26.02.1999
(31) 09/257 859
(33) US
(57) Predný prešmykovač (12) na koleso bicykla (10)
premiestňuje alebo prešmykuje reťaz (20) medzi
dvomi alebo viacerými ako dvomi reťazovými
kolesami pri radení prevodov. Lanko (18) na ra
denie prevodov sa pripája k prednému prešmykovaču (12) tak, aby sa toto lanko (12) mohlo naťa
hovať hore a dole vo vzťahu k rámu kolesa bicyk
la. Predný prešmykovač (12) má pevnú časť (30),
ktorá je upravená na pripevnenie k časti (14) ko
lesa bicykla, vodič (32) reťaze na prešmykovanie
reťaze kolesa bicykla a spojovaciu článkovú zo
stavu (34), ktorá je umiestnená medzi pevnou čas
ťou (30) a vodičom (32) reťaze. Vodič (32) reťaze
sa nachádza nad pevnou časťou (30) a špirálová
pružina (35) svojím pružiacim účinkom tlačí vo
dič (32) reťaze z roztiahnutej polohy do stiahnutej
polohy. Odnímateľná vodiaca súčiastka (85) je
odnímateľné pripojená k článkovej spojovacej zo
stave (34) na vedenie prevodového lanka (18)
smerom dolu vo vzťahu k rámu kolesa bicykla.
Akje odnímateľná vodiaca súčiastka (85) odstrá
nená, potom sa prevodové lanko (18) ťahá sme
rom hore vo vzťahu k rámu kolesa bicykla.
(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

výrobkov sa napríklad vysaje vzduch alebo sa na
plní vhodným materiálom. Medzi krycou (4)
a privedenou ďalšou fóliou (2) sa vytvorí oddele
ný priestor na umiestnenie označenia alebo nosiča
informácií o výrobku, tiež nazývaného etiketa. Do
vytvoreného priestoru na etikety možno vkladať
bežnou tlačiarenskou technológiou vyrábané lac
né etikety pomocou osvedčených princípov tiež
používaných v tlačiarenských strojoch.

7 (51) B 65B 11/02
(21) 224-2000
(71) MSK-Verpackungs-Systeme Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Kleve, DE;
(72) Hannen Reiner, Kalkar, DE; Vermeulen Norbert,
Kleve, DE;
(54) Zariadenie na obaľovanie tovarovej jednotky
zmršťovacou fóliou
(22) 18.02.2000
(32) 19.02.1999
(31) 299 02 910.7
(33) DE
(57) Vynález sa týka zariadenia na obaľovanie balenej
tovarovej jednotky (3) pásom obaľovacej zmršťovacej fólie, so stojanom (9) tvoriacim bránu (8),
s dopravníkom (1) tovarovej jednotky (3) prebie
hajúcim cez túto bránu, s poháňateľnými kotúčmi
zmršťovacej fólie, ktorých fóliové pásy (12) sú na
svojich koncoch vzájomne spájané a v bráne (8)
vytvárajú záves zmršťovacej fólie, ako aj s dvoji
tými zváracími trámami (16), usporiadanými po
obidvoch stranách brány a navzájom proti sebe
pohyblivými. Kvôli uľahčeniu výmeny kotúčov
zmršťovacej fólie sú osi kotúčov (11) zmršťova
cej fólie usporiadané horizontálne a zariadenie je
vybavené zariadeniami (15) na obracanie fólio
vých pásov (12) prebiehajúcich od kotúčov (11)
zmršťovacej fólie k závesu zmršťovacej fólie.
(74) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;
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7(51)
(21)
(71)
(72)

B 65B 61/20, 61/26
275-99
Keszeli František, Ing., Rimavská Sobota, SK;
Keszeli František, Ing., Rimavská Sobota, SK;
Bukran Ladislav, Ing. arch., Lučenec, SK; Kusza
Július, Jesenské, SK;
(54) Zariadenie na umiestňovanie označenia alebo
nosiča informácií o výrobku, najmä v baliacich
strojoch
(22) 01.03.1999
(57) Zariadenie na umiestňovanie označenia alebo no
siča informácií o výrobku, najmä v baliacich stro
joch, v ktorých vedením (1) je privedená ďalšia
fólia (2), do priestoru medzi kryciu (4) a privede
nú ďalšiu fóliu (2) sa umiestňuje označenie alebo
nosič informácií (3) o balenom výrobku alebo vý
robkoch. Výrobky sa vkladajú medzi dve fólie,
spodnú a privedenú ďalšiu fóliu (2), a z priestoru

2

B 65D 39/02, 39/04
230-98
Gramata Stanislav, Ing., CSc., Snina, SK;
Gramata Stanislav, Ing., CSc., Snina, SK;
Ochranná zátka z plastickej hmoty
23.02.1998
Ochranná zátka z plastickej hmoty do vnútorných
otvorov je určená predovšetkým na ochranu vnú
torných otvorov rúrok a iných otvorov. Ochranná
zátka z plastickej hmoty má tvar plného (3) alebo
dutého valca (3a) tvoreného dnom (2, 2a) a lame
lami (4, 5, 6), ktoré presne kopírujú vnútorné
otvory v určitom rozsahu. Ochrannú zátku vkla
dáme do predurčeného rozsahu otvoru postupne.
Najmenšia lamela kopíruje najmenší rozmer
z rozsahu chránených otvorov. Stredná a najväč
šia lamela sa prispôsobia. Stredná lamela kopíru
je ďalší rozsah a prispôsobí sa najväčšia lamela,
ktorá kopíruje a tesní najväčší z predurčených otvorov.

7(51) B 65D 65/38
(21) 3627-89
(71) RHONE-POULENC AGRICULTURE LIMI
TED, Ongar, Essex, GB;
(72) Edwards David Brian, Dagenham, Essex, GB;
McCarthy William John, Dagenham, Essex, GB;
Alfred Alan James, Dagenham, Essex, GB; Jackman Anthony Douglas, Pyrford, Surrey, GB;
(54) Obal na kvapaliny škodiace životnému pro
strediu
(22) 15.06.1989
(32) 15.06.1988, 15.06.1988, 17.02.1989
(31) UK 88 14158.5, UK 88 14159.3, UK 89 03707.1
(33) GB, GB, GB
(57) Obal na kvapaliny škodiace životnému prostrediu,
hlavne pesticídy, pozostávajúci z vo vode roz
pustného, ale v kvapaline náplne vaku nerozpust
ného a nedispergovateľného vaku s pružnými ste
nami s medzou pevnosti v ťahu aspoň 20 N/mm^,
s ťažnosťou od 200 do 380 % a s hrúbkou od 10
do 500 pm, pričom 4 až 10 % objemových vaku
tvorí vzduchová vrstva. Materiál stien vaku je
zvolený zo skupiny zahŕňajúcej polyetylénoxid,
metylcelulózu a polyvinylpyrolidón. Kvapalinaje
rozpúšťadlo na báze ropy, minerálny olej, alifatic
ký alebo aromatický uhľovodík, halogénovaný
alifatický alebo aromatický uhľovodík, ester, ke
tón, éter alebo vyšší alkohol s rozpustenou alebo
dispergovanou účinnou látkou. Kvapalina obsa
huje ako prísadu na zvýšenie viskozity modifiko
vanú organofilnú látku, bentonit, lecitin, polymetylénoxid alebo silikagél.
(74) Hermannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;

Hnací stroj pozostáva v podstate z motora (9),
brzdy (8), prevodu (7) a hnacieho kotúča (5) a je
usporiadaný na konzole stroja (6). Samotná kon
zola stroja (6) je upevnená na vedeniach protizá
važia a na vedeniach kabíny (3). Vedenia protizá
važí končia vnútri konzoly stroja (6) a vedenia ka
bíny (3) sú upevnené na bočných štítoch konzoly
stroja (6) a presahujú cez ne smerom hore. Nosné
laná (4) sú spojené na spodnej strane kabíny (1)
s touto upevneným nosným lanom (12). Kabína
(1) nesená na spôsob ruksaku tým môže prechád
zať popri hnacom stroji (5, 7 - 9).
(74) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
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B 66B 11/00, 11/08
763-2000
Inventio AG, Hergiswil NW, CH;
Ach Emst, Ebikon, CH;
Lanový výťah s hnacím kotúčom
11.12.1998
23.12.1997
97811016.1
EP
PCT/CH98/00533, 11.12.1998
Lanový výťah s kabínou (1) jazdiacou na osobit
ných vedeniach kabíny (3) a s protizávažím pohy
bujúcim sa na osobitných vedeniach protizávažia
má hnací stroj (5, 7-9) usporiadaný v šachte (2).

(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

(74)

C OlB 31/28
349-2000
DR. ECKERT GmbH, Munchen, DE;
Eckert Heiner, Munchen, DE; Gruber Bernhard,
Moosburg, DE; Dirsch Norbert, Emsing, DE;
Spôsob a zariadenie na výrobu fosgénu z difosgénu a/alebo trifosgénu
08.09.1998
15.09.1997
197 40 577.0
DE
PCT/EP98/05693, 08.09.1998
Je opísaný spôsob výroby fosgénu z difosgénu
a/alebo trifosgénu premenou na katalyzátore, kto
rý obsahuje jednu alebo viac zlúčenín s jedným
alebo viac atómami dusíka s dezaktivovaným
elektrónovým párom, ako aj zariadenia na výrobu
fosgénu z difosgénu a/alebo trifosgénu.
Rott, Růžička, Guttmann, v. o. s., Bratislava, SK;

7 (51) C 02F 1/04, B OlD 1/28, 3/32, 5/00, C 02F 1/10
(21) 39-2000
(71) Aqua Pure Ventures Inc., Kelowna, British Co
lumbia, CA;
(72) Razzaghi Minoo, Calgary, Alberta, CA; Spiering
Robert, Calgary, Alberta, CA;
(54) Mechanický separačný proces rekompresiou
pary
(22) 13.01.1999
(32) 14.05.1998
(31) 9810231.2
(33) GB
(86) PCT/CA99/00022, 13.01.1999
(57) Je opísaný spôsob a zariadenie na odstraňovanie
kontaminantov z tekutého privádzaného prúdu
obsahujúceho kontaminanty. Spôsob zahŕňa kro
ky privedenia privádzaného prúdu (10) a jeho
ohriatie v prvom kroku (18) na aspoň čiastočné
odstránenie niektorých kontaminantov a znovuzískanie energie z koncentrátu a vytvoreného de
stilátu. Ďalšie ohrievanie privádzaného prúdu
v druhom kroku (20) ohrievania vo vyhrievanom
separátore vytvára frakciu nasýtenej paty (30)
a frakciu kontaminovaného kvapalného koncen
trátu. Parná frakcia (30) môže byť komprimovaná
(32) na vytvorenie teplotného diferenciálu v rege
neračnom výmenníku (34) s tým, že parná frakcia
prechádza do kontaktu s regeneračným výmenní
kom (34) na vytvorenie prúdu kondenzovanej pa
ty z regenerátora. Prúd môže cirkulovať cez rege
neračný výmenník (34) a vyhrievaný separator na
udržanie od asi 1 % do asi 50 % hmoty pary v prú
de. Zariadenie zahŕňa jedinečnú zostavu parného
kompresora, vyhrievaného separátora v kombiná
cii s okruhom s nútenou cirkuláciou (42, 44, 38)
na vytvorenie dekontaminovaného produktu.
(74) Rott, Růžička, Guttmann, v. o. s., Bratislava, SK;

7 (51)
(21)
(71)
(72)

C 03B 5/43, F 27D 1/00,1/16
49-2000
ISOVER SAINT-GOBAIN, Courbevoie, FR;
Massart Tanguy, Poyarme, FR; Maugendre Stép
hane, Précy sur Oise, FR; Lizarazu Dominica, Pa
ris, FR; Jacques Didier, Paris, FR; Amaud Alain,
Versailles, FR;
(54) Pec na tavenie materiálu s vysokou teplotou ta
venia, spôsob jej výroby, použitie pece a spôsob
rekuperácie kovu z pece
(22) 18.05.1999

(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

19.05.1998
98/06322
FR
PCT/FR99/01185, 18.05.1999
Pec na tavenie materiálu s vysokou teplotou tave
nia, ako je sklo, má dno a bočné steny vymedzu
júce taveninu (5) z roztaveného materiálu. Aspoň
časť povrchu dna a eventuálne bočných stien, kto
rá je v styku s taveninou (5), je spočiatku tvorená
aspoň jednou vrstvou (12, 13; 21, 22, 23) obsa
hujúcou zrnitý žiaruvzdorný materiál (14, 16),
výhodne s minerálnym spojivom na báze oxidov
alebo skleného materiálu. Pri spôsobe výroby pe
ce sa na aspoň časti povrchu dna a eventuálne
bočných stien, určenej na styk s taveninou (5),
ukladá aspoň jedna vrstva (12, 13; 21, 22, 23)
obsahujúca žiaruvzdorný zrnitý materiál (14, 16),
potom sa zvýši teplota pece a privádza sa mate
riál s vysokou teplotou tavenia, ako je sklo, kvôli
vytváraniu taveniny (5). Riešenie sa ďalej týka
použitia uvedenej pece na tavenie recyklovaného
skla obsahujúceho kovové zvyšky a spôsobu re
kuperácie kovu prítomného v recyklovanom skle.
(74) Hôrmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
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7 (51) C 03C 13/00,13/06
(21) 189-2000
(71) ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S, Hedehusene, DK;
(72) Guldberg Marianne, Soborg, DK; Jensen Soren
Lund, Holte, DK;
(54) Izolačné minerálne vlákno
(22) 30.06.1998
(32) 18.08.1997
(31) 9717486.6
(33) GB
(86) PCT/EP98/03979, 30.06.1998
(57) Vynález sa týka potrubných častí (sekcií) a von
kajších izolačných obkladov striech (stropov)
a stien vytvorených z plsti z umelých sklených
vlákien, pričom tieto vlákna majú pri 1400 °C vis
kozitu 10 až 170 poise a ich rozpustnost’ pri pH
4,5 predstavuje najmenej 20 nm/deň. Sklenené
umelé vlákna sú vyrobené zo zmesi oxidov z na
sledujúcim zložením v hmotnostných percentách:
32 až 48 % SiO2, 18 až 30 % Al2O3, 10 až 30 %
CaO, 2 až 5 % MgO, 2 až 15 % FeO, až do 10 %

Na20 + K2O, až do 10 % TÍO2 a až do 15 %
iných prvkov. Táto zmes má pri 1400 °C viskozi
tu 10 až 70 poise a rozpustnost" vlákien pri pH 4,5
je najmenej 20 nm/deň. Z umelých sklenených
vlákien sú vyrobené tmelené plsti na vonkajšie
obklady striech, alebo sa používajú do tmelených
plstí na obalenie potrubných častí a armatúr.
(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

7 (51)
(21)
(71)
(72)
(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

(74)

C 03C 13/00, 13/06
191-2000
PAROC GROUP OY AB, Vantaa, FI;
Perander Michael, Pargas, FI; Hakala Jan, Turku,
Fl;
Minerálne vlákno
17.08.1998
15.08.1997
973355
FI
PCT/FI98/00632, 17.08.1998
Minerálne vlákno má nasledujúce zloženie
v hmoto. %: SÍO2 - 3 až 47, AI2O3 - 16 až 20,
TÍO2 - 0 až 4, MgO - 5 až 15, CaO - 14 až 22,
Na20 + K2O - 0 až 6, železo (FeO + Fe20g) - 3
až 10, P2O5 - 0,5 až 4, iné zložky 0 až 4
Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

7 (51) C 03C 13/06
(21) 187-2000
(71) ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S, Hedehusene, DK;
(72) Guldberg Marianne, Soborg, DK; Jensen Soien
Lund, Holte, DK;
(54) Strešná krytina a stenový obklad
(22) 30.06.1998
(32) 18.08.1997
(31) 9717482.5
(33) GB
(86) PCT/EP98/03978, 30.06.1998
(57) Potrubné puzdro alebo vonkajšia strešná krytina,
alebo stenový obklad sú vytvorené zo spájaných
umelých plstí zo sklenených vlákien, kde vlákna
majú pri 1400 °C viskozitu 10 až 170 poise (1 až
17 Pa.s) a rýchlosť rozpúšťania pri pH 4, 5 aspoň
20 nm za deň. Vlákna sú vytvorené z prostriedku,
ktorý obsahuje 32 až 48 % hmotn. SÍO2, 18 až
30 % hmotn. AI2O3, 10 až 30 % hmotn. CaO,
2 až 20 % hmotn. MgO, 9 až 15 % hmotn. FeO,
do 10 % hmotn. Na2G + K2O, do 6 % hmotn
TiC>2 a do 15 % hmotn. ostatných prvkov.
(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

7 (51)
(21)
(71)
(72)

C 04B 7/26, B OlF 7/04
1536-99
VEAG Vereinigte Energiewerke AG, Berlin, DE;
Gebhard Georg, Waldbrôl, DE; Wemer Beate,
Leipzig/Hohenheida, DE; Kahl Dieter, Burg, DE;

(54) Spôsob výroby látky obsahujúcej odpadové
produkty, obzvlášť spojiva, ktoré môže byť
použité ako stavebný materiál a/alebo imobilizátor škodlivín, a zariadenie na vykonávanie
tohto spôsobu
(22) 07.05.1998
(32) 09.05.1997, 09.04.1998, 09.04.1998
(31) 197 19 684 5, 198 17 519 1, 198 17 518.3
(33) DE, DE, DE
(86) PCT/EP98/02680, 07.05.1998
(57) Spôsob, pri ktorom sa známe zostatky po spaľo
vaní v závislosti od svojho obsahu voľného vápna
jednostupňové spracovávajú a zmiešavajú
v hmotnostnom množstve až 50 % s látkami ob
sahujúcimi vodu v hmotnostnom množstve 30 až
90 %, ako aj prípadne s oxidom vápenatým
v reaktore v závislosti od účelu použitia v rôznych
zónach pri teplote 100 až 600 °C a pri rôznom ča
se zdržania 5 až 120 minút. Pritom sa kryštalická
voda a/alebo fyzicky priľnutá a vo vsádzke
obsiahnutá voda úplne uvoľní a odparí, iniciuje sa
reakcia tejto vodnej pary s oxidom vápenatým,
obsiahnutým v popole, za krátkodobého vytvára
nia hydroxidu vápenatého. Vzniknuté hydratačné
teplo sa v procese využije a reakčný produkt sa
opäť s aluminátmi a silikátmi vsádzkových látok
premení na dokonale hydratované a s reaktívnymi
fázami riadene obohatené akumulačné mineiáhe,
ktorými sa dosiahne trvalá akumulácia škodlivín
obsiahnutých v látkach obsahujúcich vodu.
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

7 (51) C 07C 13/04, 22/00
(21) 102-2000
(71) DUPONT PHARMACEUTICALS COMPANY,
Wilmington, DE, US;
(72) Fortunak Joseph M., Newark, DE, US; Wang Zhe,
Hockessin, DE, US; Yin Jianguo, Hockessin, DE,
US;
(54) Spôsob prípravy cyklopropylacetylénu
(22) 29.07.1998
(32) 31.07.1997
(31) 60/054 402
(33) US
(86) PCT/US98/15765, 29.07.1998
(57) Vynález poskytuje nové spôsoby syntéz cyklopro
pylacetylénu, ktorý je základným reakčným činid
lom pri asymetrických syntézach (S)-6-chlór-4-cyklopropyletinyl-4-trifluórmetyl-l ,4-dihydro-2H-3,l-benzoxazin-2-ónu, ktorý je vhodný ako

inhibitor reverznej transkriptázy vírusu ľudskej
imunodeficiencie (HIV). V tomto postupe sa cyklopropánkarboxaldehyd kondenzuje s malónovou
kyselinou za vzniku 3-cyklopropylakrylovej ky
seliny; cyklopropylakrylová kyselina sa halogenuje za vzniku (E, Z)-1 -halo-2-cyklopropyletylénu; a (E, Z)-1 -halo-2-cyklopropyletylén sa dehydrohalogenuje za vzniku cyklopropylacetylénu.
Toto zlepšenie poskytuje vysokú konverziu lac
ných, ľahko dostupných východiskových materiá
lov na cyklopropylacetylén, vysoké výťažky
a môže byť vykonávané v priemyselnom meradle.
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

7 (51)
(21)
(71)
(72)
(54)

C 07C 67/00, 67/08, C IlC 3/00, C 08F 8/14
171-99
Molnár Štefan, Ing., Modrany, SK;
Molnár Štefan, Ing., Modrany, SK;
Spôsob kontinuálnej esterifikácie mastných
kyselín a zariadenie na kontinuálnu esterifikáciu mastných kyselín
(22) 09.02.1999
(57) Esterifikačné reakcie sú kontinuálne, oddelené
a aspoň dvojstupňové s predchádzajúcou konti
nuálnou homogenizáciou zmesi oleja alebo mast
ných kyselín a katalyzátora. Po poslednej esterifikačnej reakcii nasleduje kontinuálna desorpcia
metanolu a následne čpavku. Zariadenie podľa
uvedeného spôsobu pozostáva aspoň z dvoch
kontinuálnych esterifikačných reaktorov (I)
s kontinuálnym homogenizátorom (2) pred kaž
dým esterifikačným reaktorom (1). Za posledným
esterifikačným reaktorom (1) je zaradená desorpčná metanolová kolóna (3) a následne desorpčná čpavková kolóna (4), pričom za oboma
týmito kolónami je zaradený automatický regulá
tor (5) hladiny kvapaliny. Medzi desorpčnú metanolovú kolónu (3) a desorpčnú čpavkovú kolónu
(4) je zaradené dvojstupňové kondenzačně zaria
denie (6) a ďalšie dva kontinuálne homogenizátory (2).
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

7 (51) C 07C 67/03, 69/52, B OlJ 19/00
(21) 772-2000
(71) ENERGEA UMWELTTECHN OLOGIE GMBH,
Wien, AT;
(72) Ergiin Nurhan, Wien, AT; Panning Peter, Pottsching, AT;
(54) Spôsob výroby metylesterov mastných kyselín
a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu
(22) 23.11.1998
(32) 24.11.1997, 30.10.1998
(31) A 1990/97, A 1807/98
(33) AT, AT
(86) PCT/AT98/00284, 23.11.1998
(57) Opisuje sa spôsob a zariadenie na výrobu metyl
esterov mastných kyselín, najmä paliva do nafto
vých motorov vozidiel. Nádrž (1) obsahuje vyš
šie, nasýtené a nenasýtené tuky rastlinného a/ale
bo živočíšneho pôvodu. Ďalej je upravený zásob
ník (2) na silný lúh, najmä na lúh draselný, a ďal
ší zásobník (3) na alkohol, najmä na metanol. Lúh
sa rozpustí v alkohole, pričom táto operácia sa ti
skútočňuj e v miešacej nádrži (4). Nádrž (1) s tuk
mi a miešacia nádrž (4) sú spojené s transesterifikačnou zónou (8). Transesterifikačná, prípadne
reakčná zóna (8) obsahuje statický mixér (12),
ktorý rozviruje kvapalinu pôsobením vysokej ale
bo silnej turbulencie. Kvapalina, ktorá je v che
mickom rovnovážnom stave, sa potom vedie do
destilačného zariadenia (15). Podľa stupňov (18)
destilačného zariadenia (15) sa odstránia jednotli
vé látky, ako práve metylester mastnej kyseliny.
Ide o prvý spôsob výroby paliva do naftových
motorov, takzvaný ekodiesel alebo biodiesel.
(74) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

7 (51) C 07C 229/22, A 61K 31/205, A 23K 1/16,
C 07C 57/15, A 23L 1/30
(21) 1462-99
(71) SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE
RIUNITE S. P. A., Roma, IT;
(72) Santaniello Mose, Nettuno, IT; Scafetta Nazareno, Pavona di Albano, IT; Tinti Maria Omella,
Roma, IT;
(54) Soľ L-karnitínu alebo alkanoyl-L-karnitín
magnézium fumarátu vhodná na orálne podá
vanie
(22) 08.04.1998
(32) 30.04.1997
(31) RM97A000254
(33) IT
(86) PCT/IT98/00079, 08.04.1998
(57) Opisujú sa stabilné a nehygroskopické soli obsa
hujúce L-katnitín alebo alkanoyl-L-kamitín mag
nézium fumarátu, ktoré sú vhodné na prípravu
pevných zlúčenín ako dietetické/výživové dopln
ky pre ľudí a ako suché krmivo na veterinárne
účely. Je opísaná i kompozícia obsahujúca ako ak
tívnu zložku uvedené soli.
(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

7(51)
(21)
(71)
(72)

(54)

(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

(74)

C 07C 229/42
247-2000
NOVARTIS AG, Basel, CH
Fujimoto Roger Aki, Morristown, NJ, US; Mcquire Leslie Wighton, Warren, NJ, US; Mugrage
Benjamin Biro, Basking Ridge, NJ, US; Van Duzer John Henry, Asbury, NJ, US; Xu Daqiang,
Whippany, NJ, US;
Kyseliny 5-alkyl-2-arylaminofenyloctové a ich
deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutické
prostriedky, ktoré ich obsahujú
26.08.1998
28.08.1997, 28.08.1997
60/069 837, 60/057 803
US, US
PCT/EP98/05414, 26.08.1998
Opisujú sa zlúčeniny vzorca (I), kde R je metyl
alebo etyl; R* je chlór alebo fluór;
je vodík
alebo fluór; R^ je vodík, fluór, chlór, metyl, etyl,
metoxy, etoxy alebo hydroxyl; R^ je vodík alebo
fluór; a R-* je chlór, fluór, trifluórmetyl alebo me
tyl; alebo ich farmaceuticky prijateľné soli; a ich
farmaceuticky prijateľné estery, ktoré sú predliekom; ako selektívne inhibitory cyklooxygenázy
COX-2.
Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

7 (51)
(21)
(71)
(72)
(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(57)

(74)

C 07C 309/42, 309/75, 303/28, 303/02, 303/32
449-99
PFIZER PRODUCTS INC., Groton, CT, US;
Hawkins Joel Michael, Groton, CT, US;
Spôsoby a medziprodukty na výrobu fenoxyfenylsulfonylhalogenidov
06.04.1999
10.04.1998
60/081 393
US
Opisuje sa zlúčenina všeobecného vzorca (Ila)
a (III), kde význam jednotlivých substituentov je
uvedený v opise. Spôsob výroby zlúčeniny vše
obecného vzorca (III) zahŕňa reakciu zlúčeniny
všeobecného vzorca (IV) so zlúčeninou všeobec
ného vzorca (V), význam substituentov je takisto
uvedený v opise, v prítomnosti zásady a rozpúš
ťadla pri teplote od 0 do asi 150 °C. Fenoxyfenylsulfonylhalogenidy sú užitočné ako medziproduk
ty na výrobu inhibítorov matricových metaloproteináz.
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

7 (51) C 07C 311/49, A 61K 31/18, C 07C 259/06,
281/02, 281/06, C 07D 209/32, 209/48, 211/58,
211/98, 213/42
(21) 1806-99
(71) F. Hoffmann-La Roche AG, Basle, CH;
(72) Broadhurst Michael John, Royston, Hertfordshire,
GB; Johnson William Henry, Hitchin, Hertford
shire, GB; Walter Daryl Simon, Knebworth, Hert
fordshire, GB;
(54) Deriváty hydrazínu, spôsob jeho prípravy, je
ho použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý
ho obsahuje
(22) 18.06.1998
(32) 30.06.1997, 17.02.1998
(31) 9713833.3, 9803335.0
(33) GB, GB
(86) PCT/EP98/03683, 18.06.1998

(57) Zlúčenina všeobecného vzorca (I), kde význam
jednotlivých substituentov je uvedený v opise.
Farmaceuticky prijateľné soli zlúčeniny všeobec
ného vzorca (I) inhibujú uvoľňovanie faktora ná
dorovej nekrózy, transformujú rastový faktor
z buniek a inhibujú proliferáciu keratinocytov. Sú
užitočné ako liečivá najmä zápalov, horúčky, hemoragie, sepsy, reumatickej artritídy, osteoartritídy, roztrúsenej sklerózy a psoriázy.
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

7 (51)
(21)
(71)
(72)

(54)

(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

(74)

C 07C 323/62, C 07D 281/10
560-2000
ZAMBON GROUP S. P. A., Vicenza, IT;
Allegrini Pietro, Lonigo, IT; Marchioro Gaetano,
Vicenza, IT; Barreca Giuseppe, Caldiero, IT; Villa
Marco, Milano, IT; Russo Laura, Milano, IT;
Spôsob konverzie derivátov treo-(2R,3R)-2-hydroxy-3-(2-aminofenyItion)-3-(4-metoxyfenyl)propiónovej kyseliny, diltiazem vyrobený
z týchto medziproduktov
12.10.1998
22.10.1997
MI97A002374
IT
PCT/EP98/06467, 12.10.1998
Opisuje sa spôsob konverzie derivátov treo-(2/?,3/?)-2-hydroxy-3 -(2-aminofeny ltio)-3 -(4-metoxyfenyľjpropiónovej kyseliny vzorca (III-{2R,3R)) na estery íreo-2-hydroxy-3-(2-aminofenyltio)-3-(4-metoxyfenyl)propiónovej kyseliny,
ktoré sú medziproduktmi pri výrobe diltiazemu.
Vynález sa týka vlastne spôsobu recyklizácie od
padového produktu pri syntéze diltiazemu.
Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;
OCH3

- OH

7 (51) C 07C 235/00, 235/16
(21) 160-2000
(71) DUPONT PHARMACEUTICALS COMPANY,
Wilmington, DE, US;
(72) Yao Wenqing, Kennett Square, PA, US; Decicco
Carl P., Newark, DE, US;

(54) Inhibitory agrekanázy a matricových metaloproteináz na liečbu artritídy
(22) 18.08.1998
(32) 18.08.1997, 19.12.1997
(31) 60/055 944, 60/068 335
(33) US, US
(86) PCT/US98/17048, 18.08.1998
(57) Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde význam
jednotlivých substituentov je uvedený v opise, sú
inhibítormi metaloproteináz obsiahnutých v de
gradovaných tkanivách a inhibítormi na uvoľne
nie nádorového nekrotického faktora. Predklada
ný vynález sa tiež týka farmaceutických prostri
edkov zahŕňajúcich uvedené zlúčeniny a spôso
bov použitia týchto zlúčenín pri liečbe zápalových
ochorení.
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
R3

R4

J4=J

7 (51) C 07C 405/00 // A 61K 31/557
(21) 339-2000
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
Cincinnati, OH, US;
(72) Wos John August, Cincinnati, OH, US; DeLong
Mitchell Anthony, West Chester, OH, US; Amburgey Jack S. Jr., Loveland, OH, US; De Biswanath,
Cincinnati, OH, US; Dai Haiyan George, Drexel
Hill, PA, US; Wang Yili, Mason, OH, US;
(54) Spôsob výroby epoxidových medziproduktov
(22) 04.09.1998
(32) 09.09.1997
(31) 60/058 254
(33) US
(86) PCT/US98/18593, 04.09.1998
(57) Opisuje sa spôsob výroby derivátov 13,14-dihydroprostaglandínu A, E a F s využitím metyl 7-(2-hydro-5-(2-(2-oxiranyl)etyl)-4(l,l,2,2-tetrametyl-1 -silapropoxyjcyklopentyl heptanoátového
medziproduktu, ktorý môže byť syntetizovaný
z komerčne dostupného metyl-7-[3-(R)-hydroxy-5-oxo-1 -cyklopent-1 -y 1] heptanoátu. Tento medziprodukt môže reagovať s rôznymi kyslíkatými,
sírnymi, uhlíkatými aj dusíkatými nukleofilmi za
vzniku uvedených derivátov prostaglandínov.
(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

7 (51)
(21)
(71)
(72)
(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

(74)

C 07C 409/00, C 08F 4/34, 14/06
96-2000
Akzo Nobel N. V., Arnhem, NE;
O Boen Ho, Utrecht, NL; Westmijze Hans,
Bathmen, NL;
Vodná emulzia peroxyesteru a jej použitie
16.06.1998
24.07.1997
97202307.1
EP
PCT/EP98/04015, 16.06.1998
Opisuje sa vodná emulzia peroxyesterov obsahu
júca činidlo proti zamŕzaniu, polyvinylacetát so
stupňom hydrolýzy medzi 45 a 68 % molových
a neiónovú povrchovo aktívnu látku s HLB hod
notou väčšou než 16 a vybranú z alkylénoxidových blokových kopolymérov, etoxylovaných
mastných alkoholov a etoxylovaných mastných
kyselín. Emulzie sú bezpečné, stabilné pri sklado
vaní a všeobecne aplikovateľné.
Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;

7 (51) C 07D 207/12, 207/10, 401/12, 409/12. 207/20,
207/22, 207/24, 295/12, 295/08, C 07C 237/30
(21) 327-99
(71) PFIZER INC., New York, N Y, US;
(72) Ito Fumitaka, Chita-gun, Aichi-ken, JP; Kondo
Hiroshi, Aichi-ken, JP;
(54) Pyrolidinyl- a pyrolinyletylamínové zlúčeniny,
spôsob a medziprodukty na ich výrobu a far
maceutická kompozícia na ich báze
(22) 21.08.1997
(32) 18.09.1996
(31) PCT/1B96/00957
(33) WO
(86) PCT/1B97/01021, 21.08.1997
(57) Pyrolidinyl- a pyrolinyletylamínové zlúčeniny
všeobecného vzorca (1), kde A predstavuje naprí
klad halogén, hydroxyskupinu a iné; prerušovaná
čiara predstavuje prípadnú dvojitú väzbu, pričom
však, keď prerušovaná čiara predstavuje dvojitú
väzbu, potom substituent A chýba; Ar1 predstavu
je napríklad prípadne substituovanú fenylskupinu
a iné; Ar2 predstavuje arylskupinu alebo heteroary!skupinu zvolenú zo súboru zahŕňajúceho naprí
klad fenylskupinu, naftylskupinu, pyridy!skupinu
a iné, pričom ary !skupina a heteroary !skupina sú
prípadne substituované; R* predstavuje napríklad
vodík, hydroxyskupinu, alkylskupinu s 1 až 4 ató
mami uhlíka a iné a R2 a R2 predstavuje každý
nezávisle napríklad prípadne substituovanú alkyl
skupinu s 1 až 7 atómami uhlíka, cykloalkylskupinu s 3 až 6 atómami uhlíka, alkenylskupinu s 2
až 6 atómami uhlíka, alkiny!skupinu s 2 až 6 ató
mami uhlíka a iné, alebo R^ a R^ spolu s atómom

dusíka, ku ktorému sú pripojené, tvoria prípadne
substituovaný pyrolidínový, piperidínový alebo
morfolínový kruh a ich soli; spôsob a medzipro
dukty na výrobu týchto zlúčenín; farmaceutické
kompozície obsahujúce uvedené zlúčeniny a ich
použitie v lekárstve.
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

7 (51) C 07D 209/34, 207/38, 211/86, 207/26, 211/76,
A61K31/40, 31/445
(21) 1314-98
(71) PFIZER INC., New York, NY, US;
(72) Howard Harry R., Bristol, CT, US;
(54) Benzyl(idén)Iaktámové deriváty, ich použitie
a farmaceutické kompozície na ich báze
(22) 03.02.1997
(32) 29.03.1996
(31) 60/015 134
(33) US
(86) PCT/IB97/00076, 03.02.1997
(57) Benzyl(idén)laktámové deriváty všeobecného
vzorca (1), kde R1 predstavuje skupinu všeobec
ného vzorca (G*), (G2), (G2), (G^) alebo (G2),
R2 je vodík, alkyl, prípadne substituovaný fenyl
alebo nafty 1, R2 je skupina (CH2)mB, kde m je 0,
1, 2 alebo 3 a B je vodík, fenyl, naftyl alebo prí
padne substituovaný päť- alebo šesťčlánkový he
teroary 1, Zje CRzlR2, kde R^ a R2 je každý nezá
visle vodík, alkyl alebo trifluórmetyl; alebo Z je
jeden z arylov alebo heteroarylov uvedených
v definícii B, pričom dva susedné kruhové členy
skupiny Z sú zároveň členmi kruhu A; Xje vodík,
chlór, fluór, bróm, jód, kyano, alkyl, hydroxy, tri
fluórmetyl, alkoxy, -SO„-alkyl, kde g je 0, 1 ale
bo 2; CO2R10 alebo CONR11R12; n je 1, 2, 3
alebo 4; a prerušovaná čiara predstavuje prípadnú
prídavnú väzbu; pričom keď Z predstavuje hete
roary 1, n musí byť 1, a ich farmaceuticky vhodné
soli, ktoré sú selektívnymi antagonistami alebo
agonistami receptorov 5-HTj^ a/alebo 5-HTjq,
použitie týchto zlúčenín a farmaceutické kompo
zície na ich.
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

pinu, r! znamená atóm vodíka, (C j_4)-alkoxykarbonylovú alebo metoxymetylovú skupinu a R^
znamená atóm vodíka alebo metyl. Ďalej je opísa
ný farmaceutický prostriedok s analgetickým
účinkom, ktorý obsahuje tieto amidy a ich použi
tie na výrobu liečiva na liečenie bolestí.
(74) Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;

7 (51)
(21)
(71)
(72)

(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(57)

C 07D 211/58, 211/66, A 61K 31/445
4025-91
Glaxo Inc, Research Triangle Park, NC, US;
Feldman Paul L., North Carolina, US; Brackeen
Marcus F., Durham, NC, US; Leighton Harry
Jefferson, North Carolina, US; James Michael K.,
North Carolina, US; Johnson Michael Ross,
North Carolina, US;
N-Fenyl-N-(4-piperidinyl)amidy, farmaceutic
ké prostriedky s ich obsahom a ich použitie
23.12.1991
15.02.1989, 11.12.1989
311311,448497
US, US
jV-Fenyl-JV-(4-piperidinyl)amidy všeobecného
vzorca (I), v ktorom X znamená (Cj.jq) alkoxykarbonyl(Cj_4)alkylovú skupinu, (Cj_4)alkylkarbonyloxy(C j _4)alkylovú skupinu, alkenyloxykarbonyl(Cj_4)alkylovú skupinu alebo (C^jalkoxy(C i _2)alkoxykarbonyl-(C | _4)alkylovú skupi
nu, Ar znamená fenyl, mono-, di- alebo tri-substituovaný fenyl, kde každý substituent je nezávisle
vybraný zo skupiny tvorenej halogénom, (Cj_
_4)alkylovou skupinou, (C | _4>alkoxyskupinou
a trifluórmetylovou skupinou, R znamená (Cj_
_4)alkyl alebo (C | _4>alkoxy-(C | _4>alkylovú sku-

7 (51) C 07D 211/70, 211/22, C 07C 211/29,
C 07D 207/08, 491/18, A 61K 31/40, 31/445
(21) 641-2000
(71) NOVARTIS AG, Basel, CH;
(72) Pombo Villar Esteban, Basel, CH; Roller Manuel,
Schliem, CH; Ofner Silvio, Munchenstein, CH;
Swoboda Robert, Koeniz, CH;
(54) Deriváty bifenylu, spôsob ich prípravy a far
maceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje
(22) 30.10.1998
(32) 03.11.1997, 03.11.1997
(31) 9723134.4, 9723133.6
(33) GB, GB
(86) PCT/EP98/06880, 30.10.1998
(57) Zlúčeniny všeobecného vzorca (I); spôsob ich prí
pravy; farmaceutický prostriedok obsahujúci uve
dené zlúčeniny a ich použitie na prípravu liečiva
na liečenie epilepsie, mŕtvice, poranenie mozgu
a miechy.
(74) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

7 (51)
(21)
(71)
(72)

C 07D 213/00, 213/04, 213/06
235-2000
F. HOFFMANN -LA ROCHE AG, Basle, CH;
Bos Michael, Montreal, Quebec, CA; Branca
Quirico, Binningen, CH; Galley Guido, Rheinfelden, DE; Godel Thierry, Basle, CH; Hoffmann
Torsten, Birsfelden, CH; Hunkeler Walter, Magden, CH; Schnider Patrick, Oberwil, CH; Stadler
Heinz, Rheinfelden, CH;
(54) Deriváty pyridinu a ich farmaceuticky prija
teľné soli

(22)

22.02.2000
24.02.1999, 29.11.1999
99103504.9, 99123689.4
EREP
Zlúčeniny všeobecného vzorca (1), kde význam
jednotlivých substituentov je uvedený v opise
a ich farmaceutický prijateľné kyslé adičné soli.
Opísaný je spôsob prípravy týchto zlúčenín a ich
použitie pri liečení chorôb, ktoré sú vztiahnuté na
antagonistov receptora NK-1, nakoľko majú vy
sokú afinitu proti receptoru NK-1.
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(32)
(31)
(33)
(57)

(a)

(b)

7 (51) C 07D 213/61, C 07B 37/02
(21) 158-2000
(71) DUPONT PHARMACEUTICALS COMPANY,
Wilmington, DE, US;
(72) Pesti Jaan A., Wilmington, DE, US; Fortunak
Joseph M., Newark, DE, US; Huhn George F.,
Newark, DE, US; Maurin Michael, Wilmington,
DE, US; Yin Jianguo, Hockessin, DE, US;
(54) Kryštalický 10,10-bis((2-fluór-4-pyridinyl)metyl)-9(10H)-antracenón a spôsob jeho prípravy
(22) 11.08.1998
(32) 14.08.1997, 10.03.1998
(31) 60/080 223, 60/077 395
(33) US, US
(86) PCT/US98/16584, 11.08.1998
(57) Spôsob syntézy kryštalickej polymorfnej formy
10,10-bis((2-fluór-4-pyridinyl)mety 1)-9( 1OH)-antracenónu vo vysokej čistote; spôsob syntézy
medziproduktov; polymorfná forma 10,10-bis((2-fluór-4-pyridinyl)mety 1)-9(10H)-antracenónu
a farmaceutický prípravok, ktorý ju obsahuje.
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

7 (51) C 07D 213/74, A 61K 31/495, C 07D 401/04,
403/04, 243/08, 401/14, 405/04, 409/04, 409/14,
417/04
(21) 614-2000
(71) NEUROSEARCH A/S, Ballerup, DK;
(72) Peters Dan, Ballerup, DK; Olsen Gunnar M.,
Ballerup, DK; Nielsen Simon Feldbaek, Ballerup,
DK; Nielsen Elsebet 0stergaard, Ballerup, DK;
(54) Heteroarylové diazacykloalkány ako cholinergné Iigandy v nikotínových acetylcholínových
receptoroch
(22) 27.10.1998
(32) 27.10.1997, 24.03.1998, 19.06.1998
(31) 1225/97, 0409/98, PA 1998 00796
(33) DK, DK, DK
(86) PCT/DK98/00465, 27.10.1998
(57) Zlúčeniny všeobecného vzorca (1), ich enantioméry, izotopy a farmaceutický prijateľné soli, kde n
je 1, 2 alebo 3; m je 0, 1 alebo 2; R predstavuje
vodík, alkyl, cykloalkyl, cykloalkylalkyl alebo
aralkyl a R^ predstavuje aminofenyl, nitrofenyl,
hydroxyfenyl, monocyklickú 5- až 6-člennú heterocyklickú skupinu, ktorá môže byť jeden alebo
viackrát substituovaná alebo R^ predstavuje bicyklickú heterocyklickú skupinu zloženú z 5- až
6-člennej monocyklickej heterocyklickej skupiny
kondenzovanej na benzénový kruh a ktorá môže
byť jeden alebo viackrát substituovaná, ktoré sú
užitočné ako nikotínové ACh receptorové ligandy; farmaceutické prostriedky na ich báze a ich
použitie v lekárstve.
(74) Rott, Růžička, Guttmann, v. o. s., Bratislava, SK;
R1
I
(CHj)n (CHj)n

V
R

(!)

7 (51) C 07D 213/82, 401/12, 405/12, 405/14, 409/12,
409/14, 413/12, 417/14, A 61K 31/44
(21) 1328-99
(71) PFIZER PRODUCTS INC., Groton, CT, US;
(72) Marfat Anthony, Mystic, CT, US; Chambers Ro
bert James, Mystic, CT, US; Watson Wesley John,
Ledyard, CT, US; Cheng John Bin, Waterford,
CT, US; Duplantier Allen Jacob, Ledyard,CT, US;
Kleinman Edward F., Pawcatuck, CT, US;
(54) Deriváty nikotínamidu a farmaceutický pro
striedok, ktorý ich obsahuje
(22) 10.03.1998
(32) 04.04.1997
(31) 60/043 403
(33) US
(86) PCT/IB98/00315, 10.03.1998

(57) Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde Aje 0, NH
alebo S, B je 0 alebo NH, DjeO alebo NR^, E je
CH2, O, NH alebo S(O)a, kde Aje 0, 1 alebo 2,
r! je napríklad H, Cj.galkyl, Cg.ycykloalkyl
a iné, r2, R^ a R^ sú nezávisle od seba napríklad
H, hydroxyskupina, atóm halogénu a iné, R-’ je
napríklad nasýtený alebo nenasýtený, cvklický
alebo bicyklický heterocyklus, R“, R' a R° sú ne
závisle do seba napríklad H, halogén, kyanoskupínaa iné, m je 0 alebo 1, n je 0 alebo 1, o je 0, 1,
2, 3 alebo 4, p je 0 alebo 1, q je 0, 1, 2, 3 alebo 4,
t je 0 alebo 1 a farmaceutický prípravok, ktorý ob
sahuje uvedené zlúčeniny.
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

7 (51) C 07D 215/12, 215/20, 215/38
(21) 367-2000
(71) SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION,
Philadelphia, PA, US;
(72) Sisko Joseph, Hatfield, PA, US; Mellinger Mark,
Telford, PA, US; Kowalski Conrad, Paoli, PA,
US;
(54) Spôsob výroby chinolínových derivátov a medziprodukty
(22) 17.09.1998
(32) 17.09.1997
(31) 60/059 303
(33) US
(86) PCT/US98/19434, 17.09.1998
(57) Spôsob syntézy chinolínových derivátov všeobec
ného vzorca (I), ktorý zahŕňa (1) pridanie zlúčeni
ny všeobecného vzorca (III) k báze vo vhodnom
rozpúšťadle za vytvorenia prvej reakčnej zmesi;
pridanie zlúčeniny všeobecného vzorca (II)
k prvej reakčnej zmesi za vzniku druhej reakčnej
zmesi a zohrievanie druhej reakčnej zmesi za
vzniku zlúčeniny všeobecného vzorca (IV); 2)
izolovanie zlúčeniny všeobecného vzorca (IV)
a potom reagovanie zlúčeniny všeobecného vzor
ca (IV) vo vhodnom rozpúšťadle s bázou za vzni
ku tretej reakčnej zmesi, ochladenie tretej reak
čnej zmesi a pridanie karbonylového aktivačného
činidla za vzniku štvrtej reakčnej zmesi; 3) prida
nie zlúčeniny všeobecného vzorca (V) k štvrtej re
akčnej zmesi za vzniku piatej reakčnej zmesi;
zohrievanie piatej reakčnej zmesi; a 5) prípadné
konvertovanie zlúčeniny všeobecného vzorca (I)
na jej farmaceuticky prijateľnú soľ; medziprodukty na tento spôsob.
(74) Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;

R=

I?

7 (51) C 07D 221/26, A 61K 31/435, 31/485
(21) 334-2000
(71) Boehringer Ingelheim Pharma KG, Ingelheim am
Rhein, DE;
(72) Grauert Matthias, Dr., Ingelheim am Rhein, DE;
CarterAdrian, Dr., Bingen am Rhein, DE; Bechtel
Wolf-Dietrich, Appenheim, DE; Weiser Thomas,
Nieder-Olm, DE; Palluk Rainer, Bingen am
Rhein, DE; Pschom Uwe, Mainz, DE;
(54) Substituované 1,2,3,4,5,6-hexahydro-2,6-metano-3-benzazocín-10-oly, spôsob ich prípravy,
farmaceutický prípravok s ich obsahom a ich
použitie
(22) 09.09.1998
(32) 12.09.1997
(31) 197 40 110.4
(33) DE
(86) PCT/EP98/05734, 09.09.1998
(57) Substituované 1,2,3,4,5,6-hexahydro-2,6-metano-3-benzazocín-10-oly všeobecného vzorca (I),
kde X znamená jednoduchú väzbu -O-, Cj.4
alky lén, Cj_g alkylénový mostík, ktorý môže byť
prípadne prerušený jedným alebo dvoma atómami
kyslíka; R^ znamená vodík, metyl, etyl alebo fe
ny1; R^ znamená vodík alebo metyl; R^ znamená
napríklad vodík, fluór, chlór a iné; R^,
a R^
znamenajú od seba nezávisle vodík, metyl alebo
etyl, R^ znamená napríklad terc-butyl, cyklohexyl, fenyl a iné a R® znamená vodík alebo C [ .4
alkyl, spôsob ich prípravy, farmaceutický pro
striedok s ich obsahom, ako aj ich použitie ako
lie-čiv.
(74) Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;

7 (51) C 07D 233/96, 233/76, 233/78, 277/20, 277/34,
279/12, 265/32, A 61K 31/415, 31/425, 31/54,
31/535
(21) 410-99
(71) PFIZER INC., New York, NY, US;
(72) Howard Harry R., Bristol, CT, US;
(54) Aralkyl- a aralkylidénsubstituované heterocyklické laktámy, imidy a farmaceutické kom
pozície na ich báze
(22) 08.09.1997
(32) 30.09.1996
(31) 60/027 111
(33) US
(86) PCT/IB97/01062, 08.09.1997
(57) Aralkyl- a aralkylidénsubstituované heterocyklické laktámy a imidy všeobecného vzorca (I), kde
r! predstavuje skupinu všeobecného vzorca
(G1), (G2), (G3), (G4), (G5), (G6) alebo (G7); Y
predstavuje substituovaný heteroalkylový mostík
s 1 až 4 atómami uhlíka, ktorý spolu s atómami,
ku ktorým je pripojený, tvorí 5- až 7-členný heterocyklus, obsahujúci 2 až 4 heteroatómy; medziprodukty na výrobu týchto zlúčenín, farmaceutic
ké kompozície na ich báze a ich použitie na lieče
nie. Uvedené zlúčeniny sú užitočné ako psychote
rapeutické činidlá.
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

7 (51) C 07D 239/02, 217/12, 411/00, 211/80, 277/18,
A 61K 31/505, 31/47, 31/44, 31/425
(21) 408-2000
(71) SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION,
Philadelphia, PA, US;
(72) BondineIl William Edward, Wayne, PA, US; Mil
ler William Henry, Schwenksville, PA, US;
Heerding Dirk, Malvern, PA, US; Samanen James
Martin, Phoenixville, PA, US;
(54) Zlúčenina obsahujúca dibenzocyklohepténové
jadro, spôsob jej výroby, farmaceutické pro
striedky s jej obsahom, jej použitie a medziprodukty
(22) 18.09.1998
(32) 19.09.1997, 29.10.1997
(31) 60/059 342, 60/063 438
(33) US, US
(86) PCT/US98/19466, 18.09.1998
(57) Zlúčeniny všeobecného vzorca (1), ktoré sú anta
gonistické pre receptor vitronektínu a sú užitočné
na liečenie osteoporózy, kde: Aje CH2 alebo O;
r' je H, halogén alebo alkyl s počtom atómov
uhlíka 1 až 6; R2 je H, alkyl s počtom atómov
uhlíka 1 až 6 alebo C^NR'R"; X je O alebo
CH2; Y predstavuje okrem iného skupinou
NR'R" substituovanú imidazolovú, tiazolovú,
oxazolovú a pyridínovú skupinu alebo NR" sku
pinu, na ktorú je naviazaný izochinolín alebo sub
stituovaný pyridin, pyrimidín alebo imidazol; R'
je H, alkyl, alkoxy, alkyItio skupina s počtom ató
mov uhlíka 1 až 6, NR 'R" alebo halogén; každý
R" je nezávisle H alebo alkyl s počtom atómov
uhlíka 1 až 6 alebo ich farmaceuticky prijateľné
soli.
(74) Maj lingová Marta, Ing., Bratislava, SK;

CO,H

7(51)
(21)
(71)
(72)
(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(57)

(74)

C 07D 239/48
1784-99
LONZA AG, Basel, CH;
Saikali Elie, Dr., Visp, CH; Brieden Walter, Dr.,
Brig-Glis, CH;
Spôsob výroby N-(amino-4,6-dihalogénpyrimidín)formamidov
16.12.1999
21.12.1998, 18.01.1999, 12.04.1999, 29.07.1999
98124188.8, 99100788.1,
99107161.4, 60/146 106
EP, EP, EP, US
Opísaný je spôsob výroby N-(amino-4,6-dihalogénpyrimidínjformamidov všeobecného vzorca
(I) alebo (U), kde X znamená atóm halogénu.
Východiskovou látkou je 2,5-diamino-4,6-dihalogénpyrimidín všeobecného vzorca (III), kde X má
uvedený význam, alebo jeho soľ, na ktorú sa
pôsobí kyselinou mravčou.
Obertáš Július, Ing., Bratislava, SK;

7(51) C 07D 241/00
(21) 1713-99
(71) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, Berlin,
DE;
(72) Bauman John G., Alameda, CA, US; Buckman
Brad O., Oakland, CA, US; Ghannam Ameen F.,
Oakland, CA, US; Hesselgesser Joseph E., San
Francisco, CA, US; Horuk Richard, Belmont, CA,
US; Islam Imadul, Hercules, CA, US; Liang Meina, Danville, CA, US; May Karen B., Napa, CA,
US; Monahan Sean D., Madison WI, US; Morissey Michael M., Danville, CA, US; NG Howard
P, El Sobrante, CA, US; Wei Guo Ping, Rich
mond, CA, US; Xu Wei, Danville, CA, US; Zheng
Wei, Agoura, CA, US;
(54) Piperazínové deriváty, farmaceutické pro
striedky obsahujúce tieto zlúčeniny a ich pou
žitie ako protizápalových činidiel
(22) 11.06.1998
(32) 12.06.1997, 09.06.1998
(31) 08/873 599, 09/094 397
(33) US, US
(86) PCT/EP98/03503, 11.06.1998
(57) Acylpiperazínové deriváty všeobecného vzorca
(la), (lb), (Ic) a (ld), v ktorých R^ znamená
-C(O)-, C(S)-, -CH2- alebo väzbu a ich farmace
uticky prijateľné soli; farmaceutické prostriedky
obsahujúce tieto zlúčeniny a ich použitie pri lie
čení zápalových ochorení.
(74) Hermannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;

7 (51) C 07D 239/56, A 61K 31/505
(21) 118-2000
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen, DE;
(72) Blank Stefan, Ludwigshafen, DE; Starek Dorot
hea, Ludwigshafen, DE; Treiber Hans-Jôrg, Brtihl, DE; Koser Stefan, Ludwigshafen, DE; Schäfer
Bemd, Dierbach, DE; Thyes Marco, Ludwigsha
fen, DE; Hoger Thomas, Edingen-Neckarhausen,
DE;
(54) 2-{3-[4-(2-terc-Butyl-6-trifluórmetyl-4-pyrimidinyl)-l-piperazinyl]propyltio}-4-pyrimidinol
fumarát
(22) 14.08.1998
(32) 14.08.1997
(31) 197 35 410.6
(33) DE
(86) PCT/EP98/05178, 14.08.1998
(57) 2-{3-[4-(2-terc-Butyl-6-trifluórmetyl-4-pyrimidinyl)-l-piperazinyl]propyltio}-4-pyrimidinol fu
marát a farmaceutické prostriedky obsahujúce
uvedenú soľ. Soľ sa môže použiť na liečenie
ochorení, ktoré reagujú na ligandy dopamínu D3.
Je veľmi stabilná pri nízkom pH a teda špeciálne
vhodná na orálne podávanie.
(74) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

7 (51) C 07D 401/04, A 61K 31/4465
(21) 4042-91
(71) GLAXO GROUP LIMITED, Greenford, Middle
sex, GB;
(72) Oxford Alexander William, Royston, Hertford
shire, GB; Owen Martin Richard, Ware, Hertford
shire, GB; Butina Darko, Ware, Hertfordshire,
GB;
(54) Indolové deriváty, farmaceutické prostriedky
s ich obsahom a ich použitie
(22) 23.12.1991
(32) 13.08.1987, 14.06.1988, 17.06.1988
(31) 8719167, 8814002, 8814481
(33) GB, GB, GB
(57) Indolové deriváty všeobecného vzorca (1), kde R*
znamená atóm vodíka alebo alkylovú skupinu s 1
až 6 atómami uhlíka; R^ znamená atóm vodíka
alebo alkylovú skupinu s 1 až 6 atómami uhlíka;
R^ znamená atóm vodíka alebo alkylovú skupinu
s 1 až 3 atómami uhlíka, a ich farmaceuticky pri
jateľné soli a solváty, farmaceutické prostriedky
s ich obsahom a použitie indolových derivátov na
liečenie chorôb spojených s bolesťami hlavy.
(74) Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;

R1R2N - S02(CH2)2

H

(!)

7 (51) C 07D 401/04, A 61K 31/47
(21) 381-2000
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
Cincinnati, OH, US;
(72) Ledoussal Benoir, Mason, OH, US; Almstead Ji-In Kim, Loveland, OH, US; Gray Jeffrey Lyle,
Loveland, OH, US; Hu Xiufeng Eric, Cincinnati,
OH, US;
(54) Zlúčenina so štruktúrou chinolónu, farmaceu
tický prostriedok a použitie
(22) 15.09.1998
(32) 15.09.1997, 25.08.1998
(31) 60/058 891, 09/139 859
(33) US, US
(86) PCT/US98/19138, 15.09.1998
(57) Sú opísané antimikrobiálne zlúčeniny na báze chi
nolónu a chinolonylu všeobecného vzorca (I), kde
X, R*, R^, r5, Ro a R^ sú definované v nárokoch
a/alebo optický izomér, diastereomér alebo enantiomér tejto štruktúry, tiež farmaceuticky prijateľ
ná soľ, hydrát alebo jej biohydrolyzovateľný
ester, amid alebo imid a ďalej prostriedky a pou
žitie týchto prostriedkov. Predložený vynález ďa
lej opisuje deriváty týchto látok, ktoré majú anti
mikrobiálne účinky, a to najmä antibakteriálne.
(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;
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7 (51)
(21)
(71)
(72)

C 07D 401/12, 401/14, A 61K 31/47
1824-99
Schering Corporation, Kenilworth, NJ, US;
Doll Ronald J., Maplewood, NJ, US; Kelly Joseph
M., Parlin, NJ, US; Mallams Alan K., Hackettstown, NJ, US; Njoroge F. George, Union, NJ, US;
Remiszewski Stacy W., Washington Township,
NJ, US; Taveras Arthur G., Rockaway, NJ, US;
(54) Zlúčeniny na inhibíciu farnezyl-proteíntransferázy, spôsob ich použitia a ich obsahujúce
farmaceutické prostriedky
(22) 15.06.1998
(32) 17.06.1997
(31)08/877 057
(33) US
(86) PCT/US98/11500, 15.06.1998
(57) Tento vynález opisuje zlúčeniny, ako sú tie, ktoré
majú vzorec (I), (II), (III), (IV), (V) a (VI). Tiež sú
opísané spôsoby inhibície abnormálneho rastu bu
niek, inhibíciu famezyl-proteíntransferázy a lieče
nie rakovin použitím týchto zlúčenín.
(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

7 (51) C 07D 405/14, A 61K 31/495, 31/41
// (C 07D 405/14, 307:00, 249:00, 241:00)
(21) 512-2000
(71) SCHERING CORPORATION, Kenilworth, NJ,
US;
(72) Andrews David R., Maplewood, NJ, US; Leong
William, Westfield, NJ, US; Sudhakar Anantha
R., East Brunswick, NJ, US;
(54) Kryštálová modifikácia proti plesniam a far
maceutický prostriedok s jej obsahom
(22) 05.10.1998
(32) 07.10.1997
(31) 08/946 183
(33) US
(86) PCT/US98/20476, 05.10.1998
(57) Opísaná je kryštálová modifikácia štruktúrneho
vzorca (I), farmaceutické prostriedky obsahujúce
túto modifikáciu a spôsoby použitia tejto modifi
kácie na liečenie plesňovej infekcie u cicavcov.
(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

7 (51)
(21)
(71)
(72)

(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

(74)

C 07D 417/04, 417/14, A 61K 31/41
1769-99
Janssen Pharmaceutica N. V, Beerse, BE;
Stokbroekx Raymond Antoine, Beerse, BE;
Ceusters Mare André, Diest, BE; Van der Aa Mar
cel Jozef Maria, Tumhout, BE; Luyckx Marcel
Gerebemus Maria, Geel, BE; Willems Marc,
Vosselaar, BE; Tuman Robert W., Chalfont, PA,
US;
Tiadiazolylpyridazínové deriváty, spôsob ich
prípravy a farmaceutické kompozície
22.06.1998
24.06.1997, 10.07.1997
97201930.1, 60/052 194
EP, US
PCT/EP98/04021, 22.06.1998
Opísané sú zlúčeniny vzorca (I), N-oxidových fo
riem, ich farmaceuticky prijateľných solí a stereochemicky izomémych foriem, kde význam jedno
tlivých substituentov je vysvetlený v patentových
nárokoch. Uvedené zlúčeniny sa odlišujú od zlú
čenín známych zo stavu techniky tým, že sú ne
menne substituované tiadiazolylovou polovičkou
a skutočnosťou, že majú vlastnosti inhibujúce angiogenézu. Opísaná je tiež príprava týchto zlúče
nín; prostriedky, ktoré ich obsahujú, a ich použitie
ako liečiva.
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

7(51) C 07D 417/12
(21) 650-2000
(71) SMITHKLINE BEECHAM PLC, Brentford,
Middlesex, GB;
(72) Giles Robert Gordon, Tonbridge, Kent, GB;
Lewis Norman John, Tonbridge, Kent, GB; Quick
John Kirby, Tonbridge, Kent, GB;
(54) Spôsob výroby tiazolidíndiónových derivátov
(22) 27.10.1998
(32) 04.11.1997
(31) 9723295.3
(33) GB
(86) PCT/EP98/06997, 27.10.1998
(57) Opísaný je spôsob výroby tiazolidíndiónového
derivátu všeobecného vzorca (I) alebo jeho tautomémej formy, jeho farmaceuticky prijateľnej soli,
prípadne jeho farmaceuticky prijateľného solvátu,
kde význam jednotlivých substituentov je defino
vaný v patentových nárokoch. Opísaný spôsob za
hŕňa katalytickú redukciu zlúčeniny všeobecného
vzorca (II), kde A*, R*, A^ a n sú určené pre zlú
čeninu I, pričom redukčná reakcia sa uskutočňuje
s použitím tlaku vodíka vyššieho ako 137,8 kPa;
a potom, ak sa to vyžaduje, tvorbu farmaceuticky
prijateľnej soli a/alebo farmaceuticky prijateľné
ho solvátu zlúčeniny všeobecného vzorca (I).
(74) Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;

A1--- N —(CH2)n-O-^A^-

(I)

O

(II)

7(51) C 07D 471/00
(21) 387-2000
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen, DE;
(72) Lubisch Wilfried, Mannheim, DE; Dullweber
Uta, Frankenthal, DE; Starek Dorothea, Ludwigshafen, DE; Steiner Gerd, Kirchheim, DE;
Bach Alfred, Heidelberg, DE; Emling Franz, Ludwigshafen, DE; Garcia-Ladona Xavier, Kandel,
DE; Teschendorf Hans-Jurgen, Dudenhofen, DE;
Wicke Karsten, Altrip, DE;
(54) 3-Substituované tetrahydropyridopyrimidinónové deriváty a ich použitie
(22) 05.10.1998
(32) 24.10.1997
(31) 197 47 063.7
(33) DE
(86) PCT/EP98/06305, 05.10.1998

(57) Sú opísané 3-substituované tetrahydropyridopyrimidinónové deriváty vzorca (I), v ktorom jeden
z dvoch zvyškov XaY znamená CH2 a druhý
predstavuje NR*, A predstavuje rozvetvený alebo
nerozvetvený (Cj.jQ)-alkylén, alebo lineárny ale
bo rozvetvený (C^-K))'3**^*®11’ ktorý obsahuje
najmenej jednu skupinu Z, ktorá je zvolená z O, S,
NR^, cyklopropylu, CHOH, dvojitej alebo trojitej
väzby, B predstavuje 1,4-piperidinylén, 1,2,3,6-tetrahydro-1,4-pyridiny lén, 1,4-piperaziny lén
alebo zodpovedajúce cyklické zlúčeniny rozšíre
né o jednu metylénovú skupinu, s väzbou k A po
mocou atómu N substituenta B, význam ďalších
substituentov Ar, R* a R^ je uvedený v opisnej
časti. Uvedené deriváty sú použiteľné ako selek
tívne antagonisty 5-HT [g a 5-HT ^ a sú vhodné
na liečenie depresie a príbuzných ochorení.
(74) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

7 (51)
(21)
(71)
(72)
(54)

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

(74)

C 07D 471/04, A 61K 31/47
3904-91
Riker Laboratories, Inc., St. Paul, US;
Gerster John F., Woodbury, Minnesota, US;
Deriváty lH-imidazo/4,5-c/chinolm-4-amínu
a antivírusové farmaceutické prostriedky na
ich báze
19.12.1991
15.11.1985, 18.11.1983
798 385, 553 158
US, US
Deriváty 1 H-imidazo/4,5-c/chinolín-4-amínu vše
obecného vzorca (I), kde R* je vybraný zo skupi
ny zahŕňajúcej alkyl, hydroxyalkyl, acyloxyalkyl,
benzyl, (fenyl)etyl a fenyl, pričom uvedený benzylový, (fenyl)etylový alebo fenylový zvyšok
môže byť prípadne substituovaný na benzénovom
kruhu; R“ je vybraný zo skupiny zahŕňajúcej vo
dík, alkyl, benzyl, (fenyl)etyl a fenyl, pričom benzylový, (fenyl)etylový a fenylový zvyšok môže
byť prípadne substituovaný na benzénovom kru
hu; každé R je nezávisle vybrané zo skupiny za
hŕňajúcej alkoxyl, halogén a alkyl a n je celé čís
lo od 0 do 2, s tou podmienkou, že ak n je 2, po
tom uvedené skupiny R neobsahujú spolu viac
ako 6 atómov uhlíka; ich farmaceuticky prijateľné
soli s kyselinami a farmaceutické prostriedky na
báze týchto derivátov.
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

7 (51) C 07D 471/04, A 61K 31/4375
(21) 53-2000
(71) DAINIPPON PHARMACEUTICAL CO., LTD.,
Osaka, JP;
(72) Ohno Kazunori, Ikoma-shi, Nara-ken, JP; Odai
Osamu, Hirakata-shi, Osaka-fu, JP; Masumoto
Kaoru, Neyagawa-shi, Osaka-fu, JP; Furukawa
Kiyoshi, Shiga-gun, Shiga-ken, JP; Oka Makoto,
Ibaraki-shi, Osaka-fu, JP;
(54) Deriváty 5-substituovaného-3-oxadiazoIyI-1,6-naftyridin-2(lH)-ómi a farmaceutický pro
striedok s ich obsahom
(22) 14.07.1998
(32) 15.07.1997
(31) 207179/1997
(33) JP
(86) PCT/JP98/03134, 14.07.1998
(57) Sú opísané deriváty 5-substituovaného-3-oxadiazolyl-1,6-naftyridin-2( 1 H)-ónu všeobecného
vzorca (I) , kde Het znamená oxadiazolyl, R* je
H, nižší alkyl, nižší cykloalkyl, trifluórmetyl, niž
ší alkenyl, nižší alkinyl, nižší alkoxy, nižší alkoxyalkyl, nižší hydroxyalkyl, substituovaný alebo
nesubstituovaný aryl, alebo substituovaná alebo
nesubstituovaná heteroaromatická skupina a R^ je
H, nižší alkyl, nižší cykloalkyl, nižší cykloalkylmetyl, nižší alkenyl, nižší cykloalkenyl, nižší
alkinyl, substituovaný alebo nesubstituovaný aryl,
alebo substituovaná alebo nesubstituovaná hete
roaromatická skupina alebo ich farmaceuticky
prijateľné prídavné soli kyselín, ktoré majú vyso
kú selektívnu afinitu na benzodiazepínový recep
tor a sú užitočné predovšetkým ako benzodiazepínové inverzné agonisty na liečbu porúch pamäti
u senilných demencií alebo Alzheimerovej choro
by. Ďalej je opísaný farmaceutický prostriedok
s ich obsahom.
(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

R

(!)

7(51) C 07D 473/16, A 61K 31/522
(21) 564-2000
(71) SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION,
Philadelphia, PA, US; SMITHKLINE BEE
CHAM PLC, Brentford, Middlesex, GB;
(72) Eggleston Drake, Harlow, Essex, GB; Lynch Ian
Robert, Harlow, Essex, GB;
(54) Kryštalická polymorfná forma 1,3-dicyklopropylmetyl-8-aminoxantínu, spôsob jej výroby,
farmaceutický prostriedok s jej obsahom a jej
použitie
(22) 23.10.1998
(32) 23.10.1997
(31) 60/063 238
(33) US
(86) PCT/US98/22451, 23.10.1998
(57) Je opísaná kryštalická polymorfná forma cipamIylínu, čo je 1,3-di-cyklopropylmetyl-8-aminoxantín vzorca (1). Ďalej sú opísané spôsoby jej vý
roby a jej použitie na liečbu ochorení sprostred
kovaných PDE4 a TNF.
(74) Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;

7(51)
(21)
(71)
(72)

(54)

7(51)
(21)
(71)
(72)

(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

(74)

C 07D 477/20
1797-99
MERCK & CO., INC., Rahway, NJ, US;
Williams John M., Rahway, NJ, US; Brands Karel
M. J., Rahway, NJ, US; Skerlj Renato T., Rahway,
NJ, US; Dolling UlfH., Rahway, NJ, US; Jobson
Ronald B., Rahway, NJ, US;
Stabilizované karbapenémové medziprodukty
a spôsob ich výroby
12.06.1998
16.06.1997, 11.09.1997
60/049 640, 9719383.3
US, GB
PCT/US98/12339, 12.06.1998
Opísané sú stabilizované karbapenémové medzi
produkty všeobecného vzorca (1) alebo ich soli,
kde P znamená karboxylovú ochrannú skupinu
a X znamená skupinu vyrovnávajúcu elektrický
náboj. Ďalej je opísaný spôsob výroby zlúčeniny
všeobecného vzorca (2), kde X+ znamená skupi
nu vyrovnávajúcu elektrický náboj, ktorý zahŕňa
odstránenie ochranných skupín zlúčeniny vzorca
(1) za vzniku zlúčeniny vzorca (2).
Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;

(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

(74)

C 07D 491/04, A 61K 31/551
179-2000
EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT., Budapest, HU;
Barkóczy József, Budapest, HU; Cselenyák Judit,
Budapest, HU; Rátkai Zoltán, Budapest, HU;
Simig Gyula, Budapest, HU; Balázs László,
Budapest, HU; Domán Imre, Budapest, HU; Kótay Nagy Péter, Vác, HU; Greff Zoltán, Budapest,
HU; Seres Péter, Budapest, HU; Szabó Géza, Bu
dapest, HU; Gacsályi István, Budapest, HU; GigIer Gábor, Budapest, HU; Gyertyán István, Buda
pest, HU; Lévay Gyórgy, Budakeszi, HU; Kovács
Attila, Dorog, HU; Simó Annamária, Budapest,
HU; Szabados Tamás, Budapest, HU; EgyedAndrás, Budapest, HU; Végh Miklós, Budapest, HU;
Tihanyi Károly, Budapest, HU;
Derivát l,3-dioxolo(4,5-H)(2,3)benzodiazepínu, spôsob jeho prípravy, farmaceutický prí
pravok s jeho obsahom a spôsob prípravy far
maceutického prípravku
07.08.1998
12.08.1997, 12.08.1997
P 97 01382, P 97 01383
HU, HU
PCT/HU98/00076, 07.08.1998
Je opísaný derivát 1,3-dioxolo-(4,5-H)(2,3)benzodiazepínu všeobecného vzorca (I), v ktorom
substituent A znamená atóm vodíka, substituent B
je tiež atóm vodíka, substituent R* znamená sku
pinu vzorca -(CH2)n-CO-(CH2)m-R, pričom R
znamená atóm halogénu, pyridylovú skupinu ale
bo skupinu vzorca -NR^RT index n má hodnotu
0, 1 alebo 2, index m sa rovná 0, 1 alebo 2 a vý
znam ďalších substituentov R^, R^ a R^ je uve
dený v opisnej časti. Ďalej je opísaný spôsob jeho
prípravy, farmaceutický prípravok s jeho obsa
hom, ktorý je použiteľný na selektívnu inhibíciu
receptorov AMPA/kainátu, a spôsob prípravy far
maceutického prípravku.
Rott, Ružička, Guttmann, v. o. s., Bratislava, SK;

N—FV

7(51) C 07D 501/02
(21) 2780-92
(71) Bristol-Myers Squibb Company, New York, NY,
US;
(72) Lim Gary M. F., Fayetteville, NY, US; Rouble
John M., East Syracuse, NY, US; Garofalo Eliza
beth Ann, Marcellus, NY, US;
(54) Spôsob prípravy antibiotika cefepimdihydrochloridhydrátu a medziprodukt na jeho prí
pravu
(22) 09.09.1992
(32) 10.09.1991
(31) 757 104
(33) US
(57) Spôsob prípravy antibiotika cefepimdihydrochloridhydrátu s obsahom anti-izoméru vzorca (III)
a
izoméru do 5 % hmotnostných, pri ktorom sa
v inertnom organickom rozpúšťadle nechá reago
vať silylovaný derivát 7-amino-3-[(l-metyl-l-pyrolidinio)metyl]cef-3-em-4-karboxylátu so syn-izomérom 2-(2-aminotiazol-4-yl)-2-metoxyiminoacetylchloridhydrochloridu s obsahom anti-izo
méru do 5 % hmotnostných. Silylovaný derivát 7-amino-3 - [(1 -metyl-1 -pyrolidinio)metyl]-cef-3 -em-4-karboxylátu, pripraviteľný reakciou-7-amino-3-[( 1-metyl-1 -pyrolidinio)metyl]cef-3-em-4-karboxylátu v inertnom organickom rozpúšťadle
so silylačným činidlom, ako medziprodukt na prí
pravu uvedeného antibiotika.
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

N/
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7(51) C 07D 501/02
(21) 336-98
(71) Bristol-Myers Squibb Company, New York, NY,
US;
(72) Lim Gary M. F., Fayetteville, NY, US; Roubie
John M., East Syracuse, NY, US; Garofalo
Elizabeth Ann, Marcellus, NY, US;
(54) Spôsob výroby syn-izoméru 2-(2-aminotiazol-4-yl)-2-metoxyiminoacety lchloridhydrochloridu
(22) 09.09.1992
(32) 10.09.1991
(31) 757 104
(33) US
(57) Spôsob výroby syn-izoméru 2-(2-aminotiazol-4-yl)-2-metoxyiminoacety Ichloridhydrochloridu
s obsahom anti-izoméru do 5 % hmotnostných
vzorca (III), pri ktorom sa bezvodý hydrochlorid
syn-izoméru kyseliny 2-(2-aminotiazol-4-yl)-2-metoxyiminooctovej nechá reagovať so zmesou
obsahujúcou aspoň jeden molámy ekvivalent oxalylchloridu a aspoň jeden molámy ekvivalent až
mierny prebytok dimetylformamidu vzhľadom na
oxalylchlorid v inertnom organickom rozpúšťadle

pri teplote nižšej ako -10 °C. Uvedená zlúčenina
je užitočným medziproduktom na výrobu širokospektrálnych antibakteriálnych látok, ako je cefepimdihydrochloridhydrát, známy tiež ako 7-(2-(2-aminotiazol-4-yl)-2-[Z]-metoxyiminoacetamid°]-3-[( 1 -metyl-1 -pyrolidinio)mety 1] cef-3-em-4-karboxylát.
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
/OCH3
N

7 (51) C 07H 17/00, A 61K 31/70
(21) 634-2000
(71) ABBOTT LABORATORIES, Abbott Park, ÍL,
US;
(72) Or Yat Sun, Libertyville, ÍL, US; Griesgraber
George, Eagan, MN, US; Li Leping, Foster City,
CA, US; Chu Daniel T., Santa Clara, CA, US;
(54) Erytromycínové deriváty s 6,11-premostením
(22) 29.10.1998
(32) 29.10.1997, 22.09.1998
(31) 08/960 400, 09/158 269
(33) US, US
(86) PCT/US98/22941,29.10.1998
(57) Opísané sú erytromycínové zlúčeniny s 6,11 -pre
mostením a ich farmaceuticky prijateľné soli
a estery s antibakteriálnou účinnosťou, ktoré majú
všeobecný vzorec (1) alebo (2), kompozície obsa
hujúce terapeuticky účinné množstvo zlúčenín
podľa vynálezu v spojení s farmaceuticky prija
teľným nosičom a spôsob ich prípravy.
(74) Rott, Růžička, Guttmann, v. o. s., Bratislava, SK;

o—SP

7 (51)
(21)
(71)
(72)

(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(86)

C 07H 17/08, A 61K 31/70
1682-99
PFIZER PRODUCTS INC., Groton, CT, US;
Bronk Brian Scott, Gales Ferry, CT, US; Kaneko
Takushi, Guilford, CT, US; Létavic Michael
Anthony, Mystic, CT, US; Cheng Hengmiao, East
Lyme, CT, US; Glazer Edward Alan, Waterford,
CT, US; Yang Bingwei Vera, Waterford, CT, US;
C-4''-Substituované makrolidové deriváty
25.05.1998
11.06.1997
60/049 980
US
PCT/IB98/00799, 25.05.1998

(57) Zlúčeniny všeobecného vzorca (1) a ich farmace
uticky akceptovateľné soli sú silnými antibakteriálnymi a antiprotozoickými prostriedkami, ktoré
môžu byť použité na liečenie rôznych bakteriál
nych infekcií a porúch vztiahnutých na tieto in
fekcie. Opísané sú tiež farmaceutické kompozície
obsahujúce zlúčeniny vzorca (1), spôsob prípravy
uvedených zlúčenín alebo ich farmaceuticky pri
jateľných solí a medziproduktov.
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
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7 (51) C 07H 17/08, A 61K 31/70
(21) 456-2000
(71) ABBOTT LABORATORIES, Abbott Park, IL,
US;
(72) Or Yat Sun, Libertyville, IL, US; Ma Zhenkun,
Gurnee, IL, US; Chu Daniel T, Santa Clara, CA,
US;
(54) 3 '-N-Modiíikované 6-O-substituované keto li
dové deriváty erytromycínu
(22) 16.09.1998
(32) 30.09.1997, 12.08.1998
(31) 08/940 871, 09/133 121
(33) US, US
(86) PCT/US98/19311, 16.09.1998
(57) Opisujú sa zlúčeniny 3 '-N-modifikované 6-0-substituované ketolidové deriváty erytromycínu
a ich farmaceuticky prijateľné soli a estery majú
ce antibakteriálnu aktivitu; prípravky obsahujúce
terapeuticky účinné množstvo zlúčeniny vynálezu
v kombinácii s farmaceuticky prijateľným nosi
čom, ako aj spôsob na ošetrenie bakteriálnych in
fekcií aplikovaním farmaceutického prípravku,
ktorý obsahuje terapeuticky účinné množstvo zlú
čeniny podľa vynálezu, cicavcovi.
(74) Rott, Růžička, Guttmann, v. o. s., Bratislava, SK;

7 (51) C 07H 17/08, A 61K 31/70
(21) 633-2000
(71) ABBOTT LABORATORIES, Abbott Park, IL,
US;
(72) Phan Ly Tam, Park City, IL, US; Or Yat Sun, Li
bertyville, IL, US; Chu Daniel T, Santa Clara,
CA, US; Plattner Jacob J., Berkeley, CA, US;
Chen Yan, Grayslake, IL, US; Clark Richard F.,
Mundelein, IL, US;
(54) 2-Halogén-6-0-substituované ketolidové deri
váty
(22) 29.10.1998
(32) 29.10.1997, 16.09.1998
(31) 08/959 881, 09/154 239
(33) US, US
(86) PCT/US98/22989, 29.10.1998
(57) Opísané sú deriváty všeobecného vzorca (1) alebo
(2), ich farmaceuticky prijateľné soli a estery maj
úce antibakteriálnu aktivitu, prípravky obsahujúce
terapeuticky účinné množstvo zlúčenín v kombi
nácii s farmaceuticky prijateľným nosičom a po
stupy na ich prípravu.
(74) Rott, Růžička, Guttmann, v. o. s., Bratislava, SK;

7 (51) C 07H 21/04, C 07K 1/00, C 12Q 1/68,
C 12N 1/20, 1/14, 5/00, 5/06, 5/08, 5/10,
A61K 39/00, 39/02, 39/09
(21) 1851-99
(71) Timoney John F., Lexington, KY, US; Artiushin
Sergey, Lexington, KY, US;
(72) Timoney John F., Lexington, KY, US; Artiushin
Sergey, Lexington, KY, US;
(54) Zlúčeniny kódujúce ochranný protein typu M
z baktérie Streptococcus equi a vykonané štú
die
(22) 23.06.1998
(32) 24.06.1997, 23.06.1998
(31) 60/050 577, 09/103 664
(33) US, US
(86) PCT/US98/12962, 23.06.1998

(57) Opisujú sa molekulárne zlúčeniny, ktoré kódujú
ochranný protein typu M z mikroorganizmu
Streptococcus equi (SeM)1 aminokyselinová zlú
čenina, ktorá je týmto kódovaná, a sústava látok,
ktoré zahŕňajú buď kódované látky alebo bunko
vé komponenty, ktoré kódujú. Predmetom sú na
príklad vakcíny, ktoré využívajú aminokyselinové
zlúčeniny alebo vektory a bunkové dráhy potreb
né na vytvorenie aminokyselinových zlúčenín.
Ďalej sa uvádzajú metódy na stimuláciu S. equišpecifíckej imunitnej reakcie koní a spôsob umož
ňujúci detekciu Streptococcus equi.
(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;
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7 (51)
(21)
(71)
(72)
(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

(74)

C 07K 5/023, A 61K 38/05, 38/06
213-2000
MERCK PATENT GmbH, Darmstadt, DE;
Hôlzemann Gúnter, Seeheim, DE; Goodman
Simon, Darmstadt, DE;
Deriváty cyklického peptidu ako inhibitory adhézie
14.08.1998
23.08.1997
197 36 772.0
DE
PCT/EP98/05161, 14.08.1998
Zlúčeniny všeobecného vzorca (1), v ktorom A
znamená Gly, Ala alebo NH-NH-CO, prípadne
ich deriváty, B znamená skupinu všeobecného
vzorca (II), C znamená -(CO)p-(CH2Jq-(CO)ralebo -(CO)p-CH=CH-(CO)r-, m, p, r znamenajú
nezávisle 0 alebo 1, n, q znamenajú nezávisle 1,2,
3 alebo 4, R^ a FG znamenajú nezávisle atóm H
alebo alkyl, alebo spolu skupinu (a) alebo (b), R^,
R^, R^ a
znamenajú nezávisle H, skupinu
alkyl, Ar, OR6, Hal, NO2, NR6R6', NHCOR6,
CN, NHSO2R6, COOR6 alebo COR6, X zname
ná H, Hal, alkyl alebo Ar, Ar znamená fenyl sub
stituovaný prípadne 1, 2 alebo 3 skupinami R^,
R^ alebo R6 alebo nesubstituovaný nafty 1, (V,
R^, R6 znamenajú nezávisle R6, OR61Hal, NO2,
NR6R6', NHCOR61 CN, NHSO2R61 COOR6
alebo COR61 R61 R6 znamenajú nezávisle H,
alkyl, fenyl alebo benzyl a Hal znamená F, CL, Br
alebo J. Ďalej je opísané medicínske použitie uve
dených zlúčenín a farmaceutický prostriedok s ich
obsahom.
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
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7(51) C 07K 5/06, 5/08, 5/10, C 07D 233/76, 233/96,
A 61K 38/04
(21) 2459-92
(71) Cassella Aktiengesellschaft, Frankfúrkt am Main,
DE;
(72) Kônig Wolfgang, Dr., Hofheim, DE; Zoller Ger
hard, Dr., Schôneck, DE; Just Melitta, Dr., Langen, DE; Jablonka Bemd, Dr., Bad Soden, DE;
(54) Hydantoínové deriváty
(22) 07.08.1992
(32) 08.08.1991
(31) P4126277.8
(33) DE
(57) Hydantoínové deriváty všeobecného vzorca (I),
spôsob ich výroby; farmaceutické prípravky, kto
ré obsahujú uvedené zlúčeniny, a ich použitie v le
kárstve. Zlúčeniny vzorca (I) majú cenné farma
kologické vlastnosti hlavne pri potláčaní agregácie krvných doštičiek a pri potláčaní väzby osteoklastov na horný povrch kostí.
(74) Hermannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
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7 (51) C 07K 5/062, A 61K 38/05, 31/435,
C 07D 471/04
(21) 101-2000
(71) PFIZER PRODUCTS INC., Groton, CT, US;
(72) Robert Mark Guinn, Mystic, CT, US; Lambert
John Francis, North Stonington, CT, US; Guhan
Subramanian Sam, Niantic, CT, US; Walinsky
Stanley Walter, Mystic, CT, US;
(54) Alatrofloxacínové parenterálne kompozície
(22) 23.07.1998
(32) 01.08.1997
(31) 60/054 246
(33) US
(86) PCT/IB98/01122, 23.07.1998
(57) Zlúčenina vzorca (I) v podstate bez menej polár
nych nečistôt, spôsob jej čistenia a parenterálna
kompozícia obsahujúca antibakteriálne účinné
množstvo uvedenej zlúčeniny. Ďalej sú opísané
zlúčeniny vzorca (II) a (III), farmaceutické kom
pozície s ich obsahom a ich medicínske použitie.
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

7(51)
(21)
(71)
(72)

C 07K 5/078, A 61K 38/05, 38/08
115-2000
RHONE-POULENC RORER S. A., Antony, FR;
Commerqon Alain, Vitry sur Seine, FR; Bou
chard Hervé, Thiais, FR; Ribeill Yves, Raleigh,
NC, US; Bacque Eric, Morsang sur Orge, FR;
Ronan Baptiste, Clamart, FR; Barriere Jean-Claude, Bures sur Yvette, FR; Puchault Gérard, Marcilly, FR; Terrier Corirme, Livry Gargan, FR;
(54) Deriváty streptogramínu, spôsob ich prípravy
a prostriedky, ktoré ich obsahujú
(22) 24.07.1998

(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

28.07.1997
97/09557
FR
PCT/FR98/01639, 24.07.1998
Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R^
znamená -NR'R", R' znamená vodík alebo metyl
a R" znamená vodík alebo alkyl, cykloalkyl, alyl,
propinyl, benzyl alebo -OR"', R'" znamená vo
dík alebo alkyl, cykloalkyl, alyl, propinyl alebo
a
znamenajú metyl
benzyl, alebo -NR^R^,
alebo tvoria spoločne s atómom dusíka, ku ktoré
mu sú pripojené, nasýtený alebo nenasýtený heterocyklus s 5 alebo 6 členmi, ktorý môže ďalej ob
sahovať iné heteroatómy vybrané zo skupiny du
sík, kyslík alebo síra, R^ znamená vodík, ich epíméry, zmesi a ich soli. Ďalej je opísaný spôsob
prípravy uvedených zlúčenín a farmaceutické prí
pravky s ich obsahom, prípadne v kombinácii
s derivátmi streptogramínov skupiny B.
(74) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
O

7 (51) C 07K 7/06, A 61K 38/08
(21) 1879-99
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen, DE;
(72) Janssen Bemd, Malborough, MA, US; Barlozzari
Teresa, Wellesley, MA, US; Haupt Andreas,
Northborough, MA, US; Zierke Thomas, Bohl-Iggelheim, DE; Kling Andreas, Mannheim, DE;
(54) Deriváty dolastatinu 15 a ich použitie
(22) 07.07.1998
(32) 18.07.1997
(31) 08/896 394
(33) US
(86) PCT/US98/13901, 07.07.1998
(57) Zlúčeniny všeobecného vzorca (I) a ich soli s ky
selinami, v ktorom A, B, D, E, F, G a K sú
a-aminokyselinové zvyšky, s a r sú nezávisle 0
alebo 1. L je jednoväzbový radikál, napríklad
aminoskupina, N-substituovaná aminoskupina, p-hydroxylamino, hydrazido, alkoxy, tioalkoxy
alebo oxímatoskupina. Uvedené deriváty dolasta
tinu 15 sú účinné pri liečení rakoviny u cicavcov.
(74) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
A-B-D-E-F-(G)r-(K)-Ls

( I)

7(51) C07K14/00
(21) 153-2000
(71) CREATIVE PEPTIDES SWEDEN AB, Djursholm, SE;
(72) Stáhl Stefan, Stockholm, SE; Uhlěn Mathias,
Stockholm, SE; Nygren Per-Áke, Stockholm, SE;
Jonasson Per, Stockholm, SE;
(54) Spôsob prípravy inzulínového C-peptidu, mo
lekula nukleovej kyseliny, multimérny polypeptid, expresný vektor, spôsoby ich prípravy
a hostiteľská bunka
(22) 07.08.1998
(32) 07.08.1997
(31) 9716790.2
(33) GB
(86) PCT/GB98/02382, 07.08.1998
(57) Inzulínový C-peptid je pripravený expresiou multimémeho polypeptidu v hostiteľskej bunke, kto
rý zahŕňa viacnásobné kópie inzulínového C-pep
tidu, a štiepením exprimovaného polypeptidu na
uvoľnenie jednotlivých kópií inzulínového C-peptidu. Ďalej sú opísané nukleové kyseliny,
expresné vektory a hostiteľské bunky na použitie
pri uvedenom spôsobe, multimémy inzulínový C-peptidový polypeptid exprimovaný a štiepený pri
spôsobe.
(74) Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;
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7(51) C07K14/54
(21) 176-2000
(71) YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT
COMPANY LIMITED, Rehovot, ÍL;
(72) Novick Daniela, Rehovot, IL; Dinarello Charles,
Boulder, CO, US; Rubinstein Menachem, Givat
Shmuel, IL; Kim Soo Hyun, Rehovot, IL;
(54) Interleukínový-18 väzbový protein - IL-18BP,
DNA, replikovateľný expresný nosič, transfor
movaná hostiteľská bunka, protilátka k IL-18BP, spôsob výroby IL-18BP, farmaceutický
prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie
(22) 13.08.1998
(32) 14.08.1997, 27.08.1997, 29.09.1997, 06.11.1997,
22.07.1998
(31) 121554, 121639, 121860,122134, 125463
(33) IL, IL, IL, IL, IL
(86) PCT/IL98/00379, 13.08.1998
(57) Je opísaný interleukínový-18 väzbový protein - 1L-18BP, ktorý je schopný väzby s IL-18 a/ale
bo modulácie, a/alebo blokovania aktivity IL-18,
spôsoby jeho izolácie a rekombinantnej prípravy.
Ďalej sú opísané DNA, ktoré ich kódujú, vektory

DNA, ktoré ich exprimujú, vektory na expresiu
u človeka a ďalších cicavcov a protilátky proti
nim.
(74) Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;

7 (51) C 07K 14/705, C 12N 15/12
(21) 25-2000
(71) SCHERING CORPORATION, Kenilworth, NJ,
US;
(72) Valladeau Jenny, Lyon, FR; Ravel Odile, Lyon,
FR; Bates Elizabeth Esther Mary, Lyon, FR; Ford
John, Palo Alto, CA, US; Saeland Sem, Lyon, FR;
Lebecque Serge J. E., Civrieux d'Azergue, FR;
(54) Takmer čistý alebo rekombinantný polypeptid
DCMPl a DCMP2, fúzny protein, väzbová
zlúčenina, nukleová kyselina kódujúca
DCMPl alebo DCMP2, expresný vektor, hosti
teľská bunka pre expresný vektor a spôsob re
kombinantnej prípravy polypeptidu
(22) 08.07.1998
(32) 09.07.1997
(31) 60/053 080
(33) US
(86) PCT/US98/13436, 08.07.1998
(57) Nukleové kyseliny, ktoré kódujú rôzne bunkové
proteiny u cicavcov vrátane primátov, činidlá,
ktoré sa na ne vzťahujú, vrátane špecifických pro
tilátok a purifikované proteiny. Použitie uvede
ných činidiel a diagnostické súpravy. Opísané
proteiny sú membránové proteiny dendritických
buniek (DCMP), ktoré majú podobnosť s lektínmi
a azialoglykoproteínovými receptormi. Ďalej sú
opísané luzné proteiny, ktoré obsahujú uvedené
polypeptidy, expresný vektor s obsahom uvedenej
nukleovej kyseliny a jeho hostiteľská bunka.
(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

7 (51) C 07K 16/18, 16/28, C 12N 5/20, A 61K 39/395
// C 12P 21/08, C 12N 15/06
(21) 323-2000
(71) Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha, Tokyo, JP;
(72) Fukushima Naoshi, Shizuoka-ken, JP; Uno
Shinsuke, Shizuoka-ken, JP;
(54) Monoklonálna protilátka, fragment, peptid
alebo nízkomolekulová zlúčenina z monoklonálnej protilátky, hybridom produkujúci monoklonálnu protilátku a antileukemický prí
pravok
(22) 11.09.1998
(32) 11.09.1997
(31) 9-264853
(33) JP
(57) Opisujú sa monoklonálne protilátky obsahujúce
ľudský protein pripojený k integrínu, ktoré špeci
ficky rozpoznávajú ľudský protein pripojený k in
tegrínu - IAP, a antigény, ktoré indukujú apoptózu
krviniek s jadrom. Uvedené protilátky sú schopné
rozpoznávať ľudský protein pripojený k integrínu,
rozlíšiť a identifikovať ho, pričom majú tiež in
dukčný účinok na apoptózu krviniek s jadrom.

Ďalej je opísaný terapeutický prípravok s obsa
hom monoklonálnej protilátky na použitie na lie
čenie myeloidnej leukémie a lymfoidnej leuké
mie.
(74) Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;

7 (51) C 08F 2/48, 220/34, 220/54, C 02F 1/56,
D 21H 17/45
(21) 598-2000
(71) STOCKHAUSEN GMBH & CO. KG, Krefeld,
DE;
(72) Brehm Helmut, Krefeld, DE;
(54) Spôsob výroby vysokomolekulárnych vodorozpustných polyelektrolytov
(22) 29.09.1998
(32) 31.10.1997
(31) 197 48 153.1
(33) DE
(86) PCT/EP98/06179, 29.09.1998
(57) Spôsob výroby vo vode rozpustných katiónových
polyelektrolytov polymerizáciou vo vode rozpust
ných monomérov iniciovanou nízkymi teplotami
a pomocou kombinácie ultrafialového žiarenia,
fotoiniciátora a redoxného systému, ktorý je
schopný iniciovať polymerizáciu pri teplotách
rovnajúcich sa 20 °C alebo vyšších. Polymerizáty
majú vysokú molekulovú hmotnosť a nízky obsah
zvyškového monoméru.
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

7 (51)
(21)
(71)
(72)

(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

(74)

C IlD 1/44,1/65, 3/39
530-2000
UNILEVER NV, AL Rotterdam, NL;
Bartoletti Marcella Margherita Leda, Casalpusterlengo (Lodi), Casale, IT; Bolzoni Giuseppe
Vincenzo, Casalpusterlengo (Lodi), IT; Ferro
Emanuela, Casalpusterlengo, Milan, IT; Galii
Marco, Casalpusterlengo, Milan, IT; Morris Ro
nald Meredith, Budapest, HU;
Čistiaca zmes a spôsob spomalenia depozície
vodného kameňa na povrch
09.10.1998
13.10.1997
9721691.5
GB
PCT/EP98/06633, 09.10.1998
Čistiaca zmes obsahuje 0,01 až 15 % hmotn.
alkoxylovaného alifatického aminu s 8 až 18 uhlí
kovými atómami a 1 až 8 molmi etoxylácie, kde
molový pomer nasýtených k nenasýteným alifa
tickým zvyškom je v rozsahu 40 : 60 až 80 : 20,
a 0,01 až 15 % hmotn. aniónovej povrchovo ak
tívnej látky. V prítomnosti aniónovej povrchovo
aktívnej látky pri nízkom pH je spomalená depo
zícia vodného kameňa na povrchoch, ktoré boli
ošetrené touto zmesou.
Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;

7 (51) C IlD 1/44, 3/00, 3/02, 3/39,1/835, 7/08,
A OlN 59/02, 33/08
(21) 535-2000
(71) UNILEVER NV, AL Rotterdam, NL;
(72) Bartoletti Marcella Margherita Leda, Casalpuster
lengo (Lodi), Casale, IT; Bolzoni Giuseppe Vin
cenzo, Casalpusterlengo (Lodi), Casale, IT; Ferro
Emanuela, Casalpusterlengo, Milan, IT; Galii
Marco, Casalpusterlengo (Lodi), IT; Jones Caro
lyn Elizabeth, Wirral, Merseyside, GB; Morris
Ronald Meredith, Budapest, HU;
(54) Použitie alkoxylovaného alifatického aminu
a kyslý antimikrobionálny prípravok
(22) 09.10.1998
(32) 13.10.1997
(31) 9721690.7
(33) GB
(86) PCT/EP98/06634, 09.10.1998
(57) Použitie 0,01 až 15 % hmotn. alkoxylovaného ali
fatického aminu s 8 až 20 atómami uhlíka a 1 až
8 jednotkami alkoxylácie zlepšuje antimikrobiálne účinky kyslého antimikrobiálneho prípravku
obsahujúceho 0,01 až 15 % hmotn. kyseliny amidosulfónovej. Vynález tiež opisuje kyslý antimikrobiálny prípravok obsahujúci 0,01 až 15 %
hmotn. alkoxylovaného alifatického aminu s 8 až
20 atómami uhlíka a 1 až 8 jednotkami etoxylácie,
0,01 až 15 % hmotn. kyseliny amidosulfónovej
a zdroje peroxygénu a spôsob dezinfikovania po
vrchov, ktorý pozostáva z ošetrenia povrchu kys
lým antimikrobiálnym prípravkom tohto typu.
Alkoxylovaným alifatickým amínom je obyčajne
etoxylovaný terciámy amin všeobecného vzorca:
H(A)y-N(R)-(A)yH, kde R znamená alkylovú
alebo alkenylovú skupinu obsahujúcu 8 až 20 ató
mov uhlíka, A je etoxyskupina, x a y môže byť
rovnaké alebo rozdielne a znamená celé číslo od 1
do 4. Vo výhodných uskutočneniach vynálezu R
je C14 až 08 alkyl a je výhodne odvodený od
kyseliny olejovej, palmitovej alebo myristovej.
(74) Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;

7(51) C IlD 3/02, 3/20
(21) 419-2000
(71) HENKEL-ECOLAB GMBH & CO. OHG, Diisseldorf, DE;
(72) Strothoff Werner, Niederkriischken, DE; Hemm
Dieter, Hilden, DE; Hellmann Gunter, Hilden,
DE;
(54) Čistiaci prostriedok s obsahom alkoholátu,
spôsob jeho výroby a jeho použitie
(22) 12.09.1998
(32) 23.09.1997
(31) 197 41 874.0
(33) DE
(86) PCT/EP98/05811, 12.09.1998

(57) Pastovitý až tuhý, vodu obsahujúci alkalický čis
tiaci prostriedok obsahuje vodný alkalický lúh,
výhodne lúh draselný a/alebo sodný v množstve
21 až 70 % hmotn., výhodne 35 až 55 % hmotn.,
vztiahnuté na čistiaci prostriedok, a na vytvorenie
zvýšenej viskozity obsahuje alkoholát alebo viac
alkoholátov z etanolu, propanol u, izopropanolu,
glycerínu a butylénglykolu, výhodne ako alkoho
lát draselný alebo sodný, v celkovom množstve
0,5 až 40 % hmotn., výhodne 1 až 10 % hmotn.,
výhodnejšie 2 až 8 % hmotn., % hmotn. sú vztiah
nuté na celý čistiaci prostriedok, a prípadne alko
holy a/alebo inhibitory penenia, a/alebo aktivačně
prísady, a/alebo parafínový olej, a/alebo tenzidy,
a/alebo hydroxid alkalického kovu ako tuhú látku,
a/alebo ďalšie látky bežne obsiahnuté v pracích
a čistiacich prostriedkoch. Spôsob výroby spočíva
v tom, že sa za miešania vodného roztoku hydro
xidu alkalického kovu pridá alkoholát alebo viac
alkoholátov z etanolu, propanolu, izopropanolu,
glycerínu a butylénglykolu, výhodne ako alkoho
lát draselný alebo sodný a/alebo korešpondujúce
alkoholy, a potom sa prípadne pridajú inhibitory
penenia a/alebo aktivačně prísady, potom tenzidy
a/alebo parafínový olej a nakoniec 0,1 až 35 %
hmotn., výhodne 2 až 25 % hmotn., tuhého hyd
roxidu alkalického kovu, vztiahnuté na celý pro
striedok. Prostriedok je vhodný na čistenie povr
chu, riadu a na pranie bielizne.
(74) Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK:

7 (51)
(21)
(71)
(72)

(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

(74)

C IlD 3/50,17/00
502-2000
UNILEVER NV, AL Rotterdam, NL;
Perring Keint Douglas, Ashford, Kent, GB;
Clements Christopher Francis, Hythe, Kent, US;
Macmaster Angus Peter, Nr. Ashford, Kent, GB;
Laroche Charles, Chavenay, FR;
Prostriedok na ošetrenie textílií a spôsob ošet
renia bielizne a šatstva týmto prostriedkom
09.10.1998
10.10.1997
9721586.7
GB
PCT/EP98/03053, 09.10.1998
Prostriedok na ošetrenie textílií, ktorý zahŕňa par
fumovú zmes, ktorá je zmesou vonných látok
a ktorá sa výhodne deponuje na spandexových
vláknach, pričom parfumová zmes obsahuje naj
menej 50 % hmotnostných, vzhľadom na celkovú
hmotnosť parfumovej zmesi, vonných látok.
Prostriedok na ošetrenie textílií môže byť vo for
me pracieho prostriedku, predpieracieho pro
striedku alebo plákacieho prostriedku. Vynález
ďalej poskytuje spôsob ošetrenia bielizne a šat
stva týmto prostriedkom.
Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;

7 (51) C 12N 1/20, A 61K 35/74, A 23C 9/12, 9/123,
9/127, A 23L 1/24 // (C 12N 1/20, C 12R 1:225,
1:23, 1:00)
(21) 219-2000
(71) NEW ZEALAND DAIRY BOARD, Wellington,
NZ;
(72) Gill Harshamjit S., Palmerston North, NZ; Smart
John B., Palmerston North, NZ; Gopal Pramod
K., Palmerston North, NZ;
(54) Baktérie mliečneho kvasenia zvyšujúce imuni
tu
(22) 18.08.1998
(32) 21.08.1997, 28.04.1998
(31) PO 8699, PP 3225
(33) AU, AU
(86) PCT/NZ98/00122, 18.08.1998
(57) Sú opísané nové baktérie Lactobacillus rhamnosus HN001 a HN067, Lactobacillus acidophilus
FINO17 a Bifidobacterium lactis FINO19. Každý
kmeň poskytuje pri trávení účinky zvýšenej imu
nity.
(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

7 (51) C 12N 15/00, 9/10, A OlK 67/027, A 23C 9/20
(21) 304-2000
(71) ABBOTT LABORATORIES, Abbott Park, ÍL,
US; OHIO UNIVERSITY, Athens, OH, US; UNI
VERSITY OF GEORGIA RESEARCH FOUN
DATION, INC., Athens, GA, US;
(72) Prieto Pedro A., West Worthington, OH, US; Kopchick John J., Athens, OH, US; Cummings Ri
chard D., Edmond, OK, US; Pierce James M.,
Athens, GA, US; Smith David F., Athens, GA,
US; Moremen Kelley W., Athens, GA, US;
(54) Transgénne cicavce produkujúce oligosacharidy vo svojom mlieku
(22) 04.09.1998
(32) 05.09.1997
(31) 08/925 834
(33) US
(86) PCT/US98/18383, 04.09.1998
(57) Sú opísané spôsoby na prípravu transgénnych ci
cavcov s výnimkou človeka, ktoré produkujú rôz
ne oligosacharidy a glykokonjugáty vo svojom
mlieku. Ďalej sú opísané takto pripravené cicavce,
mlieko, ktoré tieto cicavce produkujú, prostriedky
obsahujúce mlieko, frakcie mlieka a prečistené
oligosacharidy, takisto ako glykokonjugáty prí
tomné v mlieku.
(74) Rott, Růžička, Guttmann, v. o. s., Bratislava, SK;
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7 (51) C 12N 15/12, C 07K 14/47, C 12N 15/62, 15/11,
C 12Q 1/68, C 07K 16/18, G OlN 33/53,
A 61K 48/00, A OlK 67/00
(21) 1432-99
(71) AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORA
TION, Madison, NJ, US;
(72) Ozenberger Bradley Alton, Newtown, PA, US;
Kajkowski Eileen Marie, Ringoes, NJ, US;
Jacobsen Jack Steven, Ramsey, NJ, US; Bard
Jonathan Adam, Doylestown, PA, US; Walker
Stephen Glenn, East Windsor, NJ, US;
(54) Proteiny viažuce beta-amyloidový peptid a polynukleotidy, ktoré ich kódujú
(22) 14.04.1998
(32) 16.04.1997
(31) 60/064 583
(33) US
(86) PCT/US98/07462, 14.04.1998
(57) Sú opísané polynukleotidy a proteiny, ktoré sú tý
mito polynukleotidmi kódované, a tiež sú opísané
spôsoby výskumu, diagnostiky a liečenia využí
vajúce tieto polynukleotidy a proteiny. Sú tiež
opísané polynukleotidy a proteiny kódované taký
mi polynukleotidmi, ktoré sa viažu na (3-amyloidový peptid, jednu z primárnych zložiek amyloidových depozít sprevádzajúcich Alzheimerovu
chorobu.
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

7 (51) C 12N 15/19, C 07K 14/52, A 61K 38/19, 38/48,
G OlN 33/68
(21) 450-2000
(71) Applied Research Systems ARS Holding N. V.,
Curasao, AN;
(72) Proost Paul, Heverlee-Leuven, BE; Struyf Sofie,
Rumst, BE; Van Damme Jo, Brussels, BE;

(54) MCP-2 skrátený na aminokonci, DNA moleku
ly, expresný vektor, hostiteľská bunka, rekombinantný spôsob jeho prípravy, farmaceutický
prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie
(22) 28.09.1998
(32) 29.09.1997, 19.12.1997, 10.03.1998
(31) 97116863.8, 97122471.2, 98104216.1
(33) EP, EP, EP
(86) PCT/EP98/06142, 28.09.1998
(57) Je opísaný monocytový chemotaktický protein - MCP-2 skrátený na aminokonci, ktorému chýba
1, 1 až 2, 1 až 3, 1 až 4 alebo 1 až 5 NE^-koncových aminokyselinových zvyškov prirodzene sa
vyskytujúcich MCP-2, a má chemokínový anta
gonistický účinok, ďalej sú opísané cDNA sekvencie, ktoré ich kódujú, ich použitie na liečbu
a/alebo diagnostiku ochorení, pri ktorých je nutná
antagonistická aktivita proti účinkom chemokínov, a farmaceutické prostriedky s ich obsahom.
(74) Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;

7 (51) C 12N 15/19, C 07K 14/52, A 61K 38/19, 38/48,
G OlN 33/68
(21) 451-2000
(71) Applied Research Systems ARS Holding N. V.,
Curasao, AN;
(72) Proost Paul, Heverlee-Leuven, BE; Struyf Sofie,
Rumst, BE; Van Damme Jo, Brussels, BE;
(54) RANTES skrátené na aminokonci, DNA mole
kuly, expresný vektor, hostiteľská bunka, rekombinantný spôsob jeho prípravy, farmaceu
tický prostriedok s jeho obsahom a jeho použi
tie
(22) 28.09.1998
(32) 29.09.1997, 19.12.1997, 10.03.1998
(31) 97116863.8, 97122471.2, 98104216.1
(33) EP, EP, EP
(86) PCT/EP98/06143, 28.09.1998
(57) RANTES je C-C chemokín, ktorého cDNA klon
bol izolovaný z cDNA knižnice obohatenej o špe
cifické sekvencie T buniek. Sú opísané RANTES
skrátené na aminokonci, ktorým chýbajú 1,1 až 2,
1 až 3, 1 až 4 NH2-koncové aminokyselinové
zvyšky prirodzene sa vyskytujúcich RANTES.
Pozmenené RANTES majú chemokínový antago
nistický účinok. Ďalej sú opísané aj cDNA sek
vencie, ktoré ich kódujú, ich použitie na liečbu
a/alebo diagnostiku ochorení, pri ktorých je nutná
antagonistická aktivita proti účinkom chemokínov a farmaceutických prostriedkov s ich obsa
hom.
(74) Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;

7 (51) C 12N 15/24, C 07K 14/54, 16/24, C 12Q 1/68,
G OlN 33/68
(21) 91-2000
(71) SCHERING CORPORATION, Kenilworth, NJ,
US;
(72) Bazan Fernando J., Menlo Park, CA, US;
(54) Izolovaný alebo rekombinantný polynukleotid
kódujúci antigénny polypeptid, expresný vek
tor, hostiteľská bunka, väzbová zložka, súpra
va a spôsob jeho použitia a expresie
(22) 24.07.1998
(32) 25.07.1997
(31) 08/900 905
(33) US
(86) PCT/US98/15423, 24.07.1998
(57) Sú opísané prečistené gény kódujúce cytokíny
u cicavcov, látky v tomto procese zahrnuté vráta
ne prečistených proteínov, špecifických protilátok
a nukleových kyselín kódujúcich tieto molekuly.
Ďalej je opísaný spôsob použitia týchto látok
a diagnostická súprava.
(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

7 (51) C 12N 15/52, 15/81, 1/19, C 12P 5/02,
7/04, 7/02, 33/00
(21) 438-2000
(71) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, Berlin,
DE;
(72) Weber Alfred, Berlin, DE; Klages Uwe, Berlin,
DE; Kennecke Mario, Berlin, DE; Lang Christine,
Berlin, DE; Stahl Ulf, Berlin, DE; Polakowski
Thomas, Berlin, DE;
(54) Spôsob výroby ergosterolu a jeho medziproduktov pomocou rekombinantných kvasiniek
(22) 28.09.1998
(32) 30.09.1997
(31) 197 44 212.9
(33) DE
(86) PCT/EP98/06134, 28.09.1998
(57) Je opísaný spôsob výroby ergosterolu a jeho medziproduktov pomocou rekombinantných kvasi
niek a plazmidov na transformáciu kvasiniek. Sú
opísané plazmidy obsahujúce rôzny počet a kom
bináciu nasledujúcich génov - gén pre HMG-CoA
reduktázu, skvalénsyntetázu, acyl-CoA : sterolacyltransferázu a skvalénepoxidázu. Kvasinky sa
transformujú jedným alebo viacerými plazmidmi
súčasne alebo postupne.
(74) Hôrmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;

7 (51) C 12N 15/82, 15/15, C 07K 14/81, A OlN 63/02,
A OlH 5/00
(21) 1724-99
(71) CENTRUM VOOR PLANTENVEREDEL1NGSEN REPRODUKTIEONDERZOEK (CPRO-DLO), Wageningen, NL;

(72) Jongsma Maarten Anthonie, Wageningen, NL;
Strukelj Borut, Ljubljana, SI; Lenarcic Brigita,
Ljubljana, SI; Gruden Kristina, Ljubljana, SI;
Turk Vito, Ljubljana, SI; Bosch Hendrik J.,
Utrecht, NL; Stiekema Willem Johannes, Wage
ningen, NL;
(54) Spôsob ochrany rastlín proti hmyzu a nematódam
(22) 18.06.1998
(32) 18.06.1997
(31) 97201777.6
(33) EP
(86) PCT/NL98/00352, 18.06.1998
(57) Je opísaný spôsob ochrany rastliny alebo jej časti
proti hromadnému napadnutiu jedným alebo via
cerými druhmi hmyzu alebo nematód, ktoré majú
zažívacie cysteínové alebo aspartátové proteázy.
Zahŕňa zavedenie DNA sekvencie kódujúcej biel
kovinové molekuly s funkciou inhibítora proteáz
obsahujúce aspoň jednu z opakujúcich sa thyroglobulínových domén typu I alebo ich funkčné
deriváty do genómu rastliny. Je opísaný genetický
konštrukt kódujúci rekombinantný inhibitor,
prvotná transgénna rastlina a spôsob jej produk
cie, spôsob zavedenia rezistencie do populácie
rastlín a poľnohospodársky prostriedok na kon
venčné použitie nových inhibítorov.
(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

7 (51) C 12P 7/42, 13/02, C 12N 1/21
(21) 1377-99
(71) Degussa-Huls Aktiengesellschaft, Frankfurt am
Main, DE;
(72) Elischewski Frank, Dr., Leopoldshôhe, DE;
Kalinowski Jôrn, Dr., Bielefeld, DE; Púhler
Alfred, prof. Dr., Bielefeld, DE; Dusch Nicole,
Dr., Bielefeld, DE; Dohmen Jurgen, Dr., Meerbusch, DE; Farwick Mike, Dr., Bielefeld, DE;
Thierbach Georg, Dr., Bielefeld, DE;
(54) Spôsob výroby kyseliny pantoténovej
(22) 07.10.1999
(32) 09.10.1998
(31) 198 46 499.1
(33) DE
(57) Je opísaný spôsob výroby kyseliny pantoténovej
použitím mikroorganizmov so zlepšenou pro
dukčnou schopnosťou zosilnením expresie nukleotidových sekvencií kódujúcich ketopantoátreduktázu, najmä gén panE, prípadne gén ilvC. Ďa
lej sú opísané mikroorganizmy obsahujúce tieto
nukleotidové sekvencie a spôsob výroby kyseliny
D-pantoténovej pozostávajúci z fermentácie uve
dených mikroorganizmov, koncentrovania kyseli
ny pantoténovej v médiu alebo v bunkách mikro
organizmov a izolácie kyseliny D-pantoténovej.
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

7 (51)
(21)
(71)
(72)

(54)

(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

(74)

C I2P 13/00
481-2000
Forschungszentrum Jiilich GmbH, Jiilich, DE;
Eikmanns Bemd, Ulm, DE; Peters-Wendisch
Petra, Bergisch-Gladbach, DE; Sahm Hermann,
Jiilich, DE;
Pyruvátkarboxylázový gén, génová štruktúra,
vektor a transformovaná bunka s jeho obsa
hom, spôsob mikrobiálnej prípravy aminoky
selín aspartátovej a glutamátovej skupiny a je
ho použitie
30.09.1998
04.10.1997, 14.07.1998
197 43 894.6,198 31 609.7
DE, DE
PCT/EP98/06210, 30.09.1998
Je opísaný spôsob mikrobiálnej prípravy amino
kyselín aspartátovej a/alebo glutamátovej skupi
ny, pri ktorom je zvýšená aktivita pyruvátkarboxylázy genetickou modifikáciou enzýmu a/alebo
zvýšená expresia pyruvátkarboxylázového génu
v produkčnom mikroorganizme. Ďalej sú opísané
pyruvátkarboxylázový gén, génová štruktúra,
vektor a transformovaná bunka s jeho obsahom.
Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;

7 (51) C 12P 13/02, C 12N 1/20, 9/88 // (C 12P 13/02,
C 12R 1:03)
(21) 19-2000
(71) LONZA AG, Basel, CH;
(72) Robins Karen Tracey, South Guangzhou, AU;
Nagasawa Toru, Gifu, JP;
(54) Mikroorganizmy rodu Amycolatopsis alebo
Aetinomadura, enzymy z nich získané a spôsob
výroby amidov
(22) 22.07.1998
(32) 22.07.1997, 17.11.1997,06.04.1998
(31) 1776/97, 2629/97, 0815/98
(33) CH, CH, CH
(86) PCT/EP98/04587, 22.07.1998
(57) Opisuje sa nový biotechnologický spôsob výroby
amidov z nitrilov. Na tento spôsob sa používajú
mikroorganizmy rodu Amycolatopsis, Actinomadura alebo Rhodococcus.
(74) Obertáš Július, Ing., Bratislava, SK;

7(51) C12P13/04
(21) 194-2000
(71) Degussa-Huls Aktiengesellschaft, Frankfurt am
Main, DE; Forschungszentrum Jiilich GmbH,
Jiilich, DE;
(72) Marx Achim, Dr., Bielefeld, DE; Mockel Bettina,
Dr., Bielefeld, DE; PfefFerle Walter, Dr., Halle,
DE; Sahm Hermann, prof., Jiilich, DE; De Graaf
Albert, Dr., Heerlen, NL; Eggeling Lothar, Dr.,
Jiilich, DE;
(54) Spôsob fermentačnej výroby L-aminokyselín
použitím koryneformných baktérií

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

14.02.2000
20.02.1999,03.06.1999
199 07 347.3,09/324 940
DE, US
Je opísaný spôsob fermentačnej výroby L-amino
kyselín použitím koryneformných baktérií, v kto
rých je zosilnený gén glutamátdehydrogenázy.
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

7 (51)
(21)
(71)
(72)
(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

(74)

C 12P 19/56 // (C 12P 19/56, C 12R 1:11)
483-2000
Indena S. p. A., Milano, IT;
BombardeIli Ezio, Milano, IT; Ponzone Cesare,
Milano, IT;
Spôsob prípravy 3-O-glykozylkolchicónových
zlúčenín
30.09.1998
03.10.1997
MI97A002255
IT
PCT/EP98/06226, 30.09.1998
Spôsob prípravy 3-O-glykozylkolchicónových
zlúčenín vzorca (I), kde R^ je glykozidový zvy
šok, R^ je Cj.^alkoxy alebo Cj.^tioalkyl, biotransformáciou kolchicónových zlúčenín, v kto
rých r! je OH alebo metoxyskupina, pomocou
Bacillus megaterium.
Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;

7 (51) C 12P 41/00, 13/00, C 07D 209/52
(21) 1844-99
(71) GLAXO GROUP LIMITED, Greenford, Middle
sex, GB;
(72) Dawson Michael John, Stevenage, Hertfordshire,
GB; Mahmoudian Mahmoud, Stevenage,
Hertfordshire, GB; Wallis Christopher John,
Stevenage, Hertfordshire, GB;
(54) Spôsob výroby v podstate enantiomérne čisté
ho JV-chráneného (lJ?,4X)-2-azabicyklo|2.2.1]hept-5-en-3-ónu
(22) 20.08.1998
(32) 22.08.1997
(31) 9717928.7
(33) GB
(86) PCT/EP98/05291, 20.08.1998
(57) Spôsob výroby v podstate enantiomérne čistého
TV-chráneného (lR,4S)-2-azabicyklo[2.2.1]hept-5-en-3-ónu vzorca (IV), kde P je aktivačná
a ochranná skupina, v ktorom sa na racemickú
zmes A-chráneného (±)-2-azabicyklo[2.2.1]hept-5-en-3-ónu pôsobí acylázovým enzýmom a nezreagovaný enantiomér vzorca (IV) sa izoluje
z reakčnej zmesi bežnými spôsobmi.

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

7 (51) C 12Q 1/68, B OlJ 19/00
(21) 1144-99
(71) BURSTEIN LABORATORIES, INC., Irvine,
CA, US;
(72) Virtanen Jorma, Irvine, CA, US;
(54) Génový sekvenátor a spôsoby
(22) 20.02.1998
(32) 21.02.1997
(31) 60/039 027
(33) US
(86) PCT/US98/03362, 20.02.1998
(57) Je opísaný génový sekvenátor, bio-kompaktný
disk a spôsoby prípravy vzorky. Pomocou nich sa
pripravia oligonukleotidy konštantnej dĺžky
v spojení s bio-kompaktným diskom, ktoré sú po
tom využiteľné pri sekvenovaní génu.
(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

7 (51) C 13F 3/00, C 13D 3/00, 3/16
(21) 1643-99
(71) CENTRE FOR ADVANCEMENT OF NEW
TECHNOLOGIES "CANTEC", Obninsk, RU;
(72) Shimanskaya Tatyana Mihaylovna, Obninsk, RU;
Shimansky Andrey Arkadjevich, Obninsk, RU;
Kiseleva Valentina Ivanovna, Obninsk, RU;
(54) Spôsob výroby cukrového sirupu zo surovín
obsahujúcich cukor
(22) 18.05.1998
(32) 02.06.1997
(31) 97109286
(33) RU
(86) PCT/RU98/00147, 18.05.1998
(57) Je opísaný spôsob výroby rafinovaného cukrové
ho sirupu z poľnohospodárskych odpadov obsa
hujúcich cukor, ktorý obsahuje nasledujúce operá
cie: spracovanie okyslením za tepla brečky obsa
hujúcej cukor, uskutočnenie elektrolytického
a ultrafiltračného spracovania tejto brečky; úpra
vy brečky v ionexových stĺpcoch so sorbentom;
jej kondenzovanie použitím reverznej osmózy;
a odparenie brečky na koncentráciu zabezpečujú
cu predĺženú životnosť. Brečka je priemyselne
a bezpečne čistená s použitím ultrafiltrácie, re
verznej osmózy a ionexových membrán počas
procesu premeny odpadu. Produkt obsahujúci cu
kor získaný uvedeným spôsobom môže byť pou
žitý v rôznych priemyselných odboroch, ako je
výroba cukroviniek, nealkoholického piva
a v konzervárenstve, pri pečení chleba alebo pri
kryštalizácii rafinovaného cukru.
(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

7 (51) C 21B 3/06, C 21C 1/04
(21) 126-2000
(71) “HOLDERBANK” FINANCIERE GLARUS
AG, Glarus, CH;
(72) EdIinger Alfred, Baden, CH;
(54) Spôsob odkremíkovania surového železa pred
skujňovaním na oceľ
(22) 09.06.1999
(32) 10.06.1998
(31) A 1006/98
(33) AT
(86) PCT/AT99/00149, 09.06.1999
(57) Pri spôsobe odkremíkovania surového železa pred
následným skujňovaním na oceľ sa tekutá troska
v množstve zodpovedajúcom obsahu Si v suro
vom železe a obsahu oxidov Fe a/alebo Cr v tros
ke pridá po odpichu vysokej pece k odpichnutému
kúpeľu surového železa a prípadne vysokopecnej
trosky. Množstvo oceľovej trosky je pritom stano
vené tak, aby sa obsah Si v surovom železe dostal
pod 0,5 hmotn. % pri súčasnom vzraste obsahu
SiC>2 v troske pri redukcii oxidov Fe a/alebo Cr
v troske na tekuté kovy. Teplota kúpeľa trosky
a železa sa bude udržiavať pod 1500 °C.
(74) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

1TTTZ

7 (51) C21B 13/14, F 27D 3/08
(21) 289-2000
(71) VOEST-ALPINE INDUSTRIEANLAGENBAU
GMBH, Linz, AT;
(72) Heckmann Hado, Dr., Dusseldorf, DE; Schleich
Georg, Dusseldorf, DE; Gunther Wolfgang,
Neuss, DE; Wieder Kurt, Schwertbert, AT;
Stastny Wilhelm, Albemdorf, AT;
(54) Zariadenie na výrobu železnej huby
(22) 26.08.1998
(32) 02.09.1997
(31) 197 39 443.4
(33) DE
(86) PCT/DE98/02581, 26.08.1998
(57) Zariadenie zahŕňa šachtovú pec s priamou reduk
ciou, do ktorej je privádzaný horúci, prach obsa
hujúci, redukčný plyn. Kusy oxidu železa sú
plnené do hornej časti šachtovej pece s priamou
redukciou a sú ako železná huba radiálne vynáša
né na spodnom konci šachtovej pece s priamou re
dukciou pomocou vynášacích prostriedkov (3).

Ďalší vynášací prostriedok železnej huby je vy
tvorený v strednej časti šachtovej pece s priamou
redukciou. Tento ďalší vynášací prostriedok je
umiestnený pod základňou (2) v oblasti medzi
vnútornými koncami vynášacích prostriedkov (3).
Medzi každými dvoma vynášacími prostriedkami
(3) je umiestnené vodiace zariadenie (6), ktoré
vyčnieva nahor nad tieto vynášacie prostriedky
(3) tak, že železná huba, ktorá padá dolu, je vede
ná do strán na vynášacie prostriedky (3) a radiál
ne k ďalšiemu vynášaciemu otvoru. Ako vynáša
cie prostriedky sú výhodne použité dopravné zá
vitovky. Vodiace zariadenie potom výhodne za
hŕňa horný okraj, ktorý prebieha diagonálne od
konca ďalšieho vynášacieho otvoru nahor k vnú
tornej stene šachtovej pece s priamou redukciou
a môže sa v smere dolu a radiálne von vhodne
rozširovať na šírku priestoru medzi vynášacími
prostriedkami.
(74) Rott, Růžička, Guttmann, v. o. s., Bratislava, SK;

možno efektívne pripraviť zo železných rúd s po
merne nízkym obsahom železa, bez vyvolania
erózie žiaruvzdorných materiálov, s veľkou tepel
nou aj redukčnou účinnosťou, jednoduchým
spôsobom, v jednoduchom zariadení.
(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;
ZDROJE OXIDU
ŽELEZA

REDUKČNÉ
ČINIDLO

.1

PEVNÉ VYREDUKOVANE
ŽELEZO

3b 3c
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1,5

A/ALEBO
ODFOSFORENIE

7 (51) C 21B 13/14
(21) 295-2000
(71) KABUSH1KI KAISHA KOBE SEIKO SHO,
Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo, JP;
(72) Uragami Akira, Osaka-shi, Osaka-fu, JP; Ito
Shuzo, Osaka-shi, Osaka-fu, JP; Tokuda Kóji,
Osaka-shi, Osaka-fu, JP;
(54) Postup výroby železa a ocele
(22) 28.08.1998
(32) 01.09.1997
(31) 9/236214
(33) JP
(86) PCT/JP98/03869, 28.08.1998
(57) Tekuté železo (1) sa pripraví tak, že sa použije
oxid železnatý a uhlíkové redukčné činidlo,
z uhlíkového redukčného činidla a oxidu železnatého sa pripraví vytvarovaný produkt, z vytvaro
vaného produktu sa pripraví pevné vyredukované
železo, pričom pevné vyredukované železo má
metalizáciu aspoň 60 %, mernú tiaž aspoň 1,7
a obsah uhlíka aspoň 50 % teoretického množstva
potrebného na redukciu oxidu železnatého ostá
vajúceho v pevnom vy redukovanom železe a pred
významným ochladením bude uskutočnený ohrev
pevného vyredukovaného železa na vysokú teplo
tu v taviacej peci oblúkového typu. Tekuté železo

až

4.5 %

POLOTOVAR NA
VÝROBU OCELE

Trieda E
7 (51) E 02D 5/76, E 21D 21/00
(21) 1704-99
(71) Techmo Entwicklungs- und Vertriebs GmbH,
Fohnsdorf, AT; ALWAG TUNNEL AU SBAU GESELLSCHAFT m. b. H., Pasching, AT;
(72) Mocivnik Josef, Fohnsdorf, AT; Bohm Karl,
Ansfelden, AT;
(54) Spôsob a zariadenie na vŕtanie dier
(22) 17.06.1998
(32) 18.06.1997
(31) A 1064/97
(33) AT
(86) PCT/AT98/00149, 17.06.1998
(57) Spôsob a zariadenie na vŕtanie, predovšetkým ná
razové alebo vibračné vŕtanie dier v materiáli ze
miny alebo horniny. Vŕtacou korunkou (1) ulože
nou na vrtnom sútyčí (2) sa vytvorí vŕtaná diera
a súčasne sa privedie obalová rúrka (3, 4) obklo
pujúca v odstupe vrtné sútyčie (2). Počas vŕtacieho procesu sa vykoná opláchnutie vŕtacej korunky
(1) privedením vy placho vacieho prostriedku do
prstencového priestoru (13), definovaného medzi

vrtným sútyčím (2) a obalovou rúrkou (3, 4). Po
dokončení vŕtania sa do prstencového priestoru
(13) privedie vrtným sútyčím (2) tvrdnúca sus
penzia na vytvorenie ukotvenia. Takje možné jed
noduchým riešením vytvoriť predovšetkým
v uvoľnenom, pripadne sypkom materiáli jedno
duché a bezpečné ukotvenie bezprostredne po do
končení vŕtanej diery.
(74) Rott, Růžička, Guttmann, v. o. s., Bratislava, SK;

/ /

7(51)
(21)
(71)
(72)
(54)

(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

(74)

/

E 02D 29/02
1148-99
OFFICINE MACCEFERRI S. P. A., Bologna, IT;
Ferraiolo Francesco, Ca' de' Fabbri, IT;
Prvok na vytváranie pôdnej krytiny, zadržujú
cej a spevňovacej konštrukcie, najmä na vy
tváranie nepriepustných stien
24.02.1998
25.02.1997
B097A000094
IT
PCT/EP98/01050, 24.02.1998
Prvok (1) na vytváranie pôdnej krytiny, zadržujú
cej a spevňovacej konštrukcie, najmä na vytvára
nie nepriepustných stien, je tvorený jednoliatym
plátom drôteného pletiva a je rozdelený na spod
nú časť (301), na prostrednú čelnú časť (101) a na
hornú koncovú kryciu časť (201). Tieto časti sú
ohraničené spevňovacími tyčami (2, 3), ktoré sú
vsadené do ôk drôteného pletiva, a smerujú poz
dĺž čelnej časti (101) alebo určujú medzi časťami
(101, 201, 301) predurčené zakrivené línie na vy
tvorenie žľabovito tvarovaného prvku s vertikál
nou alebo naklonenou čelnou stenou. Konštrukč
ný prvok je vyplnený hlinou, kameňmi alebo
kombináciou hliny s kameňmi (7, ľ) a niekoľko
žľabovito tvarovaných vrstiev, z ktorých každá je
vytvorená prvkom (1), môže byť položených na
seba s cieľom vytvoriť nepriepustnú konštrukciu.
Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

7 (51)
(21)
(71)
(72)
(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

E 02D 29/14, E 03F 5/06
1228-99
PONT-A-MOUSSON S. A., Nancy, FR;
Hauer Jean-Claude, Saulxures lěs Nancy, FR;
Kryt na šachty na uliciach a chodníkoch
04.03.1998
11.03.1997
97/03048
FR
PCT/FR98/00419, 04.03.1998
Kryt na šachty na uliciach a chodníkoch s dvoma
hlavnými prvkami všeobecne štvorcového alebo
pravouhlého tvaru, a to rámom uloženým v zemi
a krycím prvkom, najmä vekom alebo mrežou,
uloženou na ráme, pričom rám je vybavený v blíz
kosti svojich dvoch rohov dvomi opornými hori
zontálnymi povrchmi a v blízkosti druhých dvoch
rohov šikmými opornými povrchmi na spoluprá
cu s podobnými opornými povrchmi na vnútornej
strane krycieho prvku, pričom šikmé oporné po
vrchy sú zošikmené smerom dolu a rám je vyba
vený zarážkou spolupracujúcou so zodpovedajú
cim výstupkom na krycom prvku, pričom prostri
edky na dosiahnutie dorazu (8, 9, 14A, 14B) a
zodpovedajúce prostriedky na dosiahnutie dorazu
(13, 15A, 15B) sú vytvorené tak, že v prípade, ak
na veko pôsobí zvonka vertikálna sila v akomko
ľvek bode, spolupracuje zarážka rámu so zodpo
vedajúcim výstupkom na veku na úpravu veka re
akciou vyvolanou horizontálnou zložkou sily na
zarážku cez šikmé oporné povrchy za pootočenia
veka okolo prostriedku na doraz (8, 9, 14A, 14B)
na ráme (1) až do dosiahnutia stabilnej rovnováž
nej polohy, v ktorej je veko (2) uložené svojimi
štyrmi opornými povrchmi (12 A, 12B, 12C, 12D)
na štyroch zodpovedajúcich povrchoch (6A, 6B,
6C, 6D) rámu (1).
(74) Maj lingová Marta, Ing., Bratislava, SK;

7 (51)
(21)
(71)
(72)
(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(57)

E 03D 1/14
1675-99
PROSAN d. o. o., Ruse, SI;
Vogrinec Ludvik, Ruse, SI;
Splachovacia súprava do splachovacích nádrží
03.12,1999
18.12.1998
2506/98
CH
Splachovacia súprava má plavákový ventil (23),
ktorý možno použiť tak na čiastočné, ako aj na
plné splachovanie. V plavákovom kryte (24) je
umiestnený hlavný plavák (27), ako aj ventilové
teleso (28). Ventilové teleso je spojené s druhým
plavákom (29). Blokujúce zariadenie (18) aretuje
hlavný plavák aspoň pri čiastočnom splachovaní.
S prvým tlačidlom (37) je účinne spojená prvá po
hyblivá časť (3), ktorá pri čiastočnom splachova
ní nadvihuje ventilové teleso (28). S druhým tla
čidlom (38) je účinne spojená druhá pohyblivá
časť (4), pričom obidve pohyblivé časti (3, 4)
majú nad ventilovým telesom (28) otáčavo ulože
nú páku (7, 8). Obidve páky (7, 8) sú pomocou
spúšťadla (5, 8) otáčavé a spúšťadlo (6) druhej
pohyblivej časti (4) aretuje vo svojej neutrálnej
polohe hlavný plavák (27).
(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

7(51) E 03D 13/00,11/10
(21) 168-2000
(71) ESKANDER CORPORATION N. V., Curacao,
AN;
(72) Mitchell Geoff John, Sandwich, Kent, GB;
Gachot Bertrand, London, GB;
(54) Odpadové zariadenie
(22) 28.07.1998
(32) 04.08.1997
(31) 9716498.2
(33) GB
(86) PCT/GB98/02240, 28.07.1998
(57) Odpadové zariadenie prispôsobené na používanie
s pisoárovou misou a zahŕňajúce jednosmerný
ventil (12). Spôsob prevádzkovania zariadenia pi
soára vybaveného odpadovým zariadením, ktoré
zahŕňa jednosmerný ventil (12) a ktoré sa trvalo
alebo prerušovane nezásobuje vodou na splacho
vanie.
(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;
100

7 (51)
(21)
(71)
(72)
(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

E 04C 2/38, 3/08, 5/00
1186-99
Bodnar Ernest, Don Mills, Ontario, CA;
Bodnar Ernest Robert, Don Mills, Ontario, CA;
Spôsob výroby stavebného panelu
03.06.1992
03.06.1991
710 524
US
PCT/CA92/00234, 03.06.1992
Spôsob výroby stavebného panelu, pri ktorom sa
najskôr zmontuje väčšie množstvo konštrukčných
prvkov, z ktorých každý pozostáva z plechového
rebra, ktoré má priamkovú bočnú časť pozdĺž jed
nej svojej strany a kľukatú bočnú časť pozdĺž stra
ny druhej. Kľukatá bočná časť vymedzuje jednak
širšie oblasti a jednak užšie oblasti a plechové
rebro je tvarované ako kľukaté od užšej oblasti

cez širšiu oblasť k nasledujúcej užšej oblasti
a tvorí vrcholy na širších oblastiach a to isté tvorí
vo vystuženej rámovej konštrukcii. Potom sa od
leje liaty stavebný materiál do vopred stanovenej
hĺbky vo forme a vystužená rámová konštrukcia
z konštrukčných prvkov sa umiestni do liateho
materiálu tak, že rebrá čiastočne zasahujú do lia
teho materiálu, načo sa liaty materiál vytvrdí
a stavebný panel sa vyberie z formy.
(74) Rott, Růžička, Guttmann, v. o. s., Bratislava, SK;
26 32 b

7 (51)
(21)
(71)
(72)
(54)

(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

(74)
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E 04C 3/12, E 04B 1/26, F 16B 5/02
1565-99
SFS Industrie Holding AG, Heerbrugg, CH;
Mattle Paul, Widnau, CH;
Združená väznica zložená z dvoch alebo viace
rých v pozdĺžnom smere sa prekrývajúcich a
navzájom spojených drevených trámov, ako aj
upevňovací prostriedok na spojenie dvoch vzá
jomne sa prekrývajúcich koncov drevených
trámov, ktorý sa použije pri združenej väznici
05.06.1998
09.06.1997,22.09.1997
197 24 284.7,197 41 735.3
DE, DE
PCT/EP98/03376, 05.06.1998
Združená väznica (1), pri ktorej sú dva drevené
trámy (2, 3), prekrývajúce sa v pozdĺžnom smere,
navzájom spojené pomocou upevňovacích pro
striedkov. Prekrývajúce sa konce drevených trá
mov (2, 3) sú spojené pomocou skrutiek (5), kto
ré sú umiestnené pod ostrým uhlom k priliehajú
cim povrchom (6, 7) drevených trámov (2, 3).
Skrutky (5) sú zaskrutkované v rovine, ktorá leží
kolmo na povrchy (6, 7).
Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

7(51) E04D3/28
(21) 345-2000
(71) ULTRAFRAME (UK) LIMITED, Clitheroe,
Lancashire, GB;
(72) Richardson Christopher, Clitheroe, Lancashire,
GB;
(54) Stavebné prvky
(22) 27.08.1998
(32) 09.09.1997
(31) 9719612.5
(33) GB
(86) PCT/GB98/02588, 27.08.1998
(57) Dutý stavebný prvok (10) z plastového materiálu
vybavený jedným alebo niekoľkými pozdĺžnymi
kanálikmi (30), ktorý má na svojich protiľahlých
stranách spájacie členy (32, 34), ktorými sú sta
vebné prvky (10) navzájom spojené, pričom spá
jací člen (32) na jednej strane je opatrený kanálíkom (36) na uloženie výstužného nosníka (62)
a má spodnú stenu (40) opatrenú kanálikmi.
(74) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

7(51) E 04D 3/30, 3/362
(21) 1551-99
(71) UNION MINIERE FRANCE S. A., Bagnolet,
FR;
(72) Martinez Bruno Claude, Osny, FR;
(54) Zastrešovacie prvky
(22) 08.05.1998
(32) 22.05.1997
(31) 97201527.5
(33) EP
(86) PCT/EP98/02831, 08.05.1998
(57) Zastrešovací prvok pozostáva zo štvorhranného
panelu (1) tvaru rovnoramenného lichoběžníka,
kde dve rôznobežné strany (2) a (3) majú okraje

(4) a (5), siahajúce pozdĺž celej dĺžky strán okra
jov (4) a (5), ktoré sú zvýšené na tej istej strane
panelu (1), dĺžka jednej základne lichoběžníka (6)
je rovnaká k základni (7) zvýšenej o dvojnásobok
hrúbky okraja (4) a (5) steny tak, že umožňuje
konce okrajov (4) a (5) zaradiť na stranu najkrat
šej základne (7) panelom ohraničeným koncami
s predurčeným prvkom medzi konce (9) umiest
nené na strane najdlhšej základne (6) druhého
prvku, ktorý siaha v projekcii predurčeného prvku
a paralelne k okrajom (4) a (5).
(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

7 (51) E 04D 3/35, E 04C 2/16, E 04B 1/80
(21) 188-2000
(71) ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S, Hedehusene, DK;
(72) Guldberg Marianne, Soborg, DK; Jensen Soren
Lund, Holte, DK;
(54) Strešná krytina a stenový obklad
(22) 30.06.1998
(32) 18.08.1997
(31) 9717484.1
(33) GB
(86) PCT/EP98/03980, 30.06.1998
(57) Potrubné puzdrá alebo vonkajšia strešná krytina,
alebo stenový obklad sú vytvorené zo spájaných
umelých plstí zo sklenených vlákien, kde vlákna
majú pri teplote 1400 °C viskozitu 10 až 170 poi
se (1 až 17 Pa s) a rýchlosť rozpúšťania pri pH 4,5
aspoň 20 nm za deň.
(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

7 (51) E 04D 13/17
(21) 170-2000
(71) HAUSprofi Bausysteme GmbH, Freudenstadt,
DE;
(72) Schúrmann Wolfram, Freudenstadt, DE;
(54) Hrebeňový a/alebo nárožný vetrací prvok
(22) 06.08.1998
(32) 08.08.1997
(31) 197 34 379.1
(33) DE
(86) PCT/DE98/02256, 06.08.1998

(57) Hrebeňový a/alebo nárožný vetrací prvok (10) má
strednú časť (11), ktorá je upevniteľná na hrebe
ňovú alebo nárožnú latku (15) a bočnú časť (12).
Po obidvoch stranách nadväzuje na strednú časť
(11) bočnej časti (12), ktoré sú svojimi vonkajší
mi okrajovými oblasťami (26) položiteľné na
strešnú krytinu (20) a sú medzi svojimi vonkajší
mi okrajovými oblasťami (26) a strednou časťou
(11) vytvorené prepúšťajúce vzduch. Bočné časti
(12) sú vo svojej oblasti prepúšťajúcej vzduch
(16) a/alebo vo svojich vonkajších okrajových ob
lastiach (26) vybavené pozdĺžnymi záhybmi (18,
19, 28 a 30), prebiehajúcimi v pozdĺžnom smere
(17) hrebeňového a/alebo nárožného prvku (15),
poskytujúcimi zásobnú oblasť, takže hrebeňový
a/alebo nárožný vetrací prvok (10) je do strán roztiahnuteľný. Prostredníctvom použitia hrebeňové
ho a/alebo nárožného vetracieho prvku môžu byť
rôzne veľké voľné priestory medzi hrebeňovou
latkou a strešnou krytinou zakryté tak, že je mož
ná cirkulácia vzduchu medzi hrebeňovou latkou
a strešnou krytinou a oblasť medzi hrebenáčmi
a strešnou krytinou možno ľahko utesniť.
(74) Hôrmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;

7(51)
(21)
(71)
(72)
(54)
(22)
(57)

E04F13/08
12-99
Andreánsky Andrej, Ing., Košice, SK;
Andreánsky Andrej, Ing., Košice, SK;
Krytina a spôsob jej spájania
07.01.1999
Kiytina tvorená zo spodnej dosadacej časti (3),
ktorá má po svojom obvode spájacie prvky (4)
a (5), pričom tvar spájacieho prvku (4) tvorí ne
gatívny tvar spájacieho prvku (5) a na jej hornú
časť je pripojená izolačná vrstva (2) spojená
s nosnou časťou krytiny (7) a na ňu je osadená
dlaždica (1). Spodná dosadacia časť (3) po obvo
de vybavená spájacími prvkami (4) a (5) je pripo
jená k nosnej časti krytiny (7). Dosadacia časť (3)
je vytvorená aspoň z jedného izolačného materiá
lu. Dosadacia časť (3) so spájacími prvkami (4)
a (5) presahuje aspoň na jednej strane okraj dlaž
dice (1). Na dosadacej časti (3) sú zo spodnej stra
ny vytvorené vybrania (8), do ktorých je nanese
ná lepiaca hmota (14), pričom zo spodnej strany

je na dosadaciu časť (3) upevnená fólia (15).
Spôsob spájania je charakteristický tým, že do
spájacieho prvku (5) jednej krytiny je vložený
spájací prvok (4) druhej krytiny horizontálnym aIebo vertikálnym smerom.
6.,

7(51) E 04G 23/02
(21) 86-99
(71) Ústav stavebníctva a architektúry SAV, Bratisla
va, SK; Nasch Ľudovít, Ing., CSc., Bratislava,
SK;
(72) Nasch Ľudovít, Ing., CSc., Bratislava, SK;
(54) Spôsob zosilňovania stropných konštrukcií
(22) 22.01.1999
(57) Vynález rieši spôsob zosilňovania stropných kon
štrukcií tak, že sa k zosilňovanému prvku zhora
pridajú zosilňujúce prefabrikované platne, ktoré
sa pomocou spojok potrebnej hrúbky tuho (napr.
lepením, rozpěrkami alebo iným vhodným spôso
bom) pripoja k zosilňovanému prvku. Vzniknutá
medzera medzi zosilňovaným prvkom a zosilňuj
úcimi platňami môže byť vyplnená vhodným izo
lačným materiálom a možno do nej umiestniť aj
niektoré typy rozvodov.

(57) Pri tomto spôsobe sa v jednom smere a jedným
záberom prvého ovládacieho kľúča súčasne akti
vuje uvoľňovací a uzatvárací mechanizmus tak,
že prístup k uzatváraciemu mechanizmu je zabez
pečený cez uvoľňovací mechanizmus, a v druhom
smere sa jedným záberom prvého alebo druhého
ovládacieho kľúča aktivuje len uzatvárací mecha
nizmus. K tomuto spôsobu je vytvorená bezpeč
nostná mechanická vložka, ktorej teleso (1) je
zjednej čelnej strany osadené uvoľňovacou otoč
nou vložkou (3) a z druhej čelnej strany je osade
né uzatváracou otočnou vložkou (2) minimálne
s troma kombinačnými usporiadaniami (5), pri
čom ovládací člen (4) sčasti prekrýva len uzatvá
raciu otočnú vložku (2) a je s ňou pevne a rozo
berateľné spojený. Proti vytrhnutiu je uzatváracia
otočná vložka (2) a uvoľňovacia otočná vložka
(3) vybavená zaisťovacími príchytkami (10) a na
vyše ovládací člen (4) je vybavený upevňovacím
kolíkom (11). Teleso (1) je na čelnej strane vyba
vené výstupkom (13), v ktorom je umiestnený
vonkajší upevňovací otvor (15). Bezpečnostná
mechanická vložka si vyžaduje zvláštny ovládací
kľúč pozostávajúci z prvej uvoľňovacej zóny, ne
utrálnej zóny a uzamykacej zóny.
(74) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

3

7 (51)
(21)
(71)
(72)
(54)

7 (51) E 05B 27/04, 19/02
(21) 87-99
(71) Sýkora Jozef, Bratislava, SK; Janovec Ján,
Ružomberok - Biely Potok, SK;
(72) Sýkora Jozef, Bratislava, SK; Mikuš Ladislav,
Bratislava, SK;
(54) Spôsob uzatvárania a otvárania bezpečnostnej
mechanickej vložky, bezpečnostná mechanická
vložka, kľúč a kovanie
(22) 22.01.1999
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E 05D 7/04
1740-99
SFS Industrie Holding AG, Heerbrugg, CH;
Oesterle Helmut, Feldkirch, AT;
Držiak na upevňovacie čapy okenného, dvero
vého alebo nábytkového závesu
(22) 22.05.1998
(32) 14.07.1997
(31) 197 30 143.6
(33) DE
(86) PCT/EP98/03031, 22.05.1998
(57) Pri držiaku na pripevňovací čap (1) v oblasti dve
rí (10) sú vytvorené otvoiy (8 a 9) na vloženie pripevňovacieho čapu (1), ako aj prestavovacieho
dielu (3). Prestavovaci diel (3) je vyhotovený ako
závitový svorník a na svojom konci má nákružok,

(5) ktorý zasahuje do drážky (7) vo voľnej konco
vej oblasti pripevňovacieho čapu (1) závesu (2).
Posunutím prestavovacieho dielu (3) sa uskutoční
aj axiálne prestavenie pripevňovacieho čapu (1),
takže je zaručené presné nastavenie a tiež mož
nosť dodatočného nastavenia.
(74) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
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7 (51)
(21)
(71)
(72)
(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

(74)

5

10

E 05F 15/14, E 05D 15/06
1366-99
DORMA GmbH + Co. KG, Ennepetal, DE;
Finke Andreas, Gevelsberg, DE; Althoff Andreas,
Hagen, DE;
Kryt, hlavne na automatické dverové pohony
08.02.1999
09.02.1998
198 04 860.2
DE
PCT/EP99/00811, 08.02.1999
Kryt, hlavne na automatické dverové pohony, je
určený hlavne na upevnenie mechanických
a elektronických komponentov, ako napríklad po
jazdných zariadení, závesných zariadení na po
hyblivé dverové krídla, pohonných agregátov
skladajúcich sa z prvkov na prenos sily, spojok,
motorov, pomocných pohonov, ovládacích a regu
lačných prvkov, sieťových rozvodov, senzorov
a pod. Kryt sa skladá zo základného profilu (1),
tvoreného dvoma ramenami (5, 25), ktoré vzá
jomne zvierajú uhol 90° a sú spojené spojovacím
ramenom (34). Na spojovacom ramene (34) je
rovnobežne s ním, pod uhlom 45° zhotovené
prichytenie (8), prostredníctvom ktorého môže
byť základný profil (1) zavesený na bližšie neznázomenom závesnom profile a potom upevnený na
budove. K ramenu (5) je zahákovaním pripojený
krycí profil (2), na konci ktorého sa nachádza
koncový profil (3). Čelné strany základného pro
filu (1) sú zakryté koncovými krytmi.
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

AXWWWVWW

7(51)
(21)
(71)
(72)
(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

E06B3/48
1553-99
Raynor Garage Doors, Dixon, IL, US;
Morgan Brian H., Dixon, IL, US;
Panelová konštrukcia garážových dverí
14.05.1998
15.05.1997
08/857 089
US
PCT/US98/09771, 14.05.1998
Rad obdĺžnikových, horizontálnych panelov gará
žových dverí (10, 12), ktoré sú spojené integrál
nymi závesnými prvkami (36, 38, 40, 42), ktoré
umožňujú panely (10, 12) vyrábať v továrni a zo
stavovať namieste konštrukcie. Panely (10, 12),
rovnako ako závesné prvky (36, 38, 40, 42) sa
môžu vyrábať zo sklenených vlákien, spevne
ných, zložených alebo iných polymerických ma
teriálov na zlepšenie trvanlivosti konštrukcie ga
rážových dverí.
(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

7 (51)
(21)
(71)
(72)
(54)

E 06B 9/24, 7/098
130-99
Mikolaj Rudolf, Ing., Žilina, SK;
Mikolaj Rudolf, Ing., Žilina, SK
Zateplenie o tvorových výplní budov priesvit
nou, spriehľadniteľnou odnímateľnou clonou
TENEKO1
(22) 01.02.1999
(57) Zateplenie otvorových výplní budov priesvitnou,
spriehľadniteľnou odnímateľnou clonou je viac
funkčné zariadenie ako doplnok otvorových výpl
ní, akými sú okná alebo balkónové dvere. Pozos
táva z dielu, odnímateľné osadeného na krídle
o tvorovej výplne (3); v jeho vrstvách sú vytvore
né priezory (18), ktorými je diel spriehľadniteľný
ťahadlami (4). Ďalší diel clony (5) je osadený
pred príslušný otvor; zhotovený je z pásov (11),
šupinovité pripevnených na textilné stuhy (15);
pásy sú ťahadlami (6) vyzdvihnuteľné a ťahadla
mi (16) překlopné a tým spriehľadniteľné. Obidva
diely sú zhotovené z tenkostenných priesvitných,
ohybných materiálov s tepelnoizolačnými vlast
nosťami. Osadením dielov vznikajú vzduchové
vankúše medzi nimi (8) a zasklením otvorovej vý
plne (7), ktoré v súčinnosti s vlastnosťami samot
ných dielov bránia prechodu a prestupu tepla,
zvuku a nadmerného osvetlenia clonu.

Trieda F
7 (51) F 16H 61/02, 61/06
(21) 282-2000
(71) ANTONOV AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES
B. V, CH Rotterdam, NL;
(72) Antonov Roumen, Paris, FR;
(54) Spôsob regulácie hladkého radenia prevodov
a príslušné prevodové ústrojenstvo
(22) 03.09.1998
(32) 05.09.1997
(31) 97/11095
(33) FR
(86) PCT/FR98/01883, 03.09.1998

(57) Vynález sa týka spôsobu regulácie hladkého rade
nia prevodov, kde je planétové súkolesie (7)
v priamom zábere pôsobenia odstredivého zotr
vačníka (29) zapájajúceho spojku (18). Uvoľnenie
spojky (18) môže byť odvodené buď od hydrau
lického spúšťača alebo od osových reakčných síl
prstencového skrutkovitého osového dorazu (B2).
S cie-ľom zabrániť tomu, aby došlo k náhlemu za
pojeniu spojky (18) v dôsledku pôsobenia zotr
vačníkov (29), najmä vtedy, keď prenášaný krúti
aci moment náhle zmizne, ovládacia jednotka
(453) zisťuje okamžitý prevodový pomer
(VE/VS) a vyvoláva meraný spätný tlak v spúšťa
či (45), keď zotrvačníky (29) zapínajú spojku
(18). Vynález je využiteľný na reguláciu hladkého
radenia prevodových pomerov.
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
454
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7 (51) F 17C 1/00, C 22C 38/08, F 25B 19/00,
F 25D 23/00
(21) 1785-99
(71) EXXON PRODUCTION RESEARCH COMPA
NY, Houston, TX, US;
(72) Woodall Robert M., The Woodlands, TX, US;
Bowen Ronald R., Magnolia, TX, US; Fairchild
Douglas P, Sugar Land, TX, US;
(54) Zlepšený systém výroby, skladovania a trans
portu skvapalneného zemného plynu
(22) 18.06.1998
(32) 20.06.1997, 28.07.1997, 19.12.1997, 14.05.1998
(31) 60/050 280, 60/053 966, 60/068 226, 60/085 467
(33) US, US, US, US
(86) PCT/US98/12726, 18.06.1998
(57) Kontajnerje vybavený na skladovanie komprimo
vaného skvapalneného zemného plynu pri tlaku
od asi 1 035 kPa (150 psi) do asi 7 590 kPa (1 100
psi) a pri teplote od asi -123 °C (-190 °F) do asi
-62 °C (-80 °F). Kontajnerje konštruovaný z níz
ko legovanej ocele extrémne vysokej pevnosti,
obsahujúcej menej než 9 % hmotn. niklu a majú
cej pevnosť v ťahu väčšiu než 830 MPa (120 ksi)
a DBTT nižšiu než asi -73 °C (-100 °F).

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

7(51) F 23D 14/02, 14/62, 14/60, 14/70
(21) 195-2000
(71) GRAVESON ENERGY MANAGEMENT LTD.,
Lancashire, GB;
(72) Maton Maurice Edward George, Ashurst, Hants,
GB;
(54) Horák
(22) 16.06.1999
(32) 16.06.1998
(31) 9812975.2
(33) GB
(86) PCT/GB99/01919, 16.06.1999
(57) Zariadenie na spaľovanie plynnej zmesi plynného
paliva so spaľovacím nosným plynom, napríklad
kyslíkom alebo vzduchom, pričom horák zahŕňa
horákovú rúrku (11) otvorenú na jednom konci
(1 ľ) a uzatvorenú na druhom konci (11"), pričom
vnútri horákovej rúrky (11) v mieste priľahlom
k otvorenému koncu (1 ľ) je usporiadaný stabili
zátor (30) plameňa, v ktorom je spaľované palivo,
pričom cez stabilizátor (30) plameňa prebiehajú
priechody (52, 54, 56, 58) na plynnú zmes. Horák
(10) má vstupy (14, 16) priľahlé k uzatvorenému
koncu (11") a spojené s prívodnými potrubiami na
spaľovací nosný plyn a plynné palivo. Jedno z prí
vodných potrubí má regulačný ventil na reguláciu
veľkosti plameňa, jedno z prívodných potrubí má
tlakový alebo prietokový menič a druhé z uvede
ných potrubí má premenlivý booster alebo reštriktor, ktorý má ozvu na tlakový alebo prietokový
menič. Najnižší prietok plynnej palivovej zmesi je
tvorený jednou šesťdesiatinou najvyššieho prieto
ku plynnej palivovej zmesi, každý z priechodov
(52, 54, 56, 58) má pri konci bližšom k otvorené
mu koncu (1 ľ) horákovej rúrky (11) lievikovitý
výstup (60).
(74) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

7 (51)
(21)
(71)
(72)
(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

F 23N 1/02, F 24H 8/00, 1/24, F 23D 14/18
123-2000
Čejka Zbyněk, České Budějovice, CZ;
Čejka Zbyněk, České Budějovice, CZ;
Plynový kondenzačný kotol
20.08.1997
04.08.1997
PV 2472-97
CZ
PCT/CZ97/00030, 20.08.1997
Zariadenie pozostáva z plášťa (13) s teplovýmennou kvapalinou (66) a z pohyblivého horáka (1)
na radiačné bezplameňové spaľovanie, ktorý je
tvorený aspoň tromi dierovanými vypuklými spa
ľovacími plochami (2, 2', 2" 2"'), medzi ktorý
mi sú vrstvy teliesok aktívnej hmoty (4), a ktorý
je upevnený na stredovom drieku (3) posuvne
uloženom v prírube (22) rúrky (11). Stredový
driek (3) opatrený zvonom (6) difúzora zapadajú
cim do sedla (7) difúzora v otvore (10) na prívod
zmesi do spaľovacej komory (5), a tak pri pohybe
stredového drieku (3) dochádza v štrbine difúzora
k regulácii prietoku a tlaku zmesi vstupujúcej do
spaľovacej komory (5). Prietok samotného vyku
rovacieho plynu je regulovaný plynovým regulač
ným ventilom (28). Na spaľovaciu komoru (5)
nadväzuje primárny tepelný výmenník (43), pozo
stávajúci z kruhových článkov (45, 45', 45"),
ktorým prechádzajú výstupné spaliny cez dymovod (49) do sekundárneho plynového výmenníka
(44), v ktorom sa predhrieva spaľovací vzduch
vedený ďalej prívodným potrubím (30) k horáku
O).

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

í
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7 (Sl)
(21)
(71)
(72)
(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(57)

F 24D 3/12, 3/16, E 04C 1/39
1453-99
Polygo Holding GmbH, Bogen, DE;
Steiner Josef, Ybbs, AT;
Prefabrikovaná systémová doska
21.10.1999
21.10.1998
98119910.2
EP
Prefabrikovaná systémová doska (1), napríklad
z minerálneho materiálu, plastu alebo podobne, je
vyrobená s vedeniami (2) vedúcimi tekutinu alebo
prúd, takzvanými vykurovacími registrami, ulo
ženými v kanáloch (la) v nej vytvorených.
V aspoň jednej pripojovacej časti (Ib) systémovej
dosky (1) je uskutočnený aspoň jeden zárez (Ic)
na připojovací koniec (2a) vedenia (2) uloženého
v kanáli (la), pričom koncová časť kanála (la)
ústi do tohto zárezu (lc). Aspoň jedna koncová
časť kanála (la) ústi do aspoň jedného odbočného
kanálu (Id, le, 1 f) vytvoreného v systémovej dos
ke (1) a určeného na spojenie s registrom susednej
systémovej dosky (1) alebo s prívodným a odvádzacím vedením.
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
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7 (51) F 25B 19/00, F 17C 9/02, 11/00, B 65D 90/22,
C 22C 38/08
(21) 1783-99
(71) EXXON PRODUCTION RESEARCH COMPA
NY, Houston, TX, US;
(72) Bowen Ronald R., Magnolia, TX, US; Minta
Moses, Sugar Land, TX, US;
(54) Systémy skladovania a dodávania paliva LNG
do vozidiel poháňaných zemným plynom

(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

18.06.1998
20.06.1997, 28.07.1997, 19.12.1997
60/050 280, 60/053 966, 60/068 198
US, US, US
PCT/US98/12741, 18.06.1998
Systémy skladovania a dodávania paliva sú vyba
vené na skladovanie komprimovaného skvapalne
ného paliva zemného plynu (PLNG) pri tlaku od
asi 1 035 kPa (150 psi) do asi 7 590 kPa (1 100
psi) a pri teplote od asi -123 °C (-190 °F) do asi
-62 °C (-80 °F) a dodávanie odpareného paliva
PLNG na požiadavku spaľovania v motore (24).
Systémy skladovania a dodávania paliva sú vyba
vené skladovacími kontajnermi (10) paliva, ktoré
sú konštruované z nízko legovaných ocelí s ex
trémne vysokou pevnosťou, obsahujúcich menej
než 9 % hmotn. niklu a ktoré majú pevnosť v ťa
hu väčšiu než 830 MPa (120 ksi) a DBTT nižšiu
než asi -73 °C (-100 °F). Hoci tým nie je obme
dzený, je tento vynález obzvlášť užitočný pre au
tomobily, autobusy, nákladné autá a iné vozidlá
s motormi (24), konštruovanými na pohon spaľo
vaním zemného plynu.
(74) Rott, Růžička, Guttmann, v. o. s., Bratislava, SK;

7 (51) F 25B 29/00, F 24D 3/04
(21) 636-99
(71) 1NTERENERGORESURS, spol. s r. o., Rimavská
Sobota, SK;
(72) Ivanenko Genadij Genadievič, Kramatorsk, Donecká oblasť, UA;
(54) Tepelný generátor
(22) 13.05.1999
(32) 16.09.1998
(31) 98 09 4872
(33) UA
(57) Zariadenie obsahujúce menič (1) pohybu tekutiny,
ktorého jedna čelná časť je spojená s dutým cy
lindrickým telesom (2) a druhá čelná časť s prep
úšťacím potrubím (3), brzdné zariadenie (4) s reb
rami (5), umiestnené v dutom cylindrickom telese
(2), a tiež brzdné zariadenie (6) s rebrami (5),
umiestnené v prepúšťacom potrubí (3) za zónou
jeho spojenia s meničom (1) pohybu tekutiny,
a injekčné potrubie (7) s výstupným otvorom (8)
tvaru obdĺžnika, spojené s meničom (1) pohybu
tekutiny. Menič (1) pohybu tekutiny je realizova
ný vo forme kruhovej cylindrickej dutiny (9), po
zdĺžna os je spojená s pozdĺžnymi osami dutého
cylindrického telesa (2) a prepúšťacieho potrubia
(3), a jeden z vnútorných povrchov (10) injekčné
ho potrubia (7) je spojený s bočným povrchom
(11) uvedenej kruhovej cylindrickej dutiny (9).

7 (51)
(21)
(71)
(72)
(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

(74)

F27D7/00
82-2000
GAZ DE FRANCE Service National, Paris, FR;
Cordier Rémy, Sceaux, FR; Ferlin Thierry,
Tinqueux, FR; Tackels Guy, Nanterre, FR; Mine
Thieny, Saint-Cyr-Les-Annonay, FR;
(54) Spôsob regulácie toku vykurovacích plynov
a zariadenie na jeho vykonávanie

F 28D 13/00, 21/00
1832-99
KFX Inc., Denver, CO, US;
Conochie David Stewart, Camberwell, VIC, AU;
Spôsob stabilizácie tepelne upraveného uhlíko
vého materiálu
23.06.1998
23.06.1997
PO 7482
AU
PCT/AU98/00484, 23.06.1998
Stabilizácia tepelne upraveného uhlíkového mate
riálu zahŕňa kroky zavedenia vsádzky uhlíkového
materiálu pri zvýšenej teplote do procesnej nádo
by na vytvorenie náplňového lôžka a ochladenie
uhlíkového materiálu v náplňovom lôžku na cie
ľovú teplotu nepriamou výmenou tepla. Pri spôso
be sa uskutoční privádzanie plynu obsahujúceho
kyslík do náplňového lôžka, predtým ako uhlíko
vý materiál dosiahne cieľovú teplotu, na parciálnu
oxidáciu uhlíkového materiálu do požadovaného
stupňa na stabilizáciu uhlíkového materiálu. Pri
spôsobe sa odvádzaním tepla, uvoľňovaného oxi
dáciou uhlíkového materiálu, z náplňového lôžka,
uskutoční riadenie teploty uhlíkového materiálu
pri oxidácii na zabránenie nekontrolovanej tepel
nej reakcii.
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

7(51)
(21)
(71)
(72)

(22)

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

21.01.2000

22.01.1999
99 00680
FR
Regulácia sa vykonáva aspoň čiastočne regulova
ným prívodom aspoň jedného vykurovacieho ply
nu označeného „B”, ktorý má hodnotu výhrev
nosti vyššiu, ako je hodnota výhrevnosti plynu
„A", do uvedeného toku plynných palív. Predme
tom je ďalej zariadenie na vykonávanie tohto
spôsobu a jeho použitie hlavne na ovládanie prí
toku paliva do horákov sklárskych pecí.
(74) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

7(51)
(21)
(71)
(72)
(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

F41G1/38
243-2000
Sammut Dermis J., Woodside, CA, US;
Sammut Dermis J., Woodside, CA, US;
Teleskopický cieľnik, zámerný kríz na tento
cieľnik a spôsob zasiahnutia cieľa
28.09.1998
08.12.1997
08/986 458
US
PCT/US98/20684, 28.09.1998
Vynález sa týka teleskopického cieľnika zámerné
ho kríža na streľbu na veľké vzdialenosti. Zámer
ný kríž (18) sa dá použiť s ľubovoľným bežným
teleskopickým cieľnikom ako opticky priehľadná
doštička alebo disk (19), ktorý má optický stred
(21), ktorý koinciduje so stredom zorného poľa,

keď je zámerný kríž namontovaný v teleskopic
kom cieľniku. Zámerný kríž zahŕňa primáme
zvislé vlákno (20), ktoré má vopred stanovenú
hrúbku a pretína optický stred doštičky, primáme
vodorovné vlákno (22), ktoré má vopred stanove
nú hrúbku a pretína primáme zvislé vlákno (20),
viaceré sekundárne zvislé vlákna (26), ktoré majú
vopred stanovenú hrúbku a sú navzájom rovno
merne oddelené pozdĺž prinajmenšom niektorých
z uvedených sekundárnych zvislých vláken (24),
a prostriedky (30) na určovanie vzdialenosti,
umiestnené v jednom z kvadrantov vytvorených
prie-sečníkom primárneho zvislého vlákna (32)
a vodorovného vlákna (34).
(74) Maj lingová Marta, Ing., Bratislava, SK;
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7(51)
(21)
(71)
(72)
(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(57)

(74)

F 42B 12/00
198-2000
Exel Ivo, Ing., Brno, CZ;
Rak Miloš, Slavičín, CZ; Prchlik Lubomír,
Slavičin, CZ;
Priebojná strela s trhavinou
14.02.2000
19.02.1999
PV 558-99
CZ
Zbraniam najrôznejších kalibrov je určená prie
bojná strela s trhavinou (6) usporiadanou v dutine
tela strely. Do tejto trhaviny (6) zasahuje dnový
zapaľovač (3), pričom na konci dutiny tela strely
je usporiadaná skrutka (2) s aspoň jednou dištanč
nou podložkou (4). Skrutka (2) môže byť vybave
ná svie-tiacou zložkou (7).
Koritšánsky Svetozár, Ing., Stará Turá, SK;

Trieda G
7(51)
(21)
(71)
(72)
(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

G OlM 3/28, 3/00
318-2000
BG Intellectual Property Ltd., Berkshire, GB;
Ashworth Roger Philip, Leicestershire, GB;
Zisťovanie netesnosti potrubia
20.08.1998
10.09.1997
9719101.9
GB
PCT/GB98/02513, 20.08.1998
Systém na zisťovanie netesnosti potrubia zahŕňa
skúšobné ústrojenstvo (12) vybavené tesniacimi
vakmi (14, 15), spojenými spriahadlom (16).
Tieto tesniace vaky (14, 15) v nafúknutom stave
vytvárajú utesnenú objemovú komoru (18).
Tesniace vaky (14, 15) nemusia zaručovať per
fektné utesnenie, takže môže dochádzať k netes
nostiam pri vzniku tlakového rozdielu. Zostáva
júca časť potrubia vytvára skúšobnú objemovú
komoru (19). Snímač alebo prevodník (20) meria
tlakový rozdiel medzí objemovými komorami
(18, 19), pričom snímač alebo prevodník (21) me
ria tlak v skúšobnej objemovej komore (19).
Informácie o nameranom tlaku sú využívané ria
diacim ústrojenstvom na sledovanie zmeny tlaku
a na nastavovanie tesniaceho tlaku tak, aby boli
udržiavané rovnaké tlaky, aj keď dôjde k poklesu
skúšobného tlaku v dôsledku poruchy potrubia.
Pri alternatívnom usporiadaní sú uskutočnené dve
samostatné ústrojenstvá s pridruženými okruhmi
na zaistenie dvoch dočasne utesnených tlakových
komôr so skúšobnou komorou medzi nimi.
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

JEDNOTKA.
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7(51)
(21)
(71)
(72)
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(32)
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(33)
(86)
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G OlN 27/90
317-2000
BG Intellectual Property Ltd., Berkshire, GB;
Burd John Ferris, Nottingham, GB; Ramshaw
James Edward, Northumberland, GB;
Zariadenie s vírivými prúdmi na skúšanie po
trubia a príslušný spôsob
24.08.1998
08.09.1997
9718891.6
GB
PCT/GB98/02547, 24.08.1998

(57) Vlečný prostriedok (10) na skúšanie potrubia
môže byť vlečený potrubím (11) prostredníctvom
lana (12). Tento vlečný prostriedok (10) zahŕňa
energetickú jednotku (10), hlavný procesorový
modul (21) a cievku (24), ktorá vytvára pole víri
vých prúdov, ktoré prechádza pozdĺž potrubia
(11). Výsledné poleje zisťované prostredníctvom
hlavného snímacieho okruhu (22) a pomocného
snímacieho okruhu (25). Informácie o amplitúde
a fáze zisteného poľa spoločne s informáciami
o smerovej orientácii vlečného prostriedku (10) sú
posielané do základnej stanice (30) a odtiaľto do
počítača (31). Dištančné kódovacie zariadenie
(32) pomáha pri lokalizácii polohy zistených po
rúch v potrubí (11).
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

>20 ,21

,22 ,23

24 ,26
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7 (51) G OlP 3/483, G OlF 1/075
(21) 211-2000

(71) Ziegler Horst, Paderbom, DE;
(72) Ziegler Horst, Paderbom, DE;
(54) Usporiadanie na detekciu otáčania otočného
prvku a prístroj na meranie objemu s týmto
usporiadaním
(22) 16.02.2000
(32) 27.02.1999
(31) 199 08 612.5-52
(33) DE
(57) Usporiadanie na detekciu otáčania otočného prv
ku (1) zahŕňa elektricky vodivú čiastkovú plochu
(2), vytvorenú na v podstate rovinnej ploche otoč
ného prvku (1), oproti ktorej ležia na pevne stoja
com snímacom prvku (7) vytvorené s odstupom
najmenej dve rovinne ploché elektródy, z ktorých
najmenej jedna slúži ako budiaca elektróda (3)
a najmenej jedna ako prijímacia elektróda (4)
a ktoré sú pri otáčaní otočného prvku (1) cez
elektricky vodivú čiastkovú plochu (2) kapacitne
viazateľné, pričom sú vytvorené detekčné pros
triedky (7, 45), pomocou ktorých sa na budiacu
elektródu (3, 3a, 3b, 39a, 39b, 39c, 39d) dajú pri
viesť napäťové impulzy a z prijímacej elektródy
(4, 38) sa dajú odoberať prijímané signály, a kto
ré sú vytvorené na zistenie polohy otočného prv
ku (1, 40) vzhľadom na snímací prvok (7) pomo
cou prijímaných signálov.
(74) Maj lingo vá Marta, Ing., Bratislava, SK;

X
7(51) G 08B 13/26
(21) 255-2000
(71) DKL INTERNATIONAL, INC., Wilmington,
DE, US;
(72) Afilani Thomas, Jersey Shore, PA, US;
(54) Merací obvod
(22) 20.08.1998
(32) 25.08.1997
(31) 08/917 223
(33) US
(86) PCT/US98/17266, 20.08.1998
(57) Zariadenie na delegovanie zmien dielektrokinéznych účinkov je tvorené obvodom detekcie a me
rania prúdu. Zariadenie je najmä určené na lokali
záciu zakrytých objektov, napr. ľudí, živočíchov,
materiálov alebo kontrolovaných látok. Detekčný
obvod prúdu je pripojený na anténu, pričom dele
guje nepatrné zmeny dielektrokinéznych účinkov,
ku ktorým dochádza vnútri delegovaného prostre
dia. Detekčný obvod prúdu sa automaticky pri
spôsobuje hodnotám okolitého elektrického poľa
nulováním, v dôsledku čoho má vyššiu citlivosť
na zmeny elektrického poľa spôsobené zmenami
dielektrokinézie. Vynález môže byť použitý na
detekciu zakrytých objektov alebo látok, na de
tekciu pohybu, na detekciu v lekárskej diagnosti
ke a pod.
(74) Hôrmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
/

7 (51)
(21)
(71)
(72)

(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(57)

(74)

G 08C 17/02
665-99
Ziegler Horst, prof. Dr., Paderbom, DE;
Ziegler Horst, prof. Dr., Paderbom, DE; Ziegler
Martin Andreas, Paderbom, DE; Ziegler Lllrike
Claudia, Sindelfmgen, DE; Ziegler Tobias Irmo,
Paderbom, DE;
Spôsob prenosu dát
19.05.1999
30.05.1998
198 24 471.1
DE
Prenos dát medzi väčším počtom meracích jedno
tiek (20) a riadiacou jednotkou (22) spoločnou pre
tieto meracie jednotky (20). Spôsob prenosu dát
sa vykonáva rádiovým kanálom prístupným pre
kohokoľvek. Na zmenšenie vplyvu rušivých sig
nálov inými užívateľmi na chyby prenosu dát sa
navrhuje vykonať prenos dát v dopytovacích cyk
loch, ktorých začiatok sa náhodne stanoví prijí
macou jednotkou (42). V priebehu takéhoto dopytovacieho cyklu so štatisticky sa meniacou fázo
vou polohou sa podľa vopred stanoveného vzoru
vopred stanovia vysielacie časové intervaly pre
jednotlivé meriace jednotky (20).
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

ono
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ono
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08.02.2000
09.02.1999
199 05 316.2
DE
Systém na prenos údajov s najmenej jedným vy
sielačom (A, B, C) a jedným prijímačom (E) na
prijímanie balíkov (P^, Pg, P() údajov, ktoré
v určitých časových odstupoch (Xg) vysiela prí
slušný vysielač (A, B, C), pričom prijímač (E) má
časové riadiace zariadenie (S) na časové riadenie
svojej prijímacej prevádzky, ktoré je zariadené
tak, aby na základe riadiacich veličín (X) pre ča
sové odstupy po sebe nasledujúcich balíkov (Pj^,
Pg, P(■) údajov príslušného vysielača (A, B, C)
odhadlo príslušný časový okamih očakávaného
najbližšieho nasledujúceho vysielania údajov vy
sielačom (A, B, C) a dočasne zaplo prijímač (E)
v tolerančnom časovom intervale (Tj^, Tg, Tý ),
ktorý obsahuje odhadnutý časový okamih, do sta
vu pripravenosti na prijímanie, aby prijal balík
(PA, Pq, PC) údajov, pričom časové riadiace za
riadenie (S) na odhadnutie časového okamihu prí
slušného očakávaného nasledujúceho vysielania
údajov príslušným vysielačom (A, B, C) je zaria
dené na to, aby sa príslušná aktuálna riadiaca ve
ličina (X(+l)) pre časový odstup od posledného
vysielania údajov po očakávané nasledujúce vy
sielanie údajov príslušným vysielačom (A, B, C)
korigovala korekčným faktorom, ktorý závisí od
pomeru skutočného časového odstupu (Xg(O))
a riadiaceho časového odstupu (X(0)) od predpo
sledného k poslednému prijatiu údajov od vysie
lača.
(74) Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;
(22)
(32)
(31)
(33)
(57)
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G 08C 19/00
173-2000
Ziegler Horst, Paderbom, DE;
Ziegler Horst, Paderbom, DE; Ziegler Martin
Andreas, Paderbom, DE; Ziegler Ulrike Claudia,
Sindelfmgen, DE; Ziegler Tobias Irmo, Pader
bom, DE;
(54) Systém na prenos údajov a prijímač tohto sys
tému

7(51) HOlL 39/24, B 2IB 27/02
(21) 38-2000
(71) NORDIC SUPERCONDUCTOR TECHNOLO
GIES A/S, Brondby, DK;
(72) Skov-Hansen Peder, Copenhagen, DK; Han
Zhenghe, Farum, DK;
(54) Spôsob valcovania supravodivých vodičov
a valcovacie zariadenie
(22) 14.07.1998
(32) 15.07.1997
(31) 0865/97
(33) DK
(86) PCT/DK98/00328, 14.07.1998

(57) Valcovacie zariadenie obsahuje dve valcové tele
sá umiestnené vzájomne proti sebe, pričom valcovacie telesá vytvárajú protiľahlé valcové plochy;
kde sú umiestnené prostriedky na hnanie dvoch
valcových prvkov okolo ich osí symetrie takým
spôsobom, že prvok na valcovanie je vťahovaný
medzi valcové povrchové plochy frikciou genero
vanou medzi prvkom na valcovanie a valcovými
povrchovými plochami. Podľa vynálezu, valcovacie zariadenie je usporiadané tak, že valcové tele
sá obsahujú aspoň dve prstencovité alebo rúrkovité valcové telesá; a prstencovité alebo rúrkovité
valcové telesá sú ďalej poskytované s povrchmi,
ktoré tvoria prstencovitú dráhu; valcovacie zaria
denie má prítlačné zariadenie, ktoré je umiestnené
na dotyk s prstencovitou dráhou takým spôsobom,
že valcové povrchové plochy sú tlačené smerom
k sebe; a prítlačné zariadenie je usporiadané a lo
kalizované takým spôsobom, že prítlačné zariade
nie je v dotyku s len časťou prstencovitej dráhy na
prstencovitých alebo rúrkovitých valcoch. Týmto
je možné valcovanie s veľkými priemermi valcov
bez následného rizika nežiaduceho deformovania
valcov v priebehu valcovacieho procesu.
(74) Rott, Růžička, Guttmann, v. o. s., Bratislava, SK;

(57) Rámová konštrukcia skriňového rozvádzača má
ramená tvorené predovšetkým ako zrkadlový
obraz k svojim uhlopriečkam prierezu a časti pro
filu má kolmé na vonkajšie strany konštrukcie
s upevňovacími otvormi, ktoré z vonkajšej strany
prechádzajú do úsekov tvoriacich otvory na upev
nenie montážnych koľajníc, je vytvorená kombi
náciou najmä týchto riešení: a) časti profilu (15,
17) ramien rámu (10) sú navzájom spojené spojo
vacím úsekom (12), ktorý tvorí skosenú vonkajšiu
hranu rámovej konštrukcie, b) prechody medzi
spojovacím úsekom (12) a časťami profilu (15,
17) ramien rámu (10) sú vytvorené ako dvojvrst
vové tesniace mostíky (13', 26') v tvare U s dosadacím úsekom (28, 29) prebiehajúcim paralelne
k príslušnej vonkajšej strane, c) časti profilu (15,
17) prechádzajú na odvrátenej hrane od spojova
cieho úseku (12) do úsekov (21, 22) s upevňova
cími otvormi (23', 24).
(74) Grega Samuel, Prešov, SK;
13

n

13'

17

7(51) H 02B 1/30,1/01
(21) 1161-97
(71) RITTAL-WERK RUDOLF LOH GmbH & Co.
KG, Herbom, DE;
(72) Benner Rolf, Herbom-Amdorf, DE; Reuter
Wolfgang, Burbach, DE;
(54) Rámová konštrukcia skriňového rozvádzača
(22) 30.09.1996
(32) 04.10.1995
(31) 195 36 950.5
(33) DE
(86) PCT/EP96/04276, 30.09.1996

20

7(51) H02K1/27
(21) 443-2000
(71) EMPRESA BRASILEIRA DE COMPRESSORES S. A.-EMBRACO, Joinville - SC, BR;
(72) Môbius Marcos Romeu, Joinville - SC, BR; Von
Dokonal Luiz, Joinville - SC, BR; De Lima
Claudio Werner, Joinville - SC, BR;
(54) Rotor elektrického motora a spôsob výroby ta
kého rotora elektromotora
(22) 25.09.1998
(32) 26.09.1997
(31) PI 9705579.4
(33) BR
(86) PCT/BR98/00086, 25.09.1998

(57) Rotor obsahuje: jadro (10) tvorené množstvom
kovových lamiel (11) zhotovených z magnetické
ho materiálu; pólové okrajové časti (20) zhotove
né z magnetického materiálu a upevnené okolo
jadra (10); rovnaký počet magnetických častí (30)
pripevnených medzi pólovými okrajovými časťa
mi (20) a jadrom (10), rotor má svoju valcovú po
strannú plochu tvorenú pólovými okrajovými čas
ťami (20), ktoré sú po obvode navzájom predele
né a prostrednými okrajovými časťami (40), za
obstaranými medzi každými dvoma priľahlými
okrajovými časťami (20) a majúcimi pozdĺž ich
pozdĺžneho rozsahu zredukovanú elektrickú vodi
vosť a zredukovanú magnetickú permeabilitu
vzhľadom na jadro (10), prinajmenej v oblastiach
spájajúcich dve priľahlé pólové okrajové oblasti
(20). Rotor ďalej obsahuje pár koncoviek (50) na
pripevnenie pólových okrajových častí (20) k jad
ru (10).
(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;
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7 (51) H 02K 15/03, 1/27
(21) 78-2000
(71) EMPRESA BRASILE1RA DE COMPRESSORES S. A.-EMBRACO, Joinville - SC, BR;
(72) Môbius Marcos Romeu, Joinville - SC, BR;
Ramirez Rivio Arturo, Joinville - SC, BR;
(54) Umiestnenie vinutého krytu rotora elektromo
tora
(22) 02.09.1998
(86) PCT/BR98/00068, 02.09.1998
(57) Rotor obsahuje jadro (20), magnety (30) obklo
pujúce uvedené jadro (20) a kryt (10), ktorý je na
vinutý okolo jadra (20) s cieľom pridržiavať mag
nety (30) na uvedenom jadre (20). Uvedené
umiestnenie obsahuje dvojicu tvarových konco
vých prvkov (40), z ktorých každý je pripevnený
na koncovej čelnej časti jadra (20) rotora a na pri
liehajúcej koncovej časti aspoň jednej z častí, vy
medzenej krytom (10) a magnetmi (30), pričom je
jeho obvodová okrajová časť (41) vybavená
aspoň jedným zahĺbením (43), smerujúcim sme
rom na os rotora, pričom vzdialenosť medzi uve
deným rotorom a spodnou časťou uvedeného za
hĺbenia (43) stanovuje najmenší koncový polomer
vinutia krytu (10).
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

r

(74)

H 04L 12/56
369-2000
EFFNET GROUP AB, Bromma, SE;
Brodnik Andrej, Ljubljana, SI; Degermark Mi
kael, Luleá, SE; Carlsson Svante, Luleá, SE;
Pink Stephen, Hässleby, SE;
Spôsob IP vyhľadávania smerov v smerovej ta
buľke a systém na IP vyhľadávanie smerov
v smerovej tabuľke
11.05.1998
15.09.1997
9703332-8
SE
PCT/SE98/00854, 11.05.1998
V spôsobe vyhľadávania smerov v smerovej ta
buľke, obsahujúcej ako položky prefixy ľubovo
ľnej dĺžky s priradenou informáciou o nasledujú
com skoku v tabuľke nasledujúcich skokov, aby
sa určilo, kam sa majú IP datagramy odoslať, je
reprezentácia smerovej tabuľky zapamätaná vo
forme úplného prefixového stromu (7), definova
ného prefixmi všetkých položiek smerovej tabu
ľky. Ďalej sú zapamätané reprezentácie bitového
vektora (8), obsahujúce údaje o reze cez prefixo
vý strom (7) v aktuálnej hĺbke (D) a pole smerní
kov, obsahujúce indexy k tabuľke nasledujúcich
skokov a k zväzku na nasledujúcej úrovni.
Uvedený bitový vektor (8) je rozdelený na bitové
masky a reprezentácia týchto bitových masiek je
zapamätaná v mapovej tabuľke. Potom sa zapa
mätá pole kódových slov, z ktorých každé kóduje
riadkový index k mapovej tabuľke a relatívny
ukazovateľ smerníka, a pole bázových adries.
Nakoniec sa uskutoční vyhľadávanie.
Maj lingo vá Marta, Ing., Bratislava, SK;
IP adresa

.codewoid

7 (51) H 04L 29/02, G 06F 17/30
(21) 99-2000
(71) MIRROR IMAGE INTERNET AB, Stockholm,
SE;
(72) Lindbo Sverker, Täby, SE;
(54) Internetový vyrovnávací systém
(22) 03.07.1998
(32) 24.07.1997
(31) 9702795-7
(33) SE
(86) PCT/SE98/01316, 03.07.1998
(57) Spôsob, systém a server na vyrovnávanie toku in
formačného obsahu internetu. Množina geografic
ky rozmiestnených vyrovnávacích serverov obs
luhuje rôzne geografické regióny a informácie
získané v súvislosti s činnosťou jedného z vyrov
návacích serverov sa distribuujú v podstate k všet
kým ostatným serverom.
(74) Rott1 Růžička, Guttmann, v. o. s., Bratislava, SK;

(57) Zariadenie pozostáva z plošne rozloženého zos
kupenia združených akustických prevodníkov vy
bavených jednotlivými budiacimi prostriedkami.
Môže sa použiť veľký počet prevodníkov, pričom
prevodníky môžu byť akéhokoľvek typu. Budiace
signály vytvárajú fázovo rozdielne vyžarovanie
zvuku z akustických prevodníkov pri rozdelení
cez celú plochu tohto zoskupenia, majúce poža
dovanú difúznu a zvlášť hlasovo znelú povahu.
Prostriedok na vytváranie budiaceho signálu má
fázovo posunutý obsah vyššieho akustického
kmitočtu a je ešte účinný na ovládanie fázového
pôsobenia aspoň niektorých týchto prevodníkov
v podoblasti tohto zoskupenia pre obsah nižšieho
akustického kmitočtu.
(74) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
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I40d. D

H 04R 1/40, 3/12
163-2000
NEW TRANSDUCERS LIMITED, London, GB;
Bank Graham, Huntingdon, Cambridgeshire, GB;
Azima Henry, Cambridge, GB; Colloms Martin,
London, GB; Harris Neil, Cambridge, GB;
Zariadenie na vyžarovanie zvuku
30.07.1998
05.08.1997
9716412.3
GB
PCT/GB98/02288, 30.07.1998

FG4A
280883
280884
280885
280886
280887
280888
280889
280890
280891
280892
280893
280894
280895
280896
280897
280898
280899
280900
7(51)
(H)
(40)
(21)
(73)
(72)
(54)
(22)
(31)
(32)
(33)
(74)
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(74)

Udelené patenty
C07D 231/12
C 07D 213/60
C IlD 1/83
C 07D 215/54
C 07D 257/04
B 65D 47/08
H 04N 5/52
C 07D 477/00
C 25D 15/00
C 03C 25/10
C 07D 207/34
C 07D 21/18
AOlN 43/36
B 61L 5/00
B OlD 53/34
C 03 B 7/086
C 07D 491/107
F 16B 5/07

280901
280902
280903
280904
280905
280906
280907
280908
280909
280910
280911
280912
280913
280914
280915
280916
280917
280918

C 07D 401/10
A OlN 25/12
C IlD 3/10
C IlD 3/00
C 07D 209/88
A61K 31/40
C 07D 209/88
C 21C 1/02
A23L 1/221
AOlN 33/18
A 61K 9/12
C 09C 1/36
C 07C 233/78
C 07D 277/36
C 02F 3/00
A61L2/10
G 08B 13/22
C 08G 18/08

A OlN 25/12, 33/06, 43/50
280902
06.07.1994
1430-93
American Cyanamid Company, Wayne, NJ, US;
Kimler Joseph, Yardville, NJ, US; Kubisch
Robert, Martinsville, NJ, US;
Vo vode dispergovateľný granulárny herbicídny prostriedok a spôsob jeho výroby
15.12.1993
07/996,412
23.12.1992
US
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

A OlN 33/18, 25/04
280910
12.09.2000
3948-87
American Cyanamid Company, Stamford, CT,
US;
Morgan Leonard John, Fareham, Hampshire, GB;
Bell Mark, Fareham, Hampshire, GB;
Spôsob výroby stáleho vodného suspenzného
koncentrátu pendimetalínu
29.05.1987
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

280919
280920
280921
280922
280923
280924
280925
280926
280927
280928
280929
280930
280931
280932
280933
280934
280935
280936
(22)
(31)
(32)
(33)
(74)
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(54)
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(72)
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(11)
(40)
(21)
(73)
(72)

A OlN 43/36, C 07D 207/34, 207/42
280895
12.09.2000
6825-89
American Cyanamid Company, Wayne, NJ, US;
Brown Dale Gordon, Hopewell, NJ, US; Diehl
Robert Eugene, Lawrenceville, NJ, US; Lowen
Gregory Thomas, Langhome, PE, US; Wright
Donald Perry, Jr., Pennington, NJ, US; Kukel
Christine Frances, Neshanic Station, NJ, US;
Herman Rod Aaron, West Pittsburg, CA, US;
Addor Roger Williams, Pennington, NJ, US;
(54) Spôsob potláčania škodlivého hmyzu, roztočov
a mäkkýšov, kompozícia na ochranu agrono
mických plodín, pyrolkarbonitrily a nitropyroIy a spôsob ich prípravy

(54)
(22)
(31)
(32)
(33)
(86)
(74)

7(51)
(11)
(40)
(21)

A61K 39/108
C IlD 3/12
B OlF 5/04
A 61K 31/4409
B 60P 7/08
C IlD 17/06
C 07D 213/86
C 07D 285/14
B 29C 47/28
B 65D 65/38
C 07D 409/06
F 16B 13/10
F 15B 15/18
C 02F 1/04
C 07D 501/02
C 07D 501/02
C 08L 27/06
C IlC 3/04

280937
280938
280939
280940
280941
280942
280943
280944
280945
280946
280947
280948
280949
280950
280951
280952

B 29C 47/08
C 07D 319/06
C 07D 319/06
C 07D 319/06
C 07D 319/06
C 07D 319/06
F 16H 3/72
C 09K 3/32
C 03B 37/05
D 21F 11/00
C04B 28/10
C 08F 297/08
C 07D 305/14
C 07D 305/14
C 07C 231/06
C 06C 5/04

04.12.1989
07/279,909
05.12.1988
US
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
....
_ .
.___ ___
A23L1/221
280909
11.05.1994
1148-93
CPC International Inc., Englewood Clifs, NJ, US;
Muller Rudi, Dr., Sinsheim, DE; Blortz Doris,
Ilsfeld, DE; Bohatiel Johan, Wustenrot, DE;
Frank Barbara, Flein, DE;
Spôsob výroby korenistej omáčky z chleba
21.10.1993
P 4235928.7
23.10.1992
DE
Žovicová Viera, Mgr. Bratislava, SK;

A 61K 9/12, 9/08, 9/00
280911
08.01.1997
760-95
Boehringer lngelheim Pharmaceuticals, Inc.,
Ridgefield, CT, US;
Jager Paul D., Waterbury, CT, US; Kontny Mark
J., New Milford, CT, US; Nagel Jurgen H.,
lngelheim am Rhein, DE;
Farmaceutický prostriedok
06.12.1993
07/987 852, 08/153 549
09.12.1992, 22.11.1993
US, US
PCT/US9311801, 06.12.1993
Majlingová Marta, Ing., Bratislava, S K;

A61K31/40
280906
08.06.1994
1054-98

(73) SMITHKLINE BEECHAM PEC, Brentford,
Middlesex, GB;
(72) King Francis David, Harlow, Essex, GB; Gaster
Laramie Mary, Harlow, Essex, GB; Kaumann
Alberto Julio, Welwyn, Hertfordshire, GB; Young
Rodney Christopher, Welwyn, Hertfordshire, GB;
(54) Použitie tetrahydrokarbazolových derivátov
(22) 17.06.1992
(31) 9113802.4
(32) 26.06.1991
(33) GB
(86) PCT/GB92/01082, 17.06.1992
(74) Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;

(33) GB
(86) PCT/GB92/00671, 13.04.1992
(74) Guniš Jaroslav Mgr., Bratislava, SK;

7(51)
(11)
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(21)
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(72)
7(51)
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(22)
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(54)

(22)
(31)
(32)
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(86)
(74)

A 61K 31/4409
280922
12.04.1995
969-94
CANADIAN SPINAL RESEARCH ORGANI
ZATION, Richmond Hill, Ontario, CA;
Hansebout Robert R., Hamilton, Ontario, CA;
Blight Andrew R., Chapel Hill, NC, US;
Použitie 4-aminopyridínu na prípravu liečiva
na zníženie bolesti a spasticity
20.12.1993
2,085,785
18.12.1992
CA
PCT/CA93/00554, 20.12.1993
Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

A 61K 39/108
280919
11.05.1994
910-93
Holmgren Jan, Västra Frôlunda, SE; Svennerholm
Ann-Mari, Västra Frôlunda, SE;
Holmgren Jan, Västra Frôlunda, SE; Svennerholm
Ann-Mari, Västra Frôlunda, SE;
Spôsob výroby kompozitnej vakcíny proti
črevnej infekcii spôsobenej enterotoxigénnymi
baktériami E. coli u ľudí
25.02.1992
9100556-1
26.02.1991
SE
PCT/SE92/00110, 25.02.1992
Guniš Jaroslav Mgr., Bratislava, SK;

7 (51) A 61L 2/10, 2/08, 2/16, B 65B 55/08
(11) 280916
(40) 06.04.1994
(21) 1108-93
(73) ELOPAK SYSTEMS AG, Glattbrugg, CH;
(72)Castberg Helge Bakketun, Kolbotn, NO;
Bergmann Karin, Willingham, Cambridgeshire,
GB; Hyde Peter John, Cowlinge, Suffolk, GB;
Ness Karen Margaret Montgomery, Bumiside,
Glasgow, GB; Stanley Christopher John, Hun
tingdon, Cambridgeshire, GB;
(54) Spôsob sterilizovania pevného povrchu
(22) 13.04.1992
(31) 9107751,1
(32) 12.04.1991

(54)
(22)
(31)
(32)
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(86)
(74)
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B OlD 53/34
280897
06.03.1996
35-95
EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY RE
PRESENTED BY THE COMMISSION OF THE
EUROPEAN COMMUNITIES, Luxembourg,
LU;
Van Velzen Daniel, Brescia, IT; Langenkamp
Henrich W., Cadrezzate, IT; Papameletiou Dimosthenis, Dr., Ispra, IT;
Spôsob odstránenia oxidu siřičitého z odpado
vých plynov
12.07.1993
9214851.9
13.07.1992
GB
PCT/EP93/01835, 12.07.1993
Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

B OlF 5/04
280921
09.04.1997
1281-96
HENKEL TEROSON GMBH, Heidelberg, DE;
Jonas Konrad H., Dusseldorf, DE; Maier Hansjorg, Waghausel, DE; Langendorf Klaus, Dudenhofen, DE;
Zariadenie na spájanie aspoň dvoch kvapal
ných médií a spôsob ich spájania
07.04.1995
P 44 12 261.6, 195 07 448.3
09.04.1994, 03.03.1995
DE, DE
PCT/DE95/00462, 07.04.1995
Maj lingová Marta, Ing., Bratislava, SK;

B 29C 47/08, 47/34
280937
12.10.1994
1441-93
Firma Windmoller and Holscher, Lengerich, DE;
Achelpohl Fritz, Lienen, DE;
Zariadenie na plošné ukladanie a odťahovanie
dráhy fóliovej hadice z plastu, vyrobenej vyfu
kovaním
17.12.1993
P 42 43 106.9, P 43 03 952.9
18.12.1992, 10.02.1993
DE, DE
Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

7 (51) B 29C 47/28, 47/08, B 29B 15/12
(11) 280927
(40) 06.04.1994
(21) 1234-93
(73)VETROTEX FRANCE, S. A., Chambery, FR;
(72) Boissonnat Philippe, Barby, FR; Loubinoux
Dominique, La Terrasse, FR; Roy Louis,

(54)
(22)
(31)
(32)
(33)
(86)
(74)
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(22)
(31)
(32)
(33)
(86)
(74)

Chambery, FR;
Zariadenie na povliekanie niťového materiálu
05.02.1993
92/01328
06.02.1992
FR
PCT/FR93/00124, 05.02.1993
Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

B60P7/08
280923
02.10.1996
1406-95
AB VOLVO, Goteborg, SE;
Johansson Lars, Kumla, SE;
Zariadenie na parkovanie ručného nákladného
vozíka
09.05.1994
9301973-5
09.06.1993
SE
PCT/SE94/00428, 09.05.1994
Žovicová Viera Mgr., Bratislava, SK;
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(54)
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B 61L 5/00, E OlB 7/02
280896
10.05.1995
1110-94
Alcatel Austria Aktiengesellschaft, Wien, AT;
Baumruck Manfred, Wien, AT;
Nájazdové ovládacie ústrojenstvo výhybiek
16.09.1994
1881/93
16.09.1993
AT
Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

7(51)
(11)
(40)
(21)
(73)
(72)

B 65D 47/08
280888
04.02.1998
1080-96
CREANOVA AG, Baar, CH;
Rentsch Rudolf A., Erlenbach, CH; Mueller
Bruce M., Mukwonago, Wl, US;
Pružiace závesné zariadenie bez hlavného pán
tu
23.02.1995
530/94-9
23.02.1994
CH
PCT/EP95/00651, 23.02.1995
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(54)
(22)
(31)
(32)
(33)
(86)
(74)
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B 65D 65/38
280928
22.06.2000
3627-89
RHONE-POULENC AGRICULTURE LIMI
TED, Ongar, Essex, GB;
(72) Edwards David Brian, Dagenham, Essex, GB;
McCarthy William John, Dagenham, Essex, GB;
Alfred Alan James, Dagenham, Essex, GB;
Jackman Anthony Douglas, Pyrford, Surrey, GB;

(54) Obal na kvapaliny škodiace životnému prost
rediu
(22) 15.06.1989
(31) UK 88 14158.5, UK 88 14159.3, UK 89 03707.1
(32) 15.06.1988, 15.06.1988, 17.02.1989
(33) GB, GB, GB
(74) Hôrmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
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(72)
(54)
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(22)
(31)
(32)
(33)
(86)
(74)

7(51)
(11)
(40)
(21)
(73)

(72)

(54)
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(33)
(86)
(74)
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(40)
(21)

C02F1/04
280932
07.06.1995
1553-94
Pirone Bruno, S. Rocco Castagnaretta, IT;
Pirone Bruno, S. Rocco Castagnaretta, IT;
Spôsob výroby nápojov, najmä na domácu vý
robu, a zariadenie na jeho vykonávanie
16.06.1993
T092A000516
16.06.1992
IT
PCT/IT93/00061, 16.06.1993
Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

C 02F 3/00
280915
08.10.1997
691-97
Topol Jan, Ing., Cirkvice u Kutné Hory, CZ;
Topol Jan, Ing., Cirkvice u Kutné Hory, CZ;
Spôsob čistenia odpadových vôd a zariadenie
na vykonávanie tohto spôsobu
04.12.1995
PV 3008-94
02.12.1994
CZ
PCT/CZ95/0027, 04.12.1995
Filípek Ján, Ing., Bratislava, SK;

C 03B 7/086, 5/167
280898
08.10.1997
589-97
TECHN1SCHE GLASWERKE ILMENAU
GMBH, Ilmenau, DE; DEGUSSA AKTIENGE
SELLSCHAFT, Hanau, DE;
Kiimmerling Andreas, Ilmenau, DE; Schwieger
Christian, Dr., Ilmenau, DE; Heym Volker,
Ilmenau, DE; Stiebert Dietmar, Ilmenau, DE;
Eckert Wilfried, Ronneburg, DE; Gdlitzer
Hubertus, Alzenau, DE;
Otočný plunžer na výstupné otvory na sklovi
nu
15.11.1995
P 44 40 702.5
15.11.1994
DE
PCT/DE95/01583, 15.11.1995
Rott, Ružička, Guttmann, v. o. s., Bratislava, SK;

C03B37/05
280945
04.02.1998
682-97

(73) ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S, Hedehusene, DK;
(72) Jensen Carsten, Roskilde, DK; Grove-Rasmussen
Svend, Roskilde, DK;
(54) Spôsob výroby umelých sklenených vlákno
vých výrobkov
(22) 01.12.1995
(31) 9424331.8
(32) 01.12.1994
(33) GB
(86) PCT/EP95/04746, 01.12.1995
(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

7(51)
(11)
(40)
(21)
(73)
(72)
(54)
(22)
(31)
(32)
(33)
(86)
(74)

C 03C 25/10
280892
08.05.1996
1594-95
Rockwool International A/S, Hedehusene, DK;
Clausen Anders U If, K0ge, DK;
Spôsob výroby rúna z minerálnych vlákien
28.06.1994
0782/93
01.07.1993
DK
PCT/DK94/00263, 28.06.1994
Rott, Růžička, Guttmann, v. o. s., Bratislava, SK;

7 (51)
(11)
(40)
(21)
(73)
(72)

C 04B 28/10, 38/10, B 28C 5/38
280947
14.01.1998
858-97
HEBEL Aktiengesellschaft, Emmering, DE;
Falke Silke, Finsterwalde, DE; Frey Emmo, Dr.,
Dachau, DE; Koerdt Frithjof, Schônbom, DE;
Spôsob výroby ľahkej minerálnej izolačnej
dosky s otvorenými pórmi
25.06.1997
196 26 953.9
04.07.1996
DE
Rott, Růžička, Guttmann, v. o. s., Bratislava, SK;

(54)
(22)
(31)
(32)
(33)
(74)
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(73)
(72)
(54)
(22)
(31)
(32)
(33)
(86)
(74)

C 06C 5/04, B 29C 47/06, 55/26
280952
07.02.1996
650-95
Nitro Nobel AB, Nora, SE;
Andersson Lars, Nora, SE; Danertz Karl-Erik,
Nora, SE; Jidestig Gôran, Nora, SE;
Nízkoenergetická zápalnica a spôsob jej výro
by
10.11.1993
9203459-4
17.11.1992
SE
PCT/SE93/00954, 10.11.1993
Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

7(51) C07C 21/18
(11) 280894
(40) 12.09.2000
(21) 846-98
(73) American Cyanamid Company, Wayne, NJ, US;

(72) Addor Roger Williams, Pennington, NJ, US;
Furch Joseph Augustus, Lawrenceville, NJ,
US;Kuhn David George, Newtown, PA, US;
Kremer Kenneth Alfred Martin, Lawrenceville,
NJ, US;
(54) Deriváty 1,1, l-trifluór-2-propénu a spôsob ich
výroby
(22) 30.07.1991
(31) 07/560 396, 07/560 403
(32) 31.07.1990, 31.07.1990
(33) US, US
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

7 (51)
(11)
(40)
(21)
(73)

C 07C 231/06, 231/22, 233/09
280951
17.12.1991
2928-90
VUP, a.s., Prievidza, SK; Fakulta priemyselných
technológií Trenčianskej univerzity, Púchov, SK;
(72) Macho Vendelín, prof. Ing., DrSc., Partizánske,
SK; Balák Jin', Ing., CSc., Prievidza, SK; Štovčík
Imrich, Ing., Prievidza, SK; Schmiedhamerová
Katarína, Ing., Prievidza, SK; Kiss Gabriel,
RNDr., CSc., Prievidza, SK; Kavala Miroslav,
Ing., CSc., Prievidza, SK;
(54) Spôsob selektívnej hydratácie organických nitrilov
(22) 13.06.1990

7 (51) C 07C 233/78, 233/88, C 07D 217/04, 471/04,
495/04, 209/44, 223/16, A 61K 31/165, 31/47,
31/435
(11) 280913
(40) 09.08.1995
(21) 129-95
(73) Synthelabo, Le Plessis-Robinson, FR;
(72) Frost Jonathan, Wissous, FR; George Pascal,
Saint Amoult en Yvelines, FR; Pasau Patrick,
Bagneux, FR; Bartsch Régine, Fontenay aux
Roses, FR; Rousselle Corinne, Fontenay aux
Roses, FR; Williams Paul Howard, Paris, FR;
Muller Jean-Claude, Morsang sur Orge, FR;
(54) Deriváty N-(3-aminopropyl)-N-fenyl-5,6,7,8-tetrahydronaftalén-2-karboxamidu, spôsob
ich prípravy a farmaceutické prostriedky ob
sahujúce tieto deriváty
(22) 02.02.1995
(31) 94 01198, 94 01199, 94 01200
(32) 03.02.1994, 03.02.1994, 03.02.1994
(33) FR, FR, FR
(74) Cechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

7 (51)
(11)
(40)
(21)
(73)
(72)

C 07D 207/34, C 07D 207/36, A OlN 43/36
280893
19.02.1992
2377-91
American Cyanamid Company, Wayne, NJ, US;
Adder Roger Williams, Pennington, NJ, US;
Furch Joseph Augustus, Lawrenceville, NJ, US;
Kuhn David George, Newtown, PA, US; Kremer
Kenneth Alfred Martin, Lawrenceville, NJ, US;
(54) Spôsob výroby 2-aryl-5-(trifluórmetyl)pyrolu
(22) 30.07.1991
(31) 07/560 396, 07/560 403

(32) 31.07.1990, 31.07.1990
(33) US, US
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

7 (51)
(11)
(40)
(21)
(73)
(72)

(54)

(22)
(31)
(32)
(33)
(86)
(74)
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(72)

(54)

(22)
(31)
(32)
(33)
(86)
(74)

C 07D 209/88, A 61K 31/40
280905
08.06.1994
1319-93
SMITHKL1NE BEECHAM PLC, Brentford,
Middlesex, GB;
King Francis David, Harlow, Essex, GB; Gaster
Laramie Mary, Harlow, Essex, GB; Kaumann
Alberto Julio, Welwyn, Hertfordshire, GB; Young
Rodney Christopher, Welwyn, Hertfordshire, GB;
3-Metylamino-6-karboxamido-l,2,3,4-tetrahydrokarbazol, spôsob jeho prípravy, farma
ceutický prípravok s jeho obsahom a jeho pou
žitie
17.06.1992
9113802.4
26.06.1991
GB
PCT/GB92/01082, 17.06.1992
Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;

C 07D 209/88, A 61K 31/40
280907
08.06.1994
1685-98
SM1THKLINE BEECHAM PLC, Brentford,
Middlesex, GB;
King Francis David, Harlow, Essex, GB; Gaster
Laramie Mary, Harlow, Essex, GB; Kaumann
Alberto Julio, Welwyn, Hertfordshire, GB; Young
Rodney Christopher, Welwyn, Hertfordshire, GB;
Deriváty tetrahydrokarbazolu, spôsob ich prí
pravy a farmaceutický prípravok s ich obsa
hom
17.06.1992
9113802.4
26.06.1991
GB
PCT/GB92/01082, 17.06.1992
Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;

7 (51) C 07D 213/86, C 07D 213/83, C 07D 213/78,
A OlN 43/40
(11) 280925
(40) 12.08.1992
(21) 3589-91
(73) SHELL INTERNATIONALE RESEARCH
MAATSCHAPPIJ B. V, The Hague, NL;
(72) Foster Christopher James, Faversham, Kent, GB;
Gilkerson Terence, Canterbury, Kent, GB;
Stocker Richard, Rochester, Kent, GB; Gilmore
Ian James, Sittingboume, Kent, GB;
(54) Herbicidne účinné karboxamidové deriváty,
spôsob ich výroby, herbicídne prostriedky s ich
obsahom a ich použitie
(22) 26.11.1991
(31) 9025828.6
(32) 28.11.1990
(33) GB
(74) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
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(72)
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(54)

(22)
(31)
(32)
(33)
(74)

C 07D 213/60, A 61K 31/18
280884
06.10.1993
223-93
HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, Frank
furt am Main, DE;
Weidmann Klaus, Dr., Kronberg/Taunus, DE;
Bickel Martin, Dr., Bad Homburg, DE; GiinzlerPukall Volkmar, Dr., Marburg, DE;
Amidy sulfónamido- a sulfónamidokarbonylpyridín-2-karboxylových kyselín a ich pyridín-N-oxidy, spôsob ich prípravy, ich použitie ako
liečiv a liečivo s ich obsahom
22.03.1993
P 42 09424.0, P 42 38506.7
24.03.1992, 14.11.1992
DE, DE
Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(54)
(22)
(31)
(32)
(33)
(86)
(74)
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C 07D 215/54, 215/227, 471/04, C 07C 205/44
280886
08.02.1995
403-94
Laboratoire Roger Bellon, Neuilly-Sur-Seine, FR;
Daubie Christophe, Paris, FR; Legrand JeanJacques, Paris, FR; Pemberton Clive, Romfold
Essex, GB;
Deriváty kyseliny iluórchinolín-3-karboxylovej, spôsob ich prípravy, medziprodukt a ich
použitie
08.10.1992
91/12480
10.10.1991
FR
PCT/FR92/00936, 08.10.1992
Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

C 07D 231/12, C 07B 35/04
280883
02.10.1996
235-96
BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen, DE;
Merkle Hans Rupert, Ludwigshafen, DE;
Fretschner Erich, Neckarsteinach, DE;
Spôsob prípravy pyrazolu a jeho derivátov
13.08.1994
P 43 28 228.8
23.08.1993
DE
PCT/EP94/02708, 13.08.1994
Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

C 07D 257/04, 257/02
280887
08.02.1995
579-94
E. 1. Du Pont De Nemours and Company,
Wilmington, DE, US; MERCK & CO., INC.,
Rahway, NJ, US;
(72) Lo Young Sek, Hockessin, DE, US; Rossano
Lucius Thomas, Newark, DE, US; Larsen Robert

(54)
(22)
(31)
(32)
(33)
(86)
(74)
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(72)

(54)
(22)
(31)
(32)
(33)
(86)
(74)

D., Bridgewater, NJ, US; King Anthony O.,
Hillsborough, NJ, US;
Spôsob výroby tetrazolylbifenylových zlúčenín
a medziprodukty tohto spôsobu
18.11.1992
07/793 514, 07/911 812, 07/911 813
18.11.1991, 10.07.1992, 10.07.1992
US, US, US
PCT/US92/09979, 18.11.1992
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

C 07D 277/36, 417/12, 277/74, A 61K 31/425
280914
05.03.1997
1133-96
AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORA
TION, Madison, NJ, US;
Wrobel Jay Edward, Lawrenceville, NJ, US; Li
Zenan, Plainsboro, NJ, US; Dietrich Arlene Joan,
Delran, NJ, US;
Tiazolidíndiónové deriváty, farmaceutický
prostriedok s ich obsahom a ich použitie
08.02.1995
08/207 980
08.03.1994
US
PCT/US95/01782, 08.02.1995
Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;

(33) FR
(86) PCT/FR93/00972, 04.10.1993
(74) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
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(86)
(74)
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(21)
(73)
(72)
(54)

7 (51) C 07D 285/14, 271/12, 513/04, 498/04, A 61K
31/41
(11) 280926
(40) 05.02.1997
(21) 363-96
(73) MERCK PATENT GESELLSCHAFT MIT
BESCHRÄNKTER HAFTUNG, Darmstadt, DE;
(72) Osswald Mathias, Dr., Darmstadt, DE; Mederski
Werner, Dr., Darmstadt, DE; Dorsch Dieter, Dr.,
Darmstadt, DE; Wilm Claudia, Dr., Darmstadt,
DE; Schmitges Claus J., Dr., Darmstadt, DE;
Christadler Maria, Darmstadt, DE;
(54) Derivát sulfónamidu, spôsob jeho prípravy a
farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje
(22) 18.03.1996
(31) 195 09 950.8
(32) 18.03.1995
(33) DE
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

7(51)
(11)
(40)
(21)
(73)
(72)
(54)
(22)
(31)
(32)

C 07D 305/14
280949
09.08.1995
433-95
RHONE-POULENC RORER S. A., Antony, FR;
Gaullier Jean-Claude, Champs-sur-Mame, FR;
Mandard Bernadette, Alfortville, FR; MargrafF
Rodolphe, Viry-Chátillon, FR
Spôsob získania 10-deacetylbaccatinu Ql
04.10.1993
92/11746
05.10.1992

(22)
(31)
(32)
(33)
(86)
(74)
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(22)
(31)
(32)
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(86)
(74)

C 07D 305/14, A 61K 31/335
280950
04.06.1997
1571-96
RHONE-POULENC RORER S. A., Antony, FR;
Bouchard Hervé, Ivry-sur-Seine, FR; Bourzat
Jean-Dominique, Vincennes, FR; Commer^on
Alain, Vitry-sur-Seine, FR;
Taxoidy, spôsob ich prípravy a farmaceutická
kompozícia tieto taxoidy obsahujúca
07.06.1995
94/07050
09.06.1994
FR
PCT/FR95/00736, 07.06.1995
Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

C 07D 319/06
280938
06.10.1993
339-93
Warner-Lambert Company, Ann Arbor, MI, US;
Millar Alan, Holly Springs, N. Carolina, US;
Butler Donald Eugene, Holland, MI, US;
Spôsob syntézy (4R-cis)-l,l-dimetyletyl-6-kyanometyl-2,2-dimetyl-l,3-dioxán-4-acetátu a
medziprodukty tohto spôsobu
11.09.1991
599 521
17.10.1990
US
PCT/US91/06697, 11.09.1991
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

C 07D 319/06
280939
12.09.2000
502-98
Warner-Lambert Company, Arm Arbor, MI, US;
Millar, Alan, Holly Springs, N. Carolina, US;
Butler Donald Eugene, Holland, MI, US;
Spôsob syntézy (4R-cis)-l,l-dimetyletyl-6-kyanometyl-2,2-dimetyl-l,3-dioxán-4-acetátu a
medziprodukty tohto spôsobu
11.09.1991
599 521
17.10.1990
US
PCT/US91/06697, 11.09.1991
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

7(51) C 07D 319/06
(11) 280940
(40) 12.09.2000
(21) 503-98
(73) Warner-Lambert Company, Ann Arbor, MI, US;
(72) Millar Alan, Holly Springs, N. Carolina, US;
Butler Donald Eugene, Holland, MI, US;

(54) Spôsob syntézy (4R-cis)-l,l-dimetyletyl-6-kyanometyl-2,2-dimetyl-l,3-dioxán-4-acetátu a
medziprodukty tohto spôsobu
(22) 11.09.1991
(31) 599 521
(32) 17.10.1990
(33) US
(86) PCT/US91/06697, 11.09.1991
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
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(54)
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7(51)
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(73)
(72)
(54)

(22)
(31)
(32)
(33)
(86)
(74)

C 07D 319/06
280941
06.10.1993
504-98
Warner-Lambert Company, Ann Arbor, Ml, US;
Millar Alan, Holly Springs, NC, US; Butler
Donald Eugene, Holland, MI, US;
(4R-cis)-l,l-Dimetyletyl-6-arylsulfonyloxymetyl-2,2-dimetyl-l,3-dioxán-4-acetáty a spôsob
ich syntézy
11.09.1991
599 521
17.10.1990
US
PCT/US91/06697, 11.09.1991
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

C 07D 319/06
280942
12.09.2000
505-98
Warner-Lambert Company, Ann Arbor, MI, US;
Millar Alan, Holly Springs, NC, US; Butler
Donald Eugene, Holland, MI, US;
(4R-cis)-l,l-Dimetyletyl-6-jódmetyl-2,2-dimetyl-1,3-dioxán-4-acetát, spôsob jeho syntézy a
medziprodukty na túto syntézu
11.09.1991
599 521
17.10.1990
US
PCT/US91/06697, 11.09.1991
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

C 07D 401/10, 211/56
280901
05.02.1997
383-96
GLAXO GROUP LIMITED, Greenford, Middle
sex, GB;
(72) Armour Duncan Robert, Stevenage, Hertford
shire, GB; Evans Brian, Stevenage, Hertfordshire,
GB; Middlemiss David, Stevenage, Hertfordshire,
GB; Naylor Alan, Stevenage, Hertfordshire, GB;
Pegg Neil Anthony, Stevenage, Hertfordshire,
GB; Vinader Maria Victoria, Stevenage,
Hertfordshire, GB; Giblin Gerard Martin Paul,
Stevenage, Hertfordshire, GB; Hubbard Tania,
Fulboum, Cambridge shire, GB; Harm Michael
Menteith, Stevenage, Hertfordshire, GB; Lewell
Xiao-Qing, Stevenage, Hertfordshire, GB;
Watson Stephen Paul, Stevenage, Hertfordshire,
GB;

7 (51)
(11)
(40)
(21)
(73)

(54) Piperidínové deriváty, spôsob ich výroby, far
maceutické prostriedky s ich obsahom a ich
použitie
(22) 20.09.1994
(31) 9319606.1, 9326583.3
(32) 22.09.1993, 31.12.1993
(33) GB, GB
(86) PCT/EP94/03129, 20.09.1994
(74) Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;
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(40)
(21)
(73)
(72)

(54)

(22)
(31)
(32)
(33)
(86)
(74)

C 07D 409/06, A 61K 31/40, C 07D 409/14
280929
06.12.1995
912-95
PFIZER INC., New York, NY, US;
Barth Wayne E., East Lyme, CT, US; Cooper
Kelvin, Noank, CT, US; Kleinman Edward F.,
Pawcatuck, CT, US; Reiter Lawrence A., Mystic,
CT, US; Robinson Ralph P., Gales Ferry, CT, US;
Substituované 3-metylén-2-oxindol-l-karboxamidy, ich použitie a farmaceutické prostriedky
na ich báze
20.10.1993
08/009 188
26.01.1993
US
PCT/US93/09813, 20.10.1993
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

7 (51) C 07D 477/00, 207/16, 403/12, C 07F 9/568,
A 61K 31/40
(11) 280890
(40) 06.04.1994
(21) 1063-93
(73) ZENECA LIMITED, London, GB; ZENECA-PHARMA S. A., Cergy Cedex, FR;
(72) Betts Michael John, Macclesfield, GB; Davies
Gareth Morse, Macclesfield, GB; Swain Michael
Lingard, Macclesfield, GB;
(54) Karbapenémové zlúčeniny s 2-(3-karboxyfenylkarbamoyl) pyrolidín-4-yItioskupinou v po
lohe 2, spôsob ich prípravy, medziprodukty na
tento spôsob a farmaceutická kompozícia s ich
obsahom
(22) 02.02.1993
(31) 9202298.7
(32) 04.02.1992
(33) GB
(86) PCT/GB93/00217, 02.02.1993
(74) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

7 (51) C 07D 491/107, 401/06, A 61K 31/445, C 07D
401/06, 211:10, 401/06, 209:08
(U) 280899
(40) 09.11.1994
(21) 1409-93
(73) H. Lundbeck A/S, Copenhagen-Valby, DK;
(72) Moltzen Ejner K., Frederiksberg C, DK; Perregaard Jens Kristian, Jaegerspris, DK;
(54) Použitie piperidínových derivátov, piperidínový derivát a farmaceutický prostriedok
(22) 12.06.1992

(31)
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(86)
(74)
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(54)
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(54)

(22)
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(74)
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(54)
(22)
(31)
(32)
(33)
(74)

1129/91, 1131/91, 157/92
13.06.1991, 13.06.1991, 10.02.1992
DK, DK, DK
PCT/DK92/00183, 12.06.1992
Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;

C 07D 501/02
280933
12.09.2000
2780-92
Bristol-Myers Squibb Company, New York, NY,
US;
Lim Gary M. F., Fayetteville, NY, US; Roubie
John M., East Syracuse, NY, US; Garofalo
Elizabeth Ann, Marcellus, NY, US;
Spôsob prípravy antibiotika cefepimdihydrochloridhydrátu a medziprodukt na jeho prí
pravu
09.09.1992
757 104
10.09.1991
US
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

C 07D 501/02
280934
22.06.2000
336-98
Bristol-Myers Squibb Company, New York, NY,
US;
Lim Gary M. F., Fayetteville, NY, US; Roubie
John M., East Syracuse, NY, US; Garofalo
Elizabeth Ann, Marcellus, NY, US;
Spôsob výroby syn-izoméru 2-(2-aminotiazol-4-yI)-2-metoxyiminoacetylchloridhydrochloridu
09.09.1992
757 104
10.09.1991
US
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

C 08F 297/08
280948
12.08.1992
307-92
BP AMOCO CORPORATION, Chicago, IL, US;
Cohen Steven Alan, Naperville, IL, US;
Karayannis Nicholas Mario, Naperville, IL, US;
Streeky Jerome Anthony, Plainfield, IL, US;
Tovrog Benjamin Samuel, Naperville, IL, US;
Spôsob výroby homopolyméru propylénu ale
bo kopolyméru propylénu
04.02.1992
07/650,443, 07/793,821
04.02.1991, 18.11.1991
US, US
Hôrmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;

7 (51) C 08G 18/08,18/58,18/64,18/80, C 09D 175/04,
5/44
(11) 280918
(40) 07.06.1995
(21) 1391-92
(73) Vranova Resins Aktiengesellschaft, Wemdorf, AT;
(72) Feola Roland, Dr., Graz, AT; Paar Willibald, Dr.,
Graz, AT; Pampouchidis Georg, Dr., Graz, AT;
Gmoser Johann, Graz, AT; Honig Helmut, Dr.,
Graz, AT;
(54) Spôsob výroby samozosieťovateľného kartóno
vého spojiva lakov
(22) 07.05.1992
(31) A 946/91, A 461/92
(32) 07.05.1991, 10.03.1992
(33) AT, AT
(74) Hôrmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
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(73)
(72)

C08L27/06
280935
06.08.1997
127-96
Petráš Ladislav, Nové Zámky, SK;
Petráš Ladislav, Nové Zámky, SK; Huszka
František, Budapešt, HU; Kelemen Ottó, Dr.,
Budapešt, HU;
(54) Krytinový a obkladový materiál
(22) 29.01.1996
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C 09C 1/36, 3/06
280912
10.11.1993
343-93
Kerr-Mc Gee Chemical Corporation a Delaware
Corp., Oklahoma City, OK, US;
Green Kelly Ann, Edmond OK, US; Brownbridge
Thomas Ian, Oklahoma City, OK, US;
Pigment s oxidom titaničitým a spôsob jeho
prípravy
13.04.1993
866705
10.04.1992
US
Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

C 09K 3/32, B 08B 9/00, 3/04
280944
10.03.1999
818-97
Chemopetrol, a. s., Litvínov, CZ;
Nečesaný František, Ing., Most, CZ; Lederer
Jaromír, Ing., CSc., Teplice, CZ; Svoboda Karel,
Ing., Litvínov, CZ; Kubal Peter, Ing., Litvínov,
CZ;
(54) Činidlo na odstraňovanie zvyškov uhľovodí
kov a ich zmesí
(22) 20.06.1997
(74) Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;
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(54)
(22)
(31)
(32)
(33)
(86)
(74)

7 (51)
(11)
(40)
(21)
(73)

C IlC 3/04, C 07C 67/03, 69/24, 69/52
280936
09.07.1997
1576-95
Mittelbach Martin, Mag. Dr., Graz, AT; Koncar
Michael, Dipl. - Ing. Dr., Liehoch, AT; Vogel &
Noot Industrieanlagenbau GmbH, Graz, AT;
Mittelbach Martin, Mag. Dr., Graz, AT; Koncar
Michael, Dipl. - Ing. Dr., Liehoch, AT;
Spôsob prípravy alkylesterov mastných kyse
lín
08.07.1994
A 1399/93
14.07.1993
AT
PCT/AT94/00088, 08.07.1994
Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

C IlD 1/83, 3/37
280885
09.07.1997
1102-95
HENKEL
KOMMANDITGESELLSCHAFT
AUF AKTIEN, Dusseldorf, DE;
Soldanski Heinz-Dieter, Essen, DE; Kalibe
Marlies, Monchengladbach, DE; Noglich Jiirgen,
Dusseldorf, DE;
Tekutý čistiaci prostriedok a jeho použitie
25.02.1994
P 43 06 899.5
05.03.1993
DE
PCT/EP94/00530, 25.02.1994
Maj lingová Marta, Ing., Bratislava, SK;

C IlD 3/00, 1/835, A 61K 7/48, A OlN 33/04
280904
03.04.1996
1609-95
Henkel-Ecolab GmbH & CO. OHG, Dusseldorf,
DE;
Pinoteau Michel, Nice, FR;
Čistiaci a dezinfekčný prostriedok
20.06.1994
93/08097
28.06.1993
FR
PCT/EP94/02002, 20.06.1994
Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;

C IlD 3/10,10/04,17/00
280903
04.06.1997
1540-95
HENKEL
KOMMANDITGESELLSCHAFT
AUF AKTIEN, Dusseldorf, DE;
(72) Jeschke Rainer, Dr., Dusseldorf, DE; Kiewert
Eva, Dr., Dusseldorf, DE; Bocarac Katica,
Dusseldorf, DE; Hofmann Rainer, Dr., Dussel
dorf, DE;
(54) Tekuté vodné koncentráty čistiacich prostried
kov
(22) 03.06.1994

(31)
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(74)
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(54)
(22)
(31)
(32)
(33)
(86)
(74)

P 43 19 287.4
11.06.1993
DE
PCT/EP94/01816, 03.06.1994
Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;

C HD 3/12, 3/39, 17/06
280920
11.10.1995
748-95
Unilever NV, AL Rotterdam, NL;
Chappie Andrew Paul, Near Wrexham, Clwyd,
GB;
Časticová bieliaca detergentná zmes
29.11.1993
9225609.8
08.12.1992
GB
PCT/EP93/03369, 29.11.1993
Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;

C IlD 17/06, 3/12, 3/10, 1/14,1/22
280924
08.05.1996
10-96
Unilever NV, AL Rotterdam, NL;
Van Der Hoeven Frans Albertus, DN Rotterdam,
NL; Joyeux Christophe Michel Bruno, Montluel,
FR;
Voľne sypká granulárna detergentná zložka
07.06.1994
9313878.2
05.07.1993
GB
PCT/EP94/01856, 07.06.1994
Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;
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C 21C 1/02
280908
07.12.1994
3075-92
Pechiney Electrometallurgie, Courbevoie, FR;
Rebiere Michel, Ing., Le Fayet, FR; Nussbaum
Gilles, Ing., P assy, FR;
(54) Výrobok na odsírovanie roztaveného železa a
spôsob jeho výroby
(22) 08.10.1992
(74) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;
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(54)
(22)
(74)

C 25D 15/00, 9/00, 13/00, 3/56
280891
07.08.1996
828-93
Chemickotechnologická fakulta STU, Bratislava,
SK;
Fellner Pavel, prof. Ing., DrSc., Bratislava, SK;
Phuong Cong Ky, Ing., Bratislava, SK;
Spôsob prípravy kompozitných elektrolytic
kých povlakov
03.08.1993
Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
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D21F11/00
280946
06.08.1997
33-97
SCA HYGIENE PAPER AB, Goteborg, SE;
Reiner Lennart, Matfors, SE;
Spôsob výroby vláknitého alebo papierového
pásu z peny a zariadenie na vykonávanie tohto
spôsobu
12.07.1995
9402469-2
13.07.1994
SE
PCT/SE95/00848, 12.07.1995
Patentservis Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

7(51)
(11)
(40)
(21)
(73)

F 15B 15/18, B 66D 5/26
280931
12.10.1994
544-94
Elektro-Mechanik GmbH, Wenden, DE;
Sasse Bernhard, Ing., Kirchhundem,
Zimmermann Petr, Wendenm DE;
Elektrohydraulické zariadenie
30.10.1992
P 41 37 103.8
12.11.1991
DE
PCT/EP92/02486, 30.10.1992
Bušová Eva, JTJDr., Bratislava, SK;

7 (51)
(11)
(40)
(21)
(73)
(72)

DE;

(22)
(31)
(32)
(33)
(74)

F 16B 5/07,12/10
280900
09.09.1998
123-97
ENCO, spol. s r. o., Bratislava, SK;
Smorádek Peter, Ing., Bratislava, SK; Mateáš
Pavol, Dubnica nad Váhom, SK; Tkáčik Jozef,
Nová Dubnica, SK;
(54) Kolík kolíkového spoja
(22) 28.01.1997
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(72)

(54)
(22)
(31)
(32)
(33)
(74)

F 16B 13/10
280930
04.03.1998
1016-96
fischerwerke, Artur Fischer GmbH & Co.
Waldachtal, DE;
Mäder Eberhard, Eutingen-Gôttelfingen,
Schedler Gerd, Dipl.-Ing., Waldachtal,
Mallée Rainer, Dipl.-Ing., Waldachtal,
Striebich Jiirgen, Dipl.-Ing., Horb, DE;
Zarážacia kotva
01.08.1996
195 28 675.8
04.08.1995
DE
Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

(22)
(31)
(32)
(33)
(86)
(74)

(54)

7(51)
(11)
(40)
(21)
(73)
(72)

7 (51)
(11)
(40)
(21)
(73)

(72)
(54)

KG,
DE;
DE;
DE;

7 (51)
(11)
(40)
(21)
(73)
(72)
(54)
(22)
(31)
(32)
(33)
(86)
(74)

F16H3/72
280943
03.07.1996
1017-95
ANTONOV AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES
B. V, AL Rotterdam, NL;
Antonov Roumen, Paris, FR;
Prevodové zariadenie umožňujúce plynulý rozjazd
17.02.1994
93/01840
18.02.1993
FR
PCT/FR94/00177, 17.02.1994
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

G 08B 13/22, 25/08, 25/10
280917
08.10.1997
388-96
PULEC HOLDING, a.s., Praha, CZ;
Pulec Zbyněk, PhDr., Praha, CZ; Grygera
Jaromír, Ing., Praha, CZ;
Zariadenie na prevzatie, transport a uloženie
cenných predmetov
25.03.1996
PV 751-96
12.03.1996
CZ
Rott, Růžička, Guttmann, v. o. s., Bratislava, SK;

H 04N 5/52,11/00, H 04L 27/38, H 03G 3/20
280889
11.01.1995
933-94
RCA Thomson Licensing Corporation, Princeton,
NJ, US;
Wagner Theodor Matthias, Princeton, NJ, US;
Kelly Kevin Michael, Bordentown, NJ, US;
Obvod automatického riadenia zisku* na prijí
mače číslicového televízneho signálu
13.01.1993
832 126
06.02.1992
US
PCT/US93/00070, 13.01.1993
Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

FD9A

Zastavené prihlášky vynálezov

337-91
2011-91
2753-92
3198-92
3824-92
232-93
317-93
484-93
553-93
555-93
704-93
1223-93
24-94
184-94
274-94
348-94
550-94

746-94
783-94
1155-94
1478-94
282-95
368-95
475-95
572-95
726-95
727-95
775-95
873-95
1244-95
1384-95
1486-95
1589-95
33-96

83-96
110-96
467-96
505-96
512-96
924-96
989-96
1057-96
1168-96
1324-96
39-97
79-97
186-97
192-97
293-97
392-97
567-97

633-97
889-97
1128-97
1266-97
1549-97
1684-97
1783-97
4-98
32-98
94-98
408-98
472-98
673-98
716-98
1594-98

Zamietnuté prihlášky vynálezov

FC9A
1603-91
3953-91
3995-91
4151-91

4189-91
4194-91
1165-92
3093-92

PD4A

Prevod práv patentov

146-93
593-93
1341-93
1116-94

1436-94
1609-94
766-95

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

P

PV

Pôvodný majiteľ

Nadobúdateľ

Dátum
účinnosti;

280 722

1131-92

S.I.N.T. S. p. A.
Bergamo, IT;

NUOVA SINT S. p. A.
Foro Buonaparte 70
Milano, IT;

31.07.2000

280 037

817-95

Strang Hans Walter
Grôdig, AT;

M-U-T Maschinen-Umwelttechnik-Transportanlagen Gesellschaft m. b. H.
Stockerau, AT;

01.08.2000

280 689

9445-85

Degussa AG
Frankfurt am Main, DE;

ASTA Medica AG
An der Pikardie 10
01277 Dresden, DE;

01.08.2000

280 913

129-95

Synthelabo, Le Plessis-Robinson SANOFI-SYNTHELABO
Paris, FR;
FR;

10.08.2000

280 546

1658-95

Synthelabo, Le Plessis-Robinson SANOFI-SYNTHELABO
Paris, FR;
FR;

10.08.2000

Zmeny v údajoch o majiteľoch patentov
P

PV

Majiteľ

Dátum zápisu
do registra:

280 722

1131-92

SINT S. p. A., Milano, IT;

31.07.2000

Oprava
HH9A
Správny názov mesta 4. pôvodcu vo zverejne
nej prihláške vynálezu 634-99 z vestníka 5/2000 zo stra
ny 100 je:
(72)

...., Montigny Ie Bretonneux, ...

Vo vestníku 6/2000 vo zverejnenej prihláške
vynálezu 1741-99 na strane 62 bolo nesprávne uvedené
mesto prihlasovateľa.
Nesprávne znenie:
(71) Courbevoie, Cedex

Správne znenie:
(71) Courbevoie Cedex

Vo vestníku 7/2000 vo zverejnenej prihláške
vynálezu 150-2000 na strane 20 bolo nesprávne uvedené
mesto 3. pôvodcu a číslo priority.
Správne znenie:
(72) Zierenberg Bemd, Bingen am Rhein, DE;
(31) 197 33 651.S

CAST
ÚŽITKOVÉ VZORY

Kódy na označovanie jednotlivých druhov dokumentov
(Štandard WIPO ST. 16)
Zapísané úžitkové vzory podľa zákona č. 478/1992 Zb.
v znení zákona NR SR č. 90/93 Z. z.

- kód U

Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(45)
(47)

číslo zápisu úžitkového vzoru
číslo prihlášky úžitkového vzoru
dátum podania prihlášky úžitkového vzoru
číslo prioritnej prihlášky úžitkového vzoru
dátum prioritnej prihlášky úžitkového vzoru
krajina priority
dátum zverejnenia zápisu úžitkového vzoru
dátum zápisu úžitkového vzoru

7(51)
(54)
(57)
(72)
(73)
(74)
(86)

medzinárodné patentové triedenie
názov
anotácia
meno pôvodcu(-ov)
meno (názov) majiteľa(-ov)
meno (názov) zástupcu
údaje PCT

Kódy na označovanie záhlavia oznámení publikovaných vo Vestníku ÚPV SR
(Štandard WIPO ST 17)
FGlK zápisy úžitkových vzorov do registra
LD3K čiastočný výmaz úžitkového vzoru
MC 3 K výmaz úžitkového vzoru
MHlK zánik úžitkového vzoru vzdaním sa nárokov

MKlK
NDlK
PDlK

zánik úžitkového vzoru uplynutím doby plat
nosti
predĺženie platnosti úžitkového vzoru
prevod práv a ostatné zmeny majiteľov úžitko
vého vzoru

Opravy. Zmeny. Rôzne.
Opravy v udelených ochranných dokumentoch

TAlK
TBlK
TClK
TDlK
TElK
TFlK
TGlK
THlK
TKlK

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

FGlK
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
7(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(47)
(73)
(72)
(54)
(74)

Zapísané úžitkové vzory
B 67D 1/04
A 63H 3/08
B41F31/07
A41D29/00
B 27B 7/02
B 60H 1/00
H OlR 4/00
F 24F 13/08
B 65D 71/00
E 05B 65/12
B 42D 3/00

2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645

B 32B 1/02
A 47F 3/02
B 65G 19/04
A 23L 1/29
A 47G 23/02
B 29C 45/70
B 65D 41/28
B 65D 85/57
E 04C 1/39
B 21C 3/08
E21D21/00

A OlK 97/08
2656
162-2000
12.05.2000
PUV 2000-10567
26.03.2000
CZ
22.06.2000
Krejčiř Jiří, Mohelnice, CZ;
Krejčíř Jiří, Mohelnice, CZ;
Puzdro na rybárske prúty
Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656

A 23G 9/28
E 05C 1/04
F 24F 13/075
A 6IF 6/04
B 60Q 5/00
B 67D 5/04
F 16H 1/28
F 16L 58/02
E 04C 3/12
B 65 F 19/31
A OlK 97/08

7 (51)
(11)
(21)
(22)
(47)
(73)
(72)
(54)
(74)

A23G9/28
2646
118-2000
05.04.2000
21.06.2000
Mraziarne Prešov, s. r. o., Prešov, SK;
Horváth Marián, Ing., Prešov, SK; Kemáčová
Brigita, Ing., Košice, SK; Staško Jozef, Prešov,
SK;
(54) Zariadenie na vytvorenie zatočeného krému

7 (51)
(11)
(21)
(22)
(47)
(73)

A 23L 1/29, 1/08,1/30
2638
97-2000
06.12.1999
21.06.2000
LIMA-trade, s. r. o., Bratislava, SK; Kováč Ju
lián, Ing., Považská Bystrica, SK;
(72) Kováč Julián, Ing., Považská Bystrica, SK;
Párová Eva, Ing., Bratislava, SK;
(54) Výživový doplnok s regeneračnými a podpor
nými účinkami
(74) Ďurica Ján, Ing., Považská Bystrica, SK;

7(51)
(11)
(21)
(22)
(47)
(73)
(72)
(54)

A41D29/00
2627
304-99
19.11.1999
19.06.2000
Brehovský František, Dolné Kočkovce, SK;
Brehovský František, Dolné Kočkovce, SK;
Poľná uniforma

C 04B 14/18
F 16H 1/28
F 16B 41/00
F 16B 7/00
A 47J 43/18
F 16B 2/00
F 17D 3/12
E 06B 3/667
F 16L 5/02
E 04B 1/78
C 09B 69/10

A 47F 3/02, B 65D 83/00
2636
75-2000
09.03.2000
21.06.2000
Q-EX, a. s., Trenčín, SK;
Čajda Ján, Ing., Trenčín, SK;
Podávací zásobník
Dudová Tatiana, Trenčín, SK;

7 (51) A 47G 23/02, B 65F 1/00, G 07F 9/00
(11) 2639
(21)

7(51)
(11)
(21)
(22)
(47)
(73)
(72)

2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667

101-2000

(22) 28.03.2000
(47) 21.06.2000
(73) Lešinský Daniel, Trenčín, SK; Žila Ľubomír,
Martin, SK;
(72) Lešinský Daniel, Trenčín, SK; Žila Ľubomír,
Martin, SK;
(54) Zbernica pohárov

7(51)
(11)
(21)
(22)
(47)
(73)
(72)
(54)

A47J43/18
2661
122-2000
10.04.2000
27.06.2000
Hučala Ľudovít, Ing., Senec, SK;
Hučala Ľudovít, Ing., Senec, SK;
Bodec na pridržiavanie horúcich pokrmov,
najmä zemiakov
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

7(51)
(11)
(21)
(22)
(47)
(73)
(72)
(54)
(74)

A61F6/04
2649
127-2000
14.04.2000
22.06.2000
Mitterlehner Rudolf, Machtrenk, AT;
Mitterlehner Rudolf, Machtrenk, AT;
Prezervatív so stimulačným účinkom
Hoj čuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

7(51)
(11)
(21)
(22)

A63H3/08
2625
323-99
08.12.1999

(31)
(32)
(33)
(47)
(73)

99104414
15.03.1999
RU
16.06.2000
Mjasnikov Dmitrij Nikolajevič, Moskva, RU;
Kašlinsky Alex, California, US;
(72) Mjasnikov Dmitrij Nikolajevič, Moskva, RU;
Kašlinsky Alex, California, US;
(54) Hra
(74) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;

7 (51) B 21C 3/08, 3/06, B 21D 11/02
(11) 2644
(21) 110-2000

(22)
(31)
(32)
(33)
(47)
(73)
(72)

03.04.2000
PUV 10 193
16.12.1999
CZ
21.06.2000
Ujka Zdeněk, Havířov - Město, CZ;
Ujka Zdeněk, Havířov - Město, CZ; Ivan Lubo
mír, Ing., Havířov - Bludovice, CZ; Trnka Milan,
Karviná - Mizerov, CZ;
(54) PrievIak s otočnými profilovými kladkami
(74) Rzymanová Kamila, Ing., Poprad, SK;

7(51)
(11)
(21)
(22)
(47)
(73)
(72)
(54)

B27B7/02
2628
309-99
26.11.1999
19.06.2000
Vrtiel Peter, Horná Ves, SK;
Vrtiel Peter, Horná Ves, SK;
Zariadenie na pozdĺžne spracovanie drevnej
guľatiny

7(51)
(11)
(21)
(22)
(47)
(73)
(72)
(54)
(74)

B 29C 45/70
2640
102-2000
29.03.2000
21.06.2000
Dubovský Marek, Ing., Znojmo, CZ;
Dubovský Marek, Ing., Znojmo, CZ;
Vstrekovaci lis
Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

7 (51)
(11)
(21)
(22)
(47)
(73)
(72)
(54)

B 32B 1/02, 27/20, 27/36, 27/38
2635
65-2000
28.02.2000
20.06.2000
CHESTREAL, a. s., Bratislava, SK;
Hruban Vladimír, Ing., Bratislava, SK;
Viacvrstvový náter na tesnenie zvarových spo-.
jov
(74) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;

7 (51)
(11)
(21)
(22)

B 41F 31/07, 31/26, 31/03
2626
295-99
11.11.1999

(31)
(32)
(33)
(47)
(73)
(72)

PUV 9721-99
03.08.1999
CZ
19.06.2000
Obchodní tiskárny, a. s., Kolín, CZ;
Jarolín Dušan, Trutnov, CZ; Slavík Radek, Konárovice, CZ; Sedláček Lukáš, Ing., Kolín, CZ;
Boháč Zdeněk, Kolín, CZ;
(54) HÍbkotlačové zariadenie na získanie kovovoIesklej potlače
(74) Dudová Tatiana, Trenčín, SK;

7(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(47)
(73)
(72)
(54)
(74)

B42D3/00
2634
60-2000
25.02.2000
PUV 9068-99
01.03.1999
CZ
20.06.2000
Ligma, spol. s r. o., Litomyšl, CZ;
Cimburek Václav, Vysoké Mýto, CZ;
Ochranný obal
Dudová Tatiana, Trenčín, SK;

7(51)
(11)
(21)
(22)
(47)
(73)
(72)

B60H1/00
2629
325-99
09.12.1999
20.06.2000
ZAMPRA, spol. s r. o., Košice, SK;
Chrzán František, Mgr., Bardejov, SK; Chrzán
Vincent, Košice, SK;
(54) Odstredivý separátor vo vykurovacom systéme
autobusov

7(51)
(11)
(21)
(22)
(47)
(73)
(72)
(54)

B60Q5/00
2650
128-2000
14.04.2000
22.06.2000
Mitterlehner Rudolf, Machtrenk, AT;
Mitterlehner Rudolf, Machtrenk, AT;
Zariadenie na zvukovú signalizáciu medzných
prevádzkových stavov automobilu
(74) Hoj čuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

7(51)
(11)
(21)
(22)
(47)
(73)
(72)
(54)

B65D41/28
2641
107-2000
03.04.2000
21.06.2000
Firbas Karol, Šamorín, SK;
Firbas Karol, Šamorín, SK;
Uzáver na fľašu s bytovou chémiou

7(51)
(11)
(21)
(22)
(47)

B 65D 71/00, 21/02
2632
45-2000
14.02.2000
20.06.2000

(73) Ing. Silvester Kovács - THERMOPOL GALANTA, Kajal, SK;
(72) Šagát Viliam, Ing., Šaľa, SK;
(54) Prepravka, najmä na plechovky
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

7(51)
(11)
(21)
(22)
(47)
(73)

B65D85/57
2642
108-2000
03.04.2000
21.06.2000
Ing. Silvester Kovács - THERMOPOL GALANTA, Kajal, SK;
(72) Šagát Viliam, Ing., Šaľa, SK;
(54) Segmentový stojan na audio- a videonosiče,
najmä CD-nosiče
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

7(51)
(11)
(21)
(22)
(47)
(73)
(72)
(54)
(74)

B 65F 19/31
2655
158-2000
12.04.2000
22.06.2000
OBAL SERVIS, a. s., Košice, SK;
Petrenko Milan, Ing., Košice, SK;
Preložka
Mišľanová Mária, Košice, SK;

7 (51)
(11)
(21)
(22)
(47)
(73)

B 65G 19/04
2637
78-2000
09.03.2000
21.06.2000
Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Prievidza,
SK; Ing. Blažej Krajník - KÓDE, Medzilaborce,
SK;
(72) Krajník Blažej, Ing., Snina, SK;
(54) Článkový dopravník na prepravu uhlia alebo
úžitkového nerastu

7 (51)
(11)
(21)
(22)
(47)
(73)

B 67D 1/04
2624
118-99
07.05.1999
16.06.2000
Dolinský Anton, Prešov, SK; Dolinský Marian,
Ing., Prešov, SK; Suchár Egon, Prešov, SK; Sekelyová Milka, Ing., Prešov, SK; Gabáni Branislav,
Prešov, SK;
(72) Dolinský Anton, Prešov, SK; Dolinský Marian,
Ing., Prešov, SK; Suchár Egon, Prešov, SK; Šeke
ly ová Milka, Ing., Prešov, SK; Gabáni Branislav,
Prešov, SK;
(54) Dávkovací uzáver
(74) Grega Samuel, Prešov, SK;

7 (51)
(11)
(21)
(22)
(31)

B 67D 5/04, 5/34, 5/60
2651
134-2000
20.04.2000
PUV 1999-9403

(32)
(33)
(47)
(73)
(72)
(54)
(74)

17.05.1999
CZ
22.06.2000
Bonett Bohemia, a. s., Praha, CZ;
Valtr Boris, Praha, CZ;
Automatické odplyňovacie zariadenie
Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

7 (51) C 04B 14/18, 28/00 // C 04B 111:27
(11) 2657
(21) 163-2000
(22) 15.05.2000
(47) 22.06.2000
(73) Štepila Rastislav, Ing., Košice, SK;
(72) Štepila Rastislav, Ing., Košice, SK;
(54) Sanačná omietková zmes

7 (51) C 09B 69/10, C 09D 11/02, C 08K 3/10, C 08L
1/18, 29/14
(11) 2667
(21) 133-2000
(22) 11.11.1999
(31) PUV 9721-99
(32) 03.08.1999
(33) CZ
(47) 27.06.2000
(73) Obchodní tiskárny, a. s., Kolín, CZ;
(72) Jarolín Dušan, Trutnov, CZ; Slavík Radek, Konárovice, CZ; Sedláček Lukáš, Kolín, CZ; Boháč
Zdeněk, Kolín, CZ;
(54) Hlbkotlačová farba na získanie kovovolesklej
potlače
(74) Dudová Tatiana, Trenčín, SK;

7 (51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(47)
(73)
(72)
(54)

E 04B 1/78, F 16L 59/02, 59/14
2666
456-97
19.06.1996
0703/95
20.06.1995
DK
27.06.2000
Rockwool International A/S, Hedehusene, DK;
Cridland Ian, Vanloese, DK;
Zariadenie na výrobu prstencového izolačného
obkladu z minerálnych vlákien a prstencový
izolačný obklad z minerálnych vlákien
(74) Rott, Ružička, Guttmann, v. o. s., Bratislava, SK;

7 (51) E 04C 1/39, E 04F 17/08
(11) 2643
(21) 109-2000
(22) 03.04.2000
(47) 21.06.2000
(73) Prefabetón Trade, s. r. o., Rimavská Sobota, SK;
(72) Holotík Štefan, Ing., Prievidza, SK;
(54) Dvojdielna betónová chránička káblových ve
dení

7 (51)
(11)
(21)
(22)
(47)
(73)

E 04C 3/12, B 27F 1/00
2654
150-2000
04.05.2000
22.06.2000
RODINNÉ DOMY, spol. s r. o., Banská Bystrica,
SK;
(72) Macík Ignác, Ing., Banská Bystrica, SK;
(54) Stavebnicová zostava skeletu rodinného domu
(74) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

7(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(47)
(73)
(72)
(54)

E05B65/12
2633
59-2000
25.02.2000
PV 722-99
02.03.1999
CZ
20.06.2000
BRAŇO, a. s., Hradec nad Moravicí, CZ;
Hajdík Robert, Opava 6, CZ;
Zariadenie na ovládanie zámkov dverí najmä
dverí vozidiel
(74) Dudová Tatiana, Trenčín, SK;

7 (51)
(11)
(21)
(22)
(47)
(73)
(72)
(54)

E 05C 1/04, 9/22
2647
121-2000
07.04.2000
22.06.2000
Palacka Pavol, Bánov, SK;
Palacka Pavol, Bánov, SK;
Sústava ovládania závor zamykacieho systému

7(51)
(11)
(21)
(22)
(47)
(73)
(72)
(54)

E 06B 3/667, 3/677
2664
152-2000
09.05.2000
27.06.2000
Cirák Eugen, Ing., Prievidza, SK;
Cirák Eugen, Ing., Prievidza, SK;
Systém na renováciu drevených okenných krí
del
(74) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

7(51) E21D21/00
(11) 2645
(21) 111-2000

(22)
(31)
(32)
(33)
(47)
(73)
(72)

03.04.2000
PUV 10 177
13.12.1999
CZ
21.06.2000
Ujka Zdeněk, Havířov - Město, CZ;
Ujka Zdeněk, Havířov - Město, CZ; Ivan Lubo
mír, Ing., Havířov - Bludovice, CZ; Trnka Milan,
Karviná - Mizerov, CZ;
(54) Dvojplášťový svorník
(74) Rzymanová Kamila, Ing., Poprad, SK;

7(51)
(11)
(21)
(22)
(47)
(73)
(72)
(54)

F16B2/00
2662
131-2000
17.04.2000
27.06.2000
Regina Ivan, Ing., Košice, SK;
Regina Ivan, Ing., Košice, SK;
Rozoberateľné upevnenie rukoväti

7(51)
(11)
(21)
(22)
(47)
(73)
(72)

F16B7/00
2660
119-2000
07.04.2000
27.06.2000
Huška Eugen, Ing., Bratislava, SK;
Huška Eugen, Ing., Bratislava, SK; Alman Branislav, Ing., Bratislava, SK;
(54) Istiaci spoj
(74) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

7(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(47)
(73)
(72)
(54)

F16B41/00
2659
7-2000
13.01.2000
PUV 1999-9265
15.04.1999
CZ
27.06.2000
Doležal František, Velké Meziříčí, CZ;
Doležal František, Velké Meziříčí, CZ;
Bezpečnostná matica a/alebo hlava skrutky
proti rozobratiu spoja
(74) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;

7(51)
(11)
(21)
(22)
(47)
(73)
(72)
(54)

F16H1/28
2652
138-2000
25.04.2000
22.06.2000
Gecík Martin, Ing., Prešov, SK;
Gecík Martin, Ing., Prešov, SK;
Prevodovka s valivým eliminačným zariade
ním

7 (51)
(11)
(21)
(22)
(47)
(73)
(72)
(54)

F 16H 1/28, F 16C 33/58
2658
266-99
04.10.1999
27.06.2000
VÝVOJ Martin, a. s., Martin, SK;
Dratva Bystrík, Ing., Martin, SK;
Planétový reduktor s integrovaným veľkopriemerovým ložiskom

7(51)
(11)
(21)
(22)
(47)
(73)

F16L5/02
2665
154-2000
09.05.2000
27.06.2000
TMG, a. s., Prievidza, SK;

(72) Toman Miroslav, Ing., Bojnice, SK; Hrbáčik Jo
zef, Ing., Banská Štiavnica, SK; Mokrý Ján, Prie
vidza, SK;
(54) Tesniaci prvok prestupu potrubia konštruk
ciou

7(51)
(11)
(21)
(22)
(47)
(73)
(72)

F 16L 58/02, 58/10
2653
141-2000
28.04.2000
22.06.2000
Jedličková Jarmila, Zeleneč, SK;
Jedličková Jarmila, Zeleneč, SK; Jedlička Pavol,
Zeleneč, SK;
(54) Kovová rúra obalená plastom a zariadenie na
jej výrobu
(74) Litváková Edita, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

7(51)
(11)
(21)
(22)
(47)
(73)
(72)

F17D3/12
2663
145-2000
01.05.2000
27.06.2000
SPP Servis, a. s., Bratislava, SK;
Lancz Tomáš, Ing., Veľká Mača, SK; Kordoš
Jozef, Ing., Gajary, SK;
(54) Zariadenie a automatické dávkovanie odorantu do rozvodu plynu
(74) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;

7 (51)
(11)
(21)
(22)
(47)
(73)
(72)

F 24F 13/075, F 16S 3/00
2648
126-2000
14.04.2000
22.06.2000
IMOS - ASEK, spol. s r. o., Hamuliakovo, SK;
Mocný Ernest, Ing., CSc., Bratislava, SK; Kuráň
Jozef, Ing., CSc., Hamuliakovo, SK;
(54) Systém upínania rámových konštrukcií
(74) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

7(51)
(11)
(21)
(22)
(47)
(73)
(72)

F 24F 13/08, 13/06
2631
23-2000
28.01.2000
20.06.2000
IMOS - ASEK, spol. s r. o., Hamuliakovo, SK;
Kuráň Jozef, Ing., CSc., Hamuliakovo, SK; Šebôk
František, Šamorín, SK;
(54) Štrbina na prívod a usmernenie vzduchu
(74) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

7 (51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(47)

H OlR 4/00
2630
122-99
10.05.1999
198 59 417.8
22.12.1998
DE
20.06.2000

(73)
(72)
(54)
(74)

Taller GmbH, Waldbronn, DE;
Waible Thomas, Waldbronn, DE;
Spojka
Rott, Ružička, Guttmann, v. o. s., Bratislava, SK;

NDlK

Predĺženie platnosti úžitkových vzorov

(51)
(11)
(21)
(22)
(47)
(45)
(71)
(54)

A 22C 25/00, A 61K 35/60
1669
87-97
04.03.1997
28.08.1997
05.11.1997
OLIMPEX, spol. s r. o., Olomouc, CZ;
Potravinový doplnok na báze žraločej chrup
ky

(51)
(11)
(21)
(22)
(47)
(45)
(71)
(54)

A 23C 13/00, 13/12,13/16
1382
268-96
21.08.1996
19.11.1996
05.02.1997
MLIEKOSPOL, a. s., Nové Zámky, SK;
Ochutený kyslomliečny výrobok

(51)
(11)
(21)
(22)
(47)
(45)
(71)
(54)

A45D34/06
1320
242-96
30.07.1996
24.09.1996
04.12.1996
Frajman Oleg, Lanškroun, CZ;
Kľúč na vytláčanie hmôt z tuby

(51)
(11)
(21)
(22)
(47)
(45)
(71)
(54)

B23B33/00
1415
288-96
20.09.1996
13.12.1996
05.03.1997
Trčka Josef, Ing., Plzeň, CZ;
Zariadenie na pohon dvojkolesia

(51)
(11)
(21)
(22)
(47)
(45)
(71)
(54)

B65D90/00
1416
289-96
23.09.1996
13.12.1996
05.03.1997
ZOVOS, v. o. s., Nitra, SK;
Prenosný sklad na horľavé látky

(51)
(11)
(21)
(22)
(47)
(45)
(71)

B 66C 13/12, H 02G 11/00
1946
65-98
16.07.1997
29.06.1998
09.09.1998
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r.
o., Litoměřice, CZ;
(54) Zariadenie na elimináciu odchýlok

(51)
(11)
(21)
(22)
(47)
(45)
(71)
(54)

C 03B 9/00, 9/02, 9/30, 9/32, 9/48
426
260-93
01.12.1993
25.01.1994
06.04.1994
CRYSTALEX, a. s., Nový Bor, CZ;
Sklárska forma

(51)
(11)
(21)
(22)
(47)
(45)
(71)
(54)

C 04B 33/13, 35/66, 35/71
1191
400-95
29.03.1993
30.04.1996
03.07.1996
Slovenský tehliarsky priemysel, a. s., Žilina, SK;
Tehliarska zmes

(51)
(11)
(21)
(22)
(47)
(45)
(71)
(54)

E 04B 1/41, 2/30, 2/44
1467
317-96
17.10.1996
17.02.1997
07.05.1997
Palacký Alois, Zašová, CZ;
Rozpierka

(51)
(11)
(21)
(22)
(47)
(45)
(71)
(54)

E 04B 5/16, 9/22, E OlD 12/00
1464
248-96
06.08.1996
14.02.1997
07.05.1997
Inžinierske stavby, a. s., Košice, SK;
Spriahnutá oceľobetónová konštrukcia

F 23D 17/00
1922
383-96
20.11.1996
10.06.1998
09.09.1998
Dobrozemský Aleš, Ing., Rožnov nad Radhoš
těm, CZ;
(54) Kombinovaný výkonový horák na práškové
a tekuté palivo
(51)
(11)
(21)
(22)
(47)
(45)
(71)

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:

1357

34-96

Jankovic Milan, Montecarlo,
MC;

Aracaria B. V., Leideskade 98,
1017 PP Amsterdam, NL;

26.07.2000

1592

330-96

Sýkora Anton, Bratislava, SK;

Slovpatent, nadácia Tona Sýkoru,
28.07.2000
Sládkovičova 9, 811 06 Bratislava, SK;

1784

137-97

WES Holding, s. r. o., Žilina,
SK;

Ekologický a hydrogeologický servis, 08.08.2000
s. r. o., Dolný Šaniec 1, 911 48 Trenčín,
SK;

1786

139-97

WES Holding, s. r. o., Žilina,
SK;

Ekologický a hydrogeologický servis, 08.08.2000
s. r. o., Dolný Šaniec 1, 911 48 Trenčín,
SK;

1980

432-97

Cvetler Jaroslav, Brno, CZ;

OBAL PLUS, s. r. o., Charbulova 36,
618 00 Brno, CZ;

08.08.2000

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

Pôvodný majiteľ

Nadobúdateľ

Dátum
účinnosti:

PUV

Názov

962

202-95

28.07.2000
Inžinierske stavby, a. s., IS-LOM Maglovec,
Montovaná nosná
s. r. o., Vyšná Šebastová
konštrukcia úrovňo Priemyselná 7,
213,080 06 Vyšná Še
vých prejazdov ko 042 45 Košice, SK;
bastová, SK;
ľajovej dopravy

1099

154-95

Montovaný koľajo- Inžinierske stavby, a. s.,
vý úrovňový prejazd Priemyselná 7,
stavebnicový
042 45 Košice, SK;

UV

IS-LOM Maglovec,
28.07.2000
s. r. o., Vyšná Šebastová
213, 080 06 Vyšná Še
bastová, SK;

CAST
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číslo zápisu priemyselného vzoru
dátum zápisu priemyselného vzoru
číslo prihlášky priemyselného vzoru
dátum podania prihlášky priemyselného vzoru
výstavná priorita
číslo prioritnej prihlášky
dátum prioritnej prihlášky

(33)
(45)
(51)
(54)
(72)
(73)

krajina priority
dátum zverejnenia zápisu priemyselného vzoru
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oprava chýb v triedení
oprava alebo zmena všeobecne
tlačové chyby v úradných vestníkoch

TG4Q

Zapísané priemyselné vzory

26015
26016
26017
26018
26019
26020
26021
26022

26023
26024
26025
26026
26027
26028
26029
26030

26031
26032
26033
26034
26035
26036
26037
26038

26039
26040
26041
26042
26043
26044

(11) 26015

(11) 26016

(21) 110-99
(22) 24.05.1999
(15) 16.06.2000

(21) 154-99
(22) 23.07.1999
(15) 16.06.2000

(54) Reklamné hodiny s teplomerom

(54) Náhrobné svietidlo

(51) 10/01.01
počet vonkajších úprav: 1
(73) Kune Marek, Ing., Prešov, SK; Vozár Jozef, JUDr.,
Csc., Bratislava, SK;
(72) Kune Marek, Ing., Prešov, SK; Vozárová Miriam,
Ing., Zvolen, SK; Suchár Ivan, Ing., Fintíce, SK;

(51) 26/02.05
počet vonkajších úprav: 4
(73) Višňovský Miloš, Nové Zámky, SK;
(72) Višňovský Miloš, Nové Zámky, SK;

26016 variant 1

26015

26016 variant 3

26016 variant 4

(11) 26017
(21) 23-99
(22) 28.01.1999
(15) 22.06.2000

(54) Obal na žiarovku
(51) 09/05.06
počet vonkajších úprav: 4
(73) Čermák Anton, Košice, SK;
(72) Čermák Anton, Košice, SK;

26017 variant 4

(11) 26018
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(2D
(22)
(15)
(31)
(32)
(33)

69-99
25.03.1999
22.06.2000
DM/046493
28.09.1998
WO

(54) Automobil
(51) 12/08.01
počet vonkajších úprav: 2
(73) AUTOMOBILES LlG[ER, Vichy, FR;
(72) Ligier Philippe M., Brugheas, FR;

m
<3

(11) 26019
(21) 70-99
(22) 26.03.1999
(15) 22.06.2000

(54) Strešná krytina s príslušenstvom
(51) 25/01.03
počet vonkajších úprav: 8
(73) Hummel Josef, Deilingen, DE;
(72) Hummel Josef, Deilingen, DE;

26019 variant 1

26019 variant 3
26019 variant 8

(11) 26020
(21) 72-99
(22) 31.03.1999
(15) 22.06.2000

(54) Viacuholníkový barový stolík

26019 variant 4

26019 variant 5

26019 variant 6

(51) 06/03.02
počet vonkajších úprav: 2
(73) Ivan Luboš, Ing., Nové Zámky, SK;
(72) Ivan Luboš, Ing., Nové Zámky, SK;
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L11

(11) 26021
(21) 207-99
(22) 06.10.1999
(15) 22.06.2000

(54) Stojan na šaty so zberným košom
(51) 06/06.02
počet vonkajších úprav: l
(73) Pekár Roman, Bratislava, SK;
(72) Pekár Roman, Bratislava, SK;

26020 variant 2

26022

26021

(Il)

26022

(21)
(22)
(IS)
(31)
(22)
(33)

210-99
08.10.1999
22.06.2000
49903610.7
10.04.1999
Dl.:

(54) Sprejový klobúčik
(51) 09/07.00
počet vonkajších úprav: 2
(71)

Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, Dusseldorf, DE;

(7 2)

; amhrecht Ankc, Hamburg. Dfck

variant 1

(11) 26023

(11) 26024

(21)
(22)
(15)
(31)
(32)
(33)

(21)
(22)
(15)
(31)
(32)
(33)

211-99
08.10.1999
22.06.2000
2082893
23.04.1999
GB

212-99
08.10.1999
22.06.2000
DM/047513
13.04.1999
WO

(54) Dezodorant

(54) Kľučka

(51) 09/01.03
počet vonkajších úprav: 1
(73) UNILEVER N. V„ AL Rotterdam, NL
(72) Oates Benjamin Phalan, Design Bridge Structure
Ltd, London, GB; Pattison Nicholas David, Design
Bridge Structure Ltd, London, GB; Jones Russell,
Design Bridge Structure Ltd, London, GB;

(51) 08/07.02
počet vonkajších úprav: 8
(73) HOPPE AG, St. Martin im Passeier, IT;
(72) Terzariol Alex, Klausen, IT; Varesco Mario, Bozen,
IT; Kuhn Gunther, Meran, IT;

26025

(11) 26026
(21) 218-99
(22) 18.10.1999
(15) 22.06.2000

(54) Dezén bežnej plochy plášťa MP 35
(51) 12/15.01
počet vonkajších úprav: 1
(73) Matador, a. s., Puchov, SK;
(72) Kotlas Ján, Ing., Puchov, SK; Drábik Jaroslav, Ing.,
Beluša, SK; Rypák Martin, Ing., Puchov, SK;

26026
26024 variant 8

(11) 26027
(11) 26025
(21) 217-99
(22) 18.10.1999
(15) 22.06.2000

(54) Dezén bežnej plochy plášťa MP 15
(51) 12/15.01
počet vonkajších úprav: 1
(73) Matador, a. s., Púchov, SK;
(72) Kotlas Ján, Ing., Púchov, SK; Drábik Jaroslav, Ing.,
Beluša, SK;

(21) 219-99
(22) 18.10.1999
(15) 23.06.2000

(54) Dezén bežnej plochy plášťa
(51) 12/15.01
počet vonkajších úprav: 1
(73) Matador, a. s., Púchov, SK;
(72) Kotlas Ján, Ing., Púchov, SK; Drábik Jaroslav, Ing.,
Beluša, SK; Kuniak Ľuboš, Beluša, SK;

(73) K i seká
Prešov,
(72) Kiseľa
Prešov.

26028

(11) 26028
(21) 243-99
(22) 02.11.1999
(15) 23.06.2000

(54) Dvierka s lištou
(51) 25/02.04
počet vonkajších úprav: 1
(73) SZT - Nástroje, s. r. o., Turany, SK;
(72) Morgoš Ivan, Ing., Turany, SK;

26028

(11) 26029
(21) 274-99
(22) 15.12.1999
(15) 26.06.2000

(54) Paletizačné podložky typu O a typu L
(51) 08/08.01
počet vonkajších úprav: 2

František,- Prešov, -SK; Marton Anton,
SK,
František Prešov. SK Marton Anton.
sK;

26030 variant 1

26029 variant 2

(11) 26030
(21) 281-99
(22) 20.12.1999
(15) 26.06.2000

(54) Rukavica pre dvoch zamilovaných
(51) 02/06.00
počet vonkajších úprav: 2
(73) Vojtko Richard, Bratislava, SK;
(72) Vojtko Richard, Bratislava, SK;

(11) 26031
(21) 290-99
(22) 30.12.1999
(15) 26.06.2000

(54) Zberná nádoba na hmyz
(51) 22/06.00
počet vonkajších úprav: 1
(73) Vančo Ladislav, Trnava, SK;
(72) Vančo Ladislav, Trnava, SK;

26031

(11) 26032
(21)
(22)
(15)
(31)
(32)
(33)

262-99
10.12.1999
27.06.2000
11-22660
26.08.1999
JP

(54) Konektor
(51) 13/03.06
počet vonkajších úprav: 1
(73) Sony Computer Entertainment Inc., Tokyo, JP;
(72) Goto Teiyu, Tokyo, JP;

(11) 26033
(21)
(22)
(15)
(31)
(32)
(33)

263-99
10.12.1999
27.06.2000
11-22652
26.08.1999
JP

(54) Podstavec
(51) 14/99.00
počet vonkajších úprav: 1
(73) Sony Computer Entertainment Inc., Tokyo, JP;
(72) Goto Teiyu, Tokyo, JP;

26033

í

(11) 26034
(21)
(22)
(15)
(31)
(32)
(33)

264-99
10.12.1999
27.06.2000
11-22648
26.08.1999
JP

26034

(54) Podstavec
(51) 14/99.00
počet vonkajších úprav: 1
(73) Sony Computer Entertainment Inc., Tokyo, JP
(72) Goto Teiyu, Tokyo, JP;

(11) 26035
(21)
(22)
(15)
(31)
(32)
(33)

265-99
10.12.1999
27.06.2000
11-22643
26.08.1999
JP

(54) Aritmetická a riadiaca jednotka
(51) 14/02.01
počet vonkajších úprav: 1
(73) Sony Computer Entertainment Inc., Tokyo, JP;
(72) Goto Teiyu, Tokyo, JP;

26035

(11) 26036
(21)
(22)
(15)
(31)
(32)
(33)

268-99
10.12.1999
27.06.2000
11-22631
26.08.1999
JP

(54) Aritmetická a riadiaca jednotka
(51) 14/02.01
počet vonkajších úprav: 1
(73) Sony Computer Entertainment Inc., Tokyo, JP:
(72) Goto Teiyu, Tokyo, JP;

26036

(11) 26037
(21)
(22)
(15)
(31)
(32)
(33)

280-99
17.12.1999
27.06.2000
49906069.5
23.06.1999
DE

(54) Nádoba
(51) 09/01.03
počet vonkajších úprav: 10
(73) INTERSNACK KNABBER-GEBÄCK GmbH &
Co. KG, Koln, DE;
(72) Haferkamp Reiner, Kóln, DE;

26038 variant 3

26037 variant 4

26037 variant 5

26037 variant 7

26037 variant 6

26037 variant 8

(72) Venhuda Josef, Nesovice, CZ; Morávek Otakar,
Ing., Pardubice, CZ;

26038 variant 1

26037 variant 9

26038 variant 2

26037 variant 10
26038 variant 3

(11) 26038
(21)
(22)
(15)
(31)
(32)
(33)

282-99
20.12.1999
27.06.2000
1999-32004
20.10.1999
CZ

(54) Masážne strojčeky
(51) 28/03.01
počet vonkajších úprav; 6
(73) JONA, s. r. o., Pardubice, CZ;

(11) 26040
(21) 286-99
(22) 22.12.1999
(15) 28.06.2000

(54) Etiketa
(51) 19/08.03
počet vonkajších úprav: 9
(73) SLOVNAFT, a. s., Bratislava, SK;
(72) Lehotský Ivan, Ing., Bratislava, SK;
26038 variant 5

Benzín
PALIVA PRE TRETIE TISÍCROČIE
26038 variant 6
26040 variant 1

(11) 26039
(21)
(22)
(15)
(31)
(32)
(33)

284-99
21.12.1999
27.06.2000
DM/048587
12.07.1999
WO

TU PREDÁVAME

(54) Zdravotnícka napájacia jednotka
(51) 24/01.03
počet vonkajších úprav: 1
(73) TRlLUX - LENŽE GmbH + Co. KG, Arnsberg,
DE;
(72) Lehrich Karl, Arnsberg, DE;

Benzín
26040 variant 2
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(11) 26041
(21) 287-99
(22) 22.12.1999
(15) 28.06.2000

(54) Zástava
(51) 11/05.03
počet vonkajších úprav: 5
(73) Sl OVNAl T, a. a.. Bratislava, SK;
(72) Lehotský Ivan, Ing., Bratislava. SK;

Benzín

Benzín
26041 variant 2

26041 variant 5

(11) 26042
(21)
(22)
(15)
(31)
(32)
(33)

288-99
23.12.1999
28.06.2000
29/107.334
01.07.1999
US

(54) Odpudzovač hmyzu
(51) 23/04.07
počet vonkajších úprav: 2
(73) S. C. JOHNSON & SON, INC., Racine, Wisconsin,
US;
(72) Brian T. Davis, Burlington, Wisconsin , US;

26041 variant 3

>

.J..

26042 variant 2

(11) 26043
(21)

291-99

(22)

30.12.1999

(15)

28.06.2000

(31)

994222

(32)

02.07.1999

(33)

FR

(54) Krúžok na kľúče
(51)

08/07.03
počet vonkajších úprav: 1

(73)

FONTAINE S. A., Saint Blimont, FR;

(72)

Bertaux Gilles, Equemauville1 FR;

26043

(11) 26044
(21)

261-99

(22)

08.12.1999

(15)

28.06.2000

(54) Tanierové brány - tanierovo-radličkový podmietač
(51)

15/03.09
počet vonkajších úprav: 2

(73)

Ondrejka Ján, strojárska firma JOSK, prevádzka
Radošina, Radoši na, SK;

(72)

Ondrejka Ján, Radošina, SK;

26044 variant 1

Predĺženie platnosti priemyselných vzorov

ND4Q
(11) 22151

(11) 24937

(21)

23416

(21)

196-95

(22)

03.07.1990

(22)

21.06.1995

(54) Ornamentálna štruktúra

(54) Konzola

Platnosť do: 03.07.2005

Platnosť do: 21.06.2005

(11)

24844

(11) 25082

(21)

164-95

(21) 293-95

(22)

07.06.1995

(22) 25.09.1995

(54)

Prístrešok na zastávkach hromadnej dopravy so
zabudovaným kontajnerom

(54) Cvičné letecké bomby
Platnosť do: 25.09.2005

Platnosť do: 07.06.2005
(11) 25282
(11) 24943

(21)

292-95

(21)

216-95

(22)

25.09.1995

(22)

12.07.1995

(54) Koncovky brzdových hadíc

(54) Pneumatika
Platnosť do: 25.09.2005
Platnosť do: 12.07.2005

(11) 24936
(21)

195-95

(22)

21.06.1995

(54) Dištančný prvok
Platnosť do: 21.06.2005

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:

24264

220-93

Ručné razítko

Trodat GmbH, Linzer Strasse 156,

09.08.2000

A-4600 Wels1 AT;

Licenčné zmluvy
Podľa § 57 ods. 1 zákona č. 527/1990 Zb. v znení neskorších zákonov boli do registra priemyselných vzorov zap
sané tieto licenčné zmluvy:

Číslo
zápisu

24890

Číslo
prihlášky

146-95

Názov

Poskytovatel’

Nadobúdateľ

Gumový protišmy-

Inžinierske stavby, a. s.,

IS-LGM Maglovec, a. s,, 28.07.2000

kový dezén

Priemyselná 7,

Vyšná Šebastová 213,

042 45

080 06 Vyšná Šcbastu-

Košice, SK;

Dátum
účinnosti:

vá, SK;

24891

147-95

Gumový prejazdo-

Inžinierske stavby, a. s.,

vý dielec

Priemyselná 7,

Vyšná Seb a-nová 213,

042 45

OSO 06 Vyšná šebasto

Košice SK;

IS-LOM Maglovec, a. s., 28.07.2000

vá, -SK;

CAST
OCHRANNÉ ZNÁMKY

Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov
(Štandard WIPO ST. 60)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(510)

číslo zápisu
dátum zápisu
dátum, dokedy môžu mať známkové práva účinok
číslo prihlášky
dátum podania prihlášky
číslo prioritnej prihlášky
dátum prioritnej prihlášky
krajina priority
dátum zverejnenia prihlášky ochrannej známky
zoznam výrobkov a/alebo služieb

(511)

(540)
(554)
(591)
(730)
(800)

údaj o triede alebo triedach podľa medzinárodné
ho triedenia výrobkov a služieb (Nicejská klasifi
kácia)
reprodukcia známky
trojrozmerná známka
údaje o uplatňovaných farbách
meno(-á) a adresa(-y) prihlasovateľa(-ov) alebo
majiteľa(-ov) známky
údaje o medzinárodnom zápise

Zverejnené prihlášky ochranných známok
1800-95
1102-96
1274-96
1669-96
1802-96
1803-96
104-97
270-97
730-97
736-97
1846-97
3046-97
3075-97
3087-97
3453-97
3497-97
3539-97
3540-97
3541-97
3675-97
3753-97
3756-97
524-98
643-98
658-98
681-98
1083-98
1084-98
1113-98
1244-98
1276-98
1449-98
1664-98
1669-98
1715-98
1719-98
1796-98
1816-98
1817-98
1819-98
1827-98
1865-98
1866-98
1868-98
1870-98
1871-98
1872-98
1873-98
1876-98
1878-98
1881-98
1882-98
1886-98
1887-98
1888-98
1889-98
1890-98
1891-98
1892-98
1893-98
1894-98
2220-98
2222-98

2223-98
2224-98
2225-98
2228-98
2229-98
2234-98
2341-98
2365-98
2376-98
2575-98
2608-98
2752-98
2753-98
2754-98
2755-98
2756-98
2759-98
2760-98
2761-98
2767-98
2769-98
2771-98
2772-98
2773-98
2775-98
2786-98
2920-98
2921-98
2930-98
2935-98
2936-98
2945-98
2956-98
3068-98
3308-98
3311-98
3312-98
3313-98
3314-98
3315-98
3316-98
3317-98
3318-98
3319-98
3320-98
3321-98
3322-98
3323-98
3324-98
3325-98
3341-98
3342-98
3344-98
3345-98
3346-98
3347-98
3348-98
3350-98
101-99
103-99
135-99
137-99
138-99

139-99
140-99
141-99
142-99
144-99
145-99
146-99
147-99
148-99
149-99
150-99
153-99
154-99
162-99
222-99
228-99
237-99
341-99
342-99
371-99
381-99
443-99
507-99
515-99
524-99
541-99
602-99
603-99
604-99
605-99
606-99
607-99
609-99
610-99
611-99
613-99
614-99
617-99
620-99
622-99
623-99
625-99
627-99
633-99
638-99
639-99
640-99
641-99
643-99
645-99
646-99
650-99
688-99
689-99
690-99
697-99
698-99
752-99
753-99
754-99
755-99
757-99
758-99

759-99
760-99
761-99
762-99
773-99
799-99
812-99
813-99
814-99
822-99
831-99
858-99
859-99
860-99
879-99
883-99
885-99
903-99
906-99
911-99
919-99
924-99
932-99
933-99
937-99
965-99
986-99
987-99
988-99
990-99
992-99
995-99
1000-99
1026-99
1035-99
1036-99
1037-99
1038-99
1040-99
1041-99
1043-99
1044-99
1045-99
1047-99
1048-99
1049-99
1050-99
1051-99
1052-99
1054-99
1055-99
1056-99
1057-99
1060-99
1063-99
1064-99
1065-99
1066-99
1067-99
1068-99
1069-99
1074-99
1075-99

1665-99

1076-99

1372-99

1080-99

1373-99

1666-99

1081-99

1374-99

1668-99

1083-99

1379-99

1669-99

1085-99

1380-99

1670-99

1086-99

1381-99

1673-99

1089-99

1382-99

1674-99

1092-99

1393-99

1677-99

1093-99

1394-99

1684-99

1094-99

1399-99

1686-99

1096-99

1402-99

1687-99

1097-99

1403-99

1689-99

1099-99

1404-99

1796-99

1102-99

1406-99

1906-99

1106-99

1407-99

1907-99
1908-99

1114-99

1409-99

1133-99

1411-99

1912-99

1136-99

1414-99

1913-99

1138-99

1415-99

1924-99

1144-99

1417-99

1928-99

1146-99

1423-99

1929-99

1147-99

1425-99

1943-99

1148-99

1427-99

1944-99

1149-99

1428-99

1964-99

1203-99

1431-99

1041-2000

1210-99

1432-99

987-2000

1227-99

1437-99

1877-2000

1305-99

1448-99

1309-99

1483-99

1310-99

1484-99

1311-99

1487-99

1312-99

1490-99

1315-99

1500-99

1316-99

1512-99

1317-99

1514-99

1318-99

1525-99

1319-99

1526-99

1320-99

1527-99

1321-99

1531-99

1322-99

1532-99

1323-99

1603-99

1324-99

1604-99

1326-99

1605-99

1327-99

1606-99

1329-99

1607-99

1333-99

1609-99

1334-99

1610-99

1335-99

1611-99

1336-99

1620-99

1337-99

1622-99

1338-99

1623-99

1342-99

1624-99

1343-99

1641-99

1344-99

1648-99

1347-99

1650-99

1349-99

1652-99

1353-99

1655-99

1355-99

1656-99

1356-99

1657-99

1357-99

1658-99

1362-99

1659-99

1363-99

1661-99

1367-99

1662-99

1370-99

1663-99

1371-99

1664-99

(210) 1800-95

(510)6 - Kované zvonce, kovové figúrky, drotárske vý

(220)26.06.1995

robky, rozmnoženiny umeleckej remeselnej práce z

(511) 1, 2, 3, 4

kovu.

(540)

8 - Puzdrá a kazety na príbory (s výnimkou príbo
rov z drahých kovov).
15 - Puzdrá a kazety na klenoty a príbory z drahých
kovov.
16 - Papierové vystrihovačky,
18 - Drobná kožená bižutéria, pastierske kožené
kapsy, stolové potreby z kože, spomienkové ozdob
né predmety z usne.
20 - Intarzované a inkrustované drevo, sošky a iné
ozdobné predmety z dreva, prútia a ostatných prí
rodných pletív, dekoračné rezbárske výrobky, dre

(510) 1 - Chemické prípravky na priemyselné, vedecké a

vené skrinky na príbory, veľkonočné ozdoby z dre

fotografické účely, pre poľnohospodárstvo, záhrad

va.

níctvo a lesníctvo s výnimkou herbicídov, fungicí-

21 - Stolový a kuchynský riad z dreva, drevárske ú-

dov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a

žitkové výrobky do domácnosti, keramika na použi

parazitov; nespracované umelé živice: nespracova

tie v domácnosti, ozdobný a figurálny porcelán,

né plasty; hnojivá; protipožiarne zmesi; tvrdidlá a

ozdobné výrobky zo skla, figurálna keramika, kera

spojivá zahrnuté v tejto triede; chemické substancie

mika ozdobná a poloúžitková, ľudová ozdobná ke

na konzervovanie potravín: triesloviny; lepidlá na

ramika, sošky a iné ozdobné predmety z keramic

priemyselné účely; hydraulické tekutiny: rozmrazo

kých materiálov.

vacie a nemrznúce prípravky; chemické prípravky

24 - Tkané ozdobné dečky-.

na zisťovanie prasklín, štrbín, defektov a náterov na

25 - Krpce.

povrchu i vnútri; chladiace zmesi, chemické prí

26 - Čipky, paličkované obrázky, výšivky, textilné

pravky a tekutiny na strojové zariadenia a/alebo

ozdoby.

pracovné operácie s kovmi zahrnuté \ tejto triede;

28 - Bábiky predstavujúce len ľudské bytosti, diva

rozpúšťadlá; chemické prípravky proti korózii zahr

delné bábky, bábiky z textilu, bábiky predstavujúce

nuté v tejto triede; čistiace a odmasťovanie príprav

iné než ľudské bytosti, textilné a krojované bábiky

ky na priemyselné účely a na výrobné procesy.

pre zberateľov, hračky predstavujúce zvieratá, hrač

2 - Prípravky na úpravu kovových povrchov; anti-

ky / plyšu (zvieratká), ostatné hračky z textilných

korozívne zmesi a prípravky; zmesi a prípravky

materiálov, spoločenské hry drevené, hudobné hrač

proti nečistotám a nánosom; konzervačné prípravky

ky, ostatné hračky patriace do tejto triedy, veľko

proti hrdzi; emulzie, antíkoro/.ívne oleje a tuky; an-

nočné ozdoby a vianočné ozdoby zo skla, dreva,

tikorozívne činidlá na odstraňovanie kotlového ka

slamy, textilu, vianočné a veľkonočné ozdoby z pa

meňa; odvodňovacie prípravky, ochranné prípravky

piera a lisovaných hmôt na papierovej báze, veľko

na odstránenie vody, penetračné prípravky na od

nočné ozdoby z fúkaného skla, napr. vtáčiky, veľ

stránenie vody zahrnuté v tejto triede.

konočné ozdoby z ostatných prírodných materiálov

3 - Čistiace, leštiace, odmasťovanie a brúsne prí

- kraslice.

pravky,'; mydlá; prípravky na odstraňovanie hrdze;
prípravky na odstraňovanie farieb.

(730)

Seemann Jura), Ing.,

Šúrska 12, 900 01 Modra,

SK;

4 - Priemyselné oleje a tuky. mazadlá, zmesi na po
hlcovanie prachu, vlhkosti; zmesi na viazanie pra

(730)

chu; palivá vrátane motorových benzínov; oleje na

(210) 1274-96

svietenie; sviečky; knôty; oleje na strojové zariade

(220) 13.05.1996

nia a/alebo pracovné operácie s kovmi; prevodové

(511) 9, 11, 12, 27,39,41

tekutiny.

(40) GOODWILL

CASTROL LIMITED,

Burmah Castrol House,

(510)9 - Akumulátory elektrické do vozidiel; elektrické

Pipers Way, Swindon, Wiltshire SN3 IRE, GB;
batérie do automobilov; elektrické zariadenia na
diaľkové zapaľovanie; elektrické zariadenia na za
paľovanie; automobilové zapaľovače; antény; auto
(210)1102-96
matické zariadenia signalizujúce nízky tlak v pneu
(220)29.04.1996
(591) tmavomodrá

matikách; elektrické signalizačné zvončeky; sme
rovky (smerovkové svetlá); blikavé svetlá; tacho

(511) 6, 8, 15, 16, 18, 20, 21, 24. 25, 26, 28
metre do dopravných prostriedkov; riadiace panely;
(540)

elektrické spojky; tachometre udávajúce vzdiale
nosť v km do vozidiel; merače hladiny benzínu; na
bíjačky akumulátorov; rádiá; rýchlomery, tachomet
re; akumulátory elektrické; elektrické otvárače dve
rí; svetelné alebo mechanické signalizačné panely;
automatické

OKUItNAl SLOVAKIAN,

zvončeky

riadenie

(ako

dopravných

poplašné

prostriedkov,

zariadenia);

autorádiá;

automobilové výstražné trojuholníky; tachometre;
otáčkoměry;

žiarivky;

zabezpečovacie zariadenia

proti odcudzeniu; bezpečnostné pásy s výnimkou
pásov na sedadlá a na športové zariadenia.
11 - Svetlá na dopravné prostriedky; automobilové
reflektory; žiarovky do smeroviek na vozidlá; kli
matizačné zariadenia do vozidiel; šetriče paliva;
svetlomety; reflektory (svetlá); reflektory automo
bilov; klimatizačné zariadenia do automobilov;
svetlá automobilových smeroviek.
12 - Duše pneumatík; tlmiče pérovania do vozidiel;
tlmiace pružiny na vozidlá; protišmykové reťaze;
snehové reťaze; opierky na sedadlá automobilov;
spojky, spriahadlá na vlečenie vozidiel; automobilo
vé strechy; automobilové reťaze; automobilové
podvozky; signalizačné zariadenia pri spätnom cho
de automobilov; batožinové nosiče na vozidlá; duše
na kolesá automobilov; kolesá automobilov; kolesá
vozidiel; kapoty na automobilové motory; kapoty
na vozidlá; bezpečnostné pásy na sedadlá automo
bilov; podvozky vozidiel; nárazníky na vozidlá;
hydraulické obvody na vozidlá; bezpečnostné se
dačky pre deti do automobilov; plášte na pneumati
ky; vyvažovacie zariadenia na kolesá automobilov;
nápravy na vozidlá; stierače; odkladacie siete na ba
tožinu na dopravné prostriedky; brzdy vozidiel; ob
ruče hláv kolies; poťahy na sedadlá vozidiel; sedad
lové poťahy do automobilov; stúpadlá na vozidlá;
autobusy; čelné sklá; čapy na pneumatiky; pneuma
tiky; dvere na dopravné prostriedky; nosiče lyží na
autá; napínače na špice kolies; spätné zrkadlá; se
dadlá automobilov; športové autá; čalúnenie auto
mobilov; okenné tabule na okná automobilov; autá;
zariadenia do vozidiel zabraňujúce oslneniu; auto
mobilové pneumatiky; karosérie automobilov; ná
razníky automobilov; tlmiče automobilov; klaksóny
automobilov; brzdové obloženia do vozidiel; prevo
dovky do pozemných vozidiel; autopoťahy; hnacie
reťaze do pozemných vozidiel; smerovky na vozid
lá; smerovky na dopravné prostriedky; brzdové die
ly do vozidiel; uzávery na palivové nádrže automo
bilov; spojovacie tyče na pozemné vozidlá, nie ako
časti motorov; sklopné zadné dosky (časti doprav
ných prostriedkov); bezpečnostné viazania (pásy)
na autosedadlá; plátenné strechy na automobily; tie
nidlá proti slnku do automobilov; prevodové hria
dele do pozemných vozidiel.
27 - Rohožky.
39 - Prenájom vozidiel, prenájom automobilov; pre
nájom prívesných vozíkov.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania
reklamných materiálov.
(730) GOODWILL, spol. s. r. o., Bosákova 2, 851 03
Bratislava, SK;

(210) 1669-96
(220)21.06.1996
(511)3, 5, 14,21
(540)

MADAGA

(510)3 - Prípravky na pranie a bielenie, mydlo, prípravky
na leštenie, odmasťovacie prípravky, výrobky koz
metické, voňavkárske vrátane éterických olejov,
vlasové vody, zubné pasty, prášky.
5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke
výrobky, dietetické výrobky pre deti a chorých, ná
plasti, obväzový materiál, hmoty určené na plombo

vanie zubov a na odtlačky zubov, dezinfekčné prí
pravky, prípravky na hubenie rastlinných a živočíš
nych škodcov, antiparazitné látky.
14 - Bižutéria.
21 - Hrebene a umývacie huby, toaletné pomôcky,
kefy, výrobky zo skla, najmä fľaše, karafy, krčahy,
nádoby na použitie v domácnosti alebo v kuchyni,
kuchynský riad, výrobky z krištáľového skla, opali
zujúce sklo, opálové sklo, kahance na aromatické
látky a parfúmy, rozprašovače na voňavky (flakóny), dózy, smaltované sklo.
(730) FOR LIFE, spol. s r. o., Ječná 26, 621 00 Brno,
CZ;

(210) 1802-96
(220) 10.07.1996
(511)9
(540)

ZyXEL
(510) 9 - Telekomunikačná technika, prenosová technika;
telekomunikačné zariadenia, prístroje, prvky a mo
duly; základné dosky, rozširujúce dosky, adaptéry
rozhrania, komunikačné karty, kontrolné karty, zá
znamové disky s počítačovými programami a/alebo
dátami, diskety, polovodičové čipy, čipové zostavy,
ASIC - zákaznícke jednoúčelové integrované obvo
dy, faxové zariadenia, modemy, viacsektorové (celulárne) modemy, faxové komunikačné karty,
fax/modemové karty, mobilné telefónne modemy,
samostatné fax/modemové zariadenia, ISDN - tele
komunikačné zariadenia a telekomunikačné zaria
denia, ďalekopisné zariadenia, osobné počítače,
hardvérové a softvérové vybavenie počítačov.
(730) ZyXEL Communications Corporation, No. 6,
Innovation Road II, Science Based Industrial Park,
Hsinchu, R. O. C. 30077, TW;

(210) 1803-96
(220) 10.07.1996
(511)9
(540)

ZYXEL

(510) 9 - Telekomunikačná technika, prenosová technika;
telekomunikačné zariadenia, prístroje, prvky a mo
duly; základné dosky, rozširujúce dosky, adaptéry
rozhrania, komunikačné karty, kontrolné karty, zá
znamové disky s počítačovými programami a/alebo
dátami, diskety, polovodičové čipy, čipové zostavy,
ASIC - zákaznícke jednoúčelové integrované obvo
dy, faxové zariadenia, modemy, viacsektorové (celulárne) modemy, faxové komunikačné karty,
fax/modemové karty, mobilné telefónne modemy,
samostatné fax/modemové zariadenia, ISDN - tele
komunikačné zariadenia a telekomunikačné zaria
denia, ďalekopisné zariadenia, osobné počítače,
hardvérové a softvérové vybavenie počítačov.
(730) ZyXEL Communications Corporation, No. 6,
Innovation Road II, Science Based Industrial Park,
Hsinchu, R. O. C. 30077, TW;

(210) 104-97

(540)

(220) 15.01.1997
(511)0. 7. 11,42
(540)

ALLFINANZ
holding, a. s

(510)35 - Výstavníctvo na komerčné účely, reklamná a
propagačná činnosť, sprostredkovanie obchodu s
(510) 6 - Kovové tlakové nádoby a nádrže.

tovarom.

7 - Asfaltovacie stroje, baliace stroje, brusky ako

36 - Správa nehnuteľností, sprostredkovanie finan

stroje, odstredivky, cestné stroje, čerpadlá, pumpy

čných a peňažných služieb a nehnuteľností, spros

(stroje), čistiace stroje, dávkovače lepiacej pásky

tredkovateľská činnosť v prospech poisťovní a zais-

ako stroje, dlabačky, ilierovacie stroje, dopravníky

ťovní oprávnených podnikať na území SR, služby v

ako stroje, drviče (ako stroje), filtre (časti strojov a-

oblasti financovania, služby v oblasti peňažníctva,

Ieho motorov), kompresory, leštiace stroje, lisova

bankovníctvo,

cie stroje, maticorezy ako stroje, miešacie stroje

fondy, finančné informácie, finančné odhady a oce

navijáky, ohýbačky', sústruhy, šijacie -troje, tlačia

ňovanie

renské stroje, turbíny

s

nosti),

výnimkou turbín prv pozem

burzové

(poisťovníctvo,
finančné

maklérstvo,

dôchodkové

bankovníctvo,

poradenstvo,

nehnuteľ

finančné

riadenie,

né vozidlá, turbokompresory, viazacie stroje, vna

služby finančníctva, služby v oblasti hypotéky (pos

de stroje, zdviháky (stroje), žehliace stroje, obrába

kytovanie pôžičiek), informácie o poistení, investo

cie stroje, časti strojov, predovšetkým časti vod

vanie kapitálu, kúpa na splátky (financovanie), u-

ných, parných a plynových turbín

zalváranie poistiek, poistky životné, prenájom ne

motory (s vý
spojky a

hnuteľností, sprostredkovanie poistenia.

transmisné zariadenia (okrem tých, ktoré :,u na po

nimkou motorov pre pozemné vozidlá)

39 - Prenájom dopravných prostriedkov.

zemné vozidlá), nosníky, poľnohospodárske si roj e a

41 - Vzdelávanie, zabezpečovanie výcvikov, kurzov

náradie .s výnimkou ručného.

a školení.

11 - Prístroje na osvetlenie, kúrenie, ohrievanie te

(730)

kutín, výrobu pary, predovšetkým kotly, výmenníkv

ALLFINANZ holding, a. s.,

Lamačská cesta 3,

841. 04 Bratislava, SK;

tepla, spaľovacie komory kuchynské stroje na v are
nie a pečenie patriace do triedy 11, kondenzátory,
spaľovne odpadový chladiace prístroje, zariadenia

(210) 730-97

na sušenie, ventiláciu, distribúciu vody. p-.try. zaria

(220) 11.03.1997

denia na dezinfikovanie, zariadenia na osvieženie,

(511)3

filtrovanie vzduchu, ionizátory vzduchu, zariadenia
na úpravu vody, sanitárne (toaletné) prístroje a za

(540)

ADENOL kvapky proti chrápaniu

(510) 3 - Éterické oleje.

riadenia a ich pomocné a doplnkové zariadenia pat
(730)
riace do triedy 1 1.

HERB PHARMA, spol. s r. o.,

935

65 Veľké

Ludince 651, SK;

42 - Programovanie počítačmi - softvér; projekčné a
inžinierske činnosti; vývoj, výskum v oblasti tech
nických a prírodných vied, predovšetkým vývoj, na
vrhovanie v oblasti energetických, tepelný'ch, stro
járskych, chemických, ekologických zariadení; vý
voj a navrhovanie technológií; technické expertízy;

(210)736-97
(220) 1.1.03.1997
(511) L 2, 4, 6, 1, 8, 9, 11, 19, 37, 42
(540)

kontrola kvality; licencie priemyselných práv; ma
teriálové skúšky; meteorologické informácie; pora
denstvo v oblasti bezpečnosti: poradenstvo v oblas
ti priemyselných práv (využívanie patentov); tech
nický prieskum, výskum a vývoj nových výrobkov.
(730)

Porubčan Róbert, Ing.

EDÍNG,

Zltcchovskti

341, 018 64 Košeca, SK;

(510) 1 - Prípravky na kalenie a zváranie kovov.
(210)270-97

2 - Farby, fermeže a laky.

(220) 24 01.1907

4 - Priemyselné oleje a tuky; mazacie oleje.

(511) 35, 36, 39. 41

6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny; stavebný materiál
z kovu; prenosné stavby z kovu; kovový materiál na

železničné trate; káble a drôty z obyčajných kovov
s výnimkou elektrických; železiarsky tovar - želez
ničné výhybky, závory na železničné priecestia a
pozemné komunikácie, koľajové spojky, konzoly,
obruče, pružiny, príchytky, točne, traverzy, regis
tračné značky; drobný železiarsky tovar; kovové
potrubia a rúry,
7 - Stroje - cestné stroje, dlabačky, dopravníky, re
zacie stroje, hnacie a elektrické motory s výnimkou
pre pozemné vozidlá, čistiace stroje, nástroje ako
časti strojov, prevody strojov, vŕtacíe stroje; obrába
cie stroje.
8 - Ručné mechanické náradie.
9 - Signalizačné zariadenia, elektrické zariadenia
najmä dráhovej techniky.
11 - Klimatizačné zariadenia.
19 - Nekovové stavebné materiály.
37 - Opravy, montážne a inštalačné služby elektric
kých zariadení a telekomunikačných vedení, údržba
elektrických zariadení; údržba a meranie telekomu
nikačných vedení, služby pre telekomunikačné ve
denia - kladenie, montáž, údržba a meranie pod
zemných a nadzemných optických a metalických te
lekomunikačných vedení vrátane nadväzujúcich ve
dení a súborov.
42 - Vývoj elektrických zariadení; projektová čin
nosť elektrických zariadení v investičnej výstavbe,
oznamovacích a zabezpečovacích zariadení; geode
tická a kartografická činnosť.
(730) Automatizácia železničnej dopravy, a. s., Za sta
nicou 1, 831 04 Bratislava, SK;

(510)4 - Čierne a hnedé uhlie.
6 - Stavebný materiál a prenosné stavby z kovu.
7 - Elektromotor)' a generátory, mechanizované vý
stuže a stropné podávače, závesné zdvíhacie zaria
denia.
9 - Transformátory.
11 - Vykurovacie zariadenia a zariadenia na chlade
nie a sušenie.
12 - Závesné lokomotívy.
19 - Nekovové stavebné materiály.
20 - Výrobky z dreva (patriace do tr. 20).
35 - Reklamná činnosť.
37 - Banské dobývanie, montáž a opravy vykurova
cích zariadení, zariadení na chladenie a sušenie, op
ravy, montážne a inštalačné služby.
39 - Autobusová doprava, automobilová preprava,
balenie a skladovanie materiálu.
40 - Spracovanie a úprava materiálu.
41 - Vzdelávanie, zabezpečovanie praktických vý
cvikov, kurzov a školení.
42 - Stravovacie služby, prechodné ubytovanie, po
radenstvo odborné (s výnimkou obchodného).
(730)

Hornonitrianske bane Prievidza, a. s.,

Matice slo

venskej 10, 971 71 Prievidza, SK;

(210)3075-97
(220)21.10.1997
(511)30
(540)

(210) 1846-97
(220)03.07.1997
(511)35, 36

(540) Vaša pre(d)voľba
(510)35 - Reklamná činnosť, obchodný manažment, ob
chodná správa, administratívne práce.
36 - Poisťovníctvo, služby v oblasti financovania,
peňažníctva, nehnuteľností.
(730) Peťko Ladislav, Medveďovej 21/57, 851 04
Bratislava, SK;

(210)3046-97
(220) 16.10.1997
(591) čierna, zelená, žltá
(511)4,6, 7, 9, 11, 12, 19, 20,35, 37, 39,40,41,42
(540)

"X

Zlatý klas
Krémový prášok
(510) 30 - Múka a výrobky z obilia, sušienky, koláče, jem
né pečivo a cukrovinky, prášky do pečiva, obilniny
upravené na výživu ľudí, práškové pudingy, kuku
ričný škrob, požívatiny na báze škrobu, modifiko
vané škroby pre potravinársky priemysel, kukuričná
múka a výrobky z nej, zemiakový škrob a výrobky
z neho.
(730) Dr. Oetker, spol. s r. o., Ľadová 14, 811 05 Brati
slava, SK;

(210)3087-97
(220)20.10.1997
(591) čierna, zelená, červená, biela
(511)40, 42
(540)

Ľ J
freytag&berndt

(510) 40 - Rysovanie laserom, kreslenie.

(510) 7 - Elektrické motory do hračiek.

42 - Redakčné služby.
(730) FREYTAG

- BERNDT,

8 - Nástroje na konštrukciu modelov.

s. r. o.,

Hrachová 4,

821 05 Bratislava, SK;

9 - Zdroje energie a batérie do hračiek, technické
vybavenie modelov železníc, ako transformátory, elektrický materiál, spojky, elektronické hudobné bo
xy.

(210) 3453-97

11 - Lampáše a lampióny.

(220)20.09.1999

16 - Literatúra týkajúca sa konštrukcie modelov,

(511) 35, 39, 41, 42

kartónové vystrihovačky, lepiace látky na hračky,

(540)

ZÁCHRANNÝ SYSTÉM SLOVAKIA

(730)

vybavenie pre maľovanie a umelcov, modelárske
spojivá, modelovacie materiály a formy, obrázky a

(510)35 - Reklamná činnosť.
39 - Záchranárske služby - dopravné, odťahová

dekoratívne známky, literatúra týkajúca sa železníc,

služba.

knihy pre deti a mládež, maľovanky, detské kartové

41 - Vydávanie kníh a časopisov.

hry, rodinné kartové hry, kartové hry pre dospelých,

42 - Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia.

darčekový baliaci papier, kužeľovité kornútiky na

Záchranný systém Slovakia, a. s.,

sladkosti, nálepky, konfety.

Záhradná 1,

26 - Umelé kvety (tiež skladacie), stužky na darče

841 07 Bratislava, SK;

ky, umelé girlandy, parochne.
28 - Modely, hlavne modely lietadiel, lodí, áut, mo
(210)3497-97

dely strojov, biologické modely, skladacie plastické

(220)27.11.1997

modely, rádiom kontrolované modely, modely spa
ľovacích motorov, konštrukčný materiál na výrobu

(511) 16, 35, 42
(540)

modelov, šarkany, železničné modely, iné modely

BOWNE

vlakov ako visuté železnice, káblové železnice, e-

(510) 16 - Tlačoviny.

lektričkové trate, železnice na stojanoch, súpravy

35 - Konzultačné služby v obchodnej činnosti; po

železničných modelov obsahujúce kulisy (krajina,

mocné služby v manažmente; zabezpečovanie tvor

budovy), figúrky a vozidlá k súpravám železnič

by a distribúcie dokumentov v sfére financií; pos

ných modelov, parou poháňané vlaky na hranie, au

kytovanie počítačových systémov na prístup k do

tá a trate na autá, hračkárske diaľnice a trate na

kumentom na kontinuálnom časovo kritickom zá

automobilové preteky, skladačky obsahujúce me

klade;

chanicky spojené časti a stavebné kocky, lekárske,

spracovanie

dokumentov;

rozmnožovanie

dokumentov; propagačná činnosť; tvorba komuni

biologické a chemické experimentálne súpravy', hra

kačných správ prispôsobených potrebám investorov

júce a pohybujúce sa figuríny vyrobené z kovu,

v súlade s marketingovou stratégiou; služby týkajú

plastu a dreva, tiež vo forme skladacích figurín, ako

ce sa správy dokumentov.

napríklad indiáni, rytieri a príslušenstvo k nim ako

42 - Tlačiarske služby; prekladateľské a tlmočnícke

hrady a podobne, ako aj postavy z filmov a televí

služby; konzultačné služby v oblasti počítačov; po

zie, plastické hračky, športové hračky, hračky na ih

čítačové programovanie pre iné osoby; udržiavanie

riská, detské dopravné prostriedky, hračky najazde

ažurity počítačového softvéru; tvorba softvéru pre

nie a húpanie znázorňujúce zvieratá, letný tovar a

iné osoby; služby s využitím faxu (tlačové služby);

tovar na kúpanie vyrobený z plastu, ako aj nafuko

služby teletextu (tlačové služby); lokalizačné služby

vací tovar, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach;

(v rámci prekladateľských a tlmočníckych služieb);

stany a domčeky na hranie, detské kostýmy na hra

vytváranie kompletnej stránky na internete; tvorba

nie, ako napríklad indiánske kostýmy, muzikálne

dodatočných počítačových (web) stránok zamera

hračky, kúzelnícky tovar a hrkálky, balóny, hračky

ných najmä na investorov; umožnenie konverzie

pre dojčatá a batoľatá, bábiky a oblečenie pre bábi

tlačených dokumentov na formáty vhodné na sieť

ky, kočíky pre bábiky, bábiky - manekínky, bábiky

internetu; konzultácie ohľadne najefektívnejšej ap

pre zberateľov, umelecké bábiky, etnické bábiky,

likácie internetu pre kompatibilitu a komunikačné

výbava pre bábiky, ako napríklad izby a domy pre
bábiky, nábytok, osvetlenie a príslušenstvo pre bá

programy.
(730) BOWNE OF LOS ANGELES, INC., 2103 East
University

Drive,

Dominguez

90220, US;

Hills,

California

biky, hračky imitujúce vybavenie domácnosti, ob
chodu, kuchynské potreby, kadernícke potreby, koz
metické potreby, súpravy' pre lekárov, plyšové a ko
žušinové hračky a hračky z plastov, maňušky a iné
bábky, drevené hračky, ručne vyrábané umelecké

(210)3539-97

hračky, prútený tovar na hranie, detské stolové hry,

(220)01.12.1997

rodinné stolové hry, stolové hry pre dospelých, špe

(310)39727189.1

ciálne hry, ako napríklad puzzle, vzdelávacie hry aj

(320) 13.06.1997

pre dojčatá, príslušenstvo ku hrám, ako kocky, ná

(330) DE

doby

(511)7, 8, 9, 11, 16, 26, 28

stromček, dekoratívne vianočné hračky, tovar na

(540) Carrera

festivaly a večierky, najmä ozdoby alebo darčeky

na

miešanie

kociek,

ozdoby

na vianočný

rozdávané hosťom pri večierkoch, ozdoby na via
nočné stromčeky (s výnimkou osvetľovacích telies),
masky, karnevalové kostýmy a masky aj vo forme
klobúkov, čiapok, darčeky s prekvapením, petardy a
tovar na predvádzanie trikov a vtipov, tovar napo
máhajúci predaju hračiek, dekoračný a reklamný to
var ku hračkám zahrnutý v triede 28.
(730) STS Racing GmbH, SUdwestpark 94, 90449
Numberg, DE;

(210)3540-97
(220)01.12.1997
(310)39727190.5
(320) 13.06.1997
(330) DE
(511)7, 8, 9, 11, 16, 26,28
(540)

(510) 7 - Elektrické motory do hračiek.
8 - Nástroje na konštrukciu modelov.
9 - Zdroje energie a batérie do hračiek, technické
vybavenie modelov železníc, ako transformátory, elektrický materiál, spojky, elektronické hudobné bo
xy.
11 - Lampáše a lampióny.
16 - Literatúra týkajúca sa konštrukcie modelov,
kartónové vystrihovačky, lepiace látky na hračky,
vybavenie pre maľovanie a umelcov, modelárske
spojivá, modelovacie materiály a formy, obrázky a
dekoratívne známky, literatúra týkajúca sa železníc,
knihy pre deti a mládež, maľovanky, detské kartové
hry, rodinné kartové hry, kartové hry pre dospelých,
darčekový baliaci papier, kužeľovité komútiky na
sladkosti, nálepky, konfety.
26 - Umelé kvety (tiež skladacie), stužky na darče
ky, umelé girlandy, parochne.
28 - Modely, hlavne modely lietadiel, lodí, áut, mo
dely strojov, biologické modely, skladacie plastické
modely, rádiom kontrolované modely, modely spa
ľovacích motorov, konštrukčný materiál na výrobu
modelov, šarkany, železničné modely, iné modely
vlakov ako visuté železnice, káblové železnice, električkové trate, železnice na stojanoch, súpravy
železničných modelov obsahujúce kulisy (krajina,
budovy), figúrky a vozidlá k súpravám železnič
ných modelov, parou poháňané vlaky na hranie, au
tá a trate na autá, hračkárske diaľnice a trate na
automobilové preteky, skladačky obsahujúce me
chanicky spojené časti a stavebné kocky, lekárske,
biologické a chemické experimentálne súpravy, hra
júce a pohybujúce sa figuríny vyrobené z kovu,
plastu a dreva, tiež vo forme skladacích figurín, ako
napríklad indiáni, rytieri a príslušenstvo k nim ako
hrady a podobne, ako aj postavy z filmov a televí
zie, plastické hračky, športové hračky, hračky na ih
riská, detské dopravné prostriedky, hračky najazde
nie a húpanie znázorňujúce zvieratá, letný tovar a

tovar na kúpanie vyrobený z plastu, ako aj nafuko
vací tovar, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach;
stany a domčeky na hranie, detské kostýmy na hra
nie, ako napríklad indiánske kostýmy, muzikálne
hračky, kúzelnícky tovar a hrkálky, balóny, hračky
pre dojčatá a batoľatá, bábiky a oblečenie pre bábi
ky, kočíky pre bábiky', bábiky - manekínky, bábiky
pre zberateľov, umelecké bábiky, etnické bábiky,
výbava pre bábiky, ako napríklad izby a domy pre
bábiky, nábytok, osvetlenie a príslušenstvo pre bá
biky, hračky imitujúce vybavenie domácnosti, ob
chodu, kuchynské potreby, kadernícke potreby, koz
metické potreby, súpravy pre lekárov, plyšové a ko
žušinové hračky a hračky z plastov, maňušky a iné
bábky, drevené hračky, ručne vyrábané umelecké
hračky, prútený tovar na hranie, detské stolové hry,
rodinné stolové hry, stolové hry pre dospelých, špe
ciálne hry, ako napríklad puzzle, vzdelávacie hry aj
pre dojčatá, príslušenstvo ku hrám, ako kocky, ná
doby na miešanie kociek, ozdoby na vianočný
stromček, dekoratívne vianočné hračky, tovar na
festivaly a večierky, najmä ozdoby alebo darčeky
rozdávané hosťom pri večierkoch, ozdoby na via
nočné stromčeky (s výnimkou osvetľovacích telies),
masky, karnevalové kostýmy a masky aj vo forme
klobúkov, čiapok, darčeky s prekvapením, petardy a
tovar na predvádzanie trikov a vtipov, tovar napo
máhajúci predaju hračiek, dekoračný a reklamný to
var ku hračkám zahrnutý v triede 28.
(730) STS Racing GmbH, Súdwestpark 94, 90449
Numberg, DE;

(210)3541-97
(220) 24.09.1997
(591) zelená, čierna
(511)6, 20,28,35,37,39, 42
(540)

(510)6 - Príslušenstvo k nábytku a bytovým doplnkom,
všetko kovové; umelecké predmety z obyčajných
kovov, kovové obaly a obalové materiály z obyčaj
ných kovov, koše a kontajnery z obyčajných kovov,
reklamné stĺpy, tabule a plochy z obyčajných kovov.
20 - Nábytok, kovový nábytok, kancelársky náby
tok, bytové doplnky patriace do tr. 20, umelecké vý
robky z dreva, vosku, sadry a plastov, obalové ma
teriály, obaly a prepravky z dreva a plastov, neko
vové koše a kontajnery.
28 - Hračky a hry.
35 - Reklamná činnosť, aktualizácia reklamných
materiálov, poskytovanie materiálov na reklamné účely.
37 - Stolárska výroba a opravy, údržba a reštauro
vanie nábytku.
39 - Baliarske služby, balenie tovarov, kartonáž to
varov.

42 - Obalový dizajn, interiérový dizajn a zariaďova

(220)02.03.1998

záhradný dizajn a dizajn exteriérov, softvérový di

(511) l

zajn, vývoj výrobkov, vývoj reklamných a darčeko

(540) DAMMAG

vých predmetov, triedenie odpadu.
(730)

(210)524-98

nie interiérov, priemyselný dizajn, grafický dizajn,

Kasman Ladislav, lnp. - APROX1 Záhumenná

(510) 1 - Kvapalné dusíkaté hnojivo obsahujúce horčík.
80,
(730)

851 10 Bratislava, SK;

DUSLO. a. s.,

927 03 Šaľa, SK;

(210)643-98

(210)3675-97

(220) 27.05.1998

(220) 12.12.1997

(591) biela, žltá, oranžová, hnedá, sivá, červená, ružová

(511) 3, 5, 29, 30, 31, LL 35, 40, 42

(51 1) 35, 37, 41, 42

(540)

(540)

Solamyl
(510) 3 - Škrob na bielizeň.
5 - Škrob na dietetické a farmaceutické účely.
29 - Mliečne výrobky, kompóty, ovocné rôsoly, že
latína jedlá, kukuričný olej.
30 - Droždie, cestá na koláče, múčne potraviny,
škrob na potravinárstvo (hlavne zemiakový), kuku

t e n i r u m

ričná múka, kukuričné vločky, krupica, prášok do
pečiva, ovsená kaša, perníky, ozdoby na torty, peči
vo, tony sójová múka. sušienky, kukuričné a ovse

(510) 35 - Sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov v tr.
3, 5, 9, 16, 21, 24, 27, 30, 32, 33, 34; sprostredko

né vločky, kukurica, škrobový sirup, škrobový cu

vanie obchodu s rekvizitami.

kor, příchutě - arómy, príchutí do zákuskov a kolá

37 - Upratovacie práce; vŕtanie dier; technická prí

čov, prísady a esencie do nápojov.

prava výstav.

3 l - Semená, obilniny, obilie - v nespracovanom

41 - Požičiavanie elektroniky; vydavateľská činnosť
slave.

patriaca do tejto triedy,

výroba audiovizuálnych

32 - Prášky na výrobu šumivých nápojov
programov.

35 - Obchodný alebo podnikateľský prieskum.

42 - Pohostinská činnosť; natáčanie videokamerou.
40 - MlelL. mlynárstvo.
(730)

4 2 - Reštaurácie,
(730)

Dr. OETKER, spol. s r. o.,

Chylo Vladimír - Ister centrum,

Poloreckého 9,

851 04 Bratislava, SK;
Orôsslingova

35,

81.5 24 Bratislava SK;
(210) 658-98
(220) 13.03.1998
(210) 3753-97
(511) 35. 36, 37, 39, 40, 42
(220)23.12.1997
(540)
(511) 30, 42
(540)

ZORA ARAŠÍDOVÁ POCHOUTKA

<s>

(5 10) 30 - Cukrovinky, čokoláda, čokoládové nápoje, fon
dán, jemné pečivo, kakao, kakaové nápoje, kara
melky, kávové krémy, keksy, koláče marcipán, ob
látky, peči\o perníky, príchuti do koláčov a zákus

XOS VRÚTKY

kov.
32 - Nápojové zmesi a prášky.
(730)

Nestlé Čokoládovny, a. s..

(510)35 - Automatizované spracovanie dát.

Mezi vodami 27. 143 20

Praha, ('Z;

36 - Nehnuteľnosti (ich nákup a predaj), sprostred
kovateľská činnosť v oblasti nehnuteľností.
37 - Rekonštrukcie lokomotív a osobných vozňov,
rekonštrukcie elektrických a elektronických zaria

(210)3756-97

dení, montáž silnoprúdových rozvodov do 1000 V,

(220)23.12.1997

opravy a montáž elektrických a elektronických za

(511) 30

riadení - trakčných motorov, trakčných transformá

(540)ORION RUMOVÉ PRALINKY

torov,

(730)

Nestlé Čokoládovny, a, s.,Mezi
Praha, CZ;

riadiacej

elektroniky,

prostriedkov - elektrických

(510) 30 - Cukrovinky.
vodami 27. 143 20

vozňov a špeciálnych vozňov.

opravy'

dopravných

lokomotív, osobných

39 - Nepravidelná nákladná a osobná doprava, pre

(510)20 - Vankúše.

vádzkovanie železničnej vlečky vo vlastnom ob

24 - Prikrývky, spacie vaky, bielizeň posteľná, po

jekte s výnimkou celoštátnych železníc.
40 - Výroba a distribúcia tepla.

vlaky na matrace.
(730)

42 - Podnikateľské poradenstvo s výnimkou ob

Vranský Pavel, Ing.,

Hornohorská 2, 949 01 Nitra,

SK;

chodného, závodné stravovanie.
(730) ŽOS

VRÚTKY, a.

s., Dielenská Kružná 2, 038 61

Vrútky, SK;

(210) 1113-98
(220)29.04.1998
(511)9, 16, 23, 24, 35, 37, 42

(210)681-98

(540)

(220) 17.03.1998
(511) 1, 6
(540)

PO WERBOND

(510) 1 - Spájkovacie krémy a spájkovacie pasty; príprav
ky na tvrdé spájkovanie; chemické prípravky na
spájkovanie; chemické prípravky na zváranie; zvá

SERVIS GROUP

racie pasty; tavivá na tvrdé spájkovanie; ochranné
plyny na zváranie.

(510) 9 - Prístroje vedecké, fotografické, filmové, optické,

6 - Prípravky na spájkovanie zahrnujúce spájkovací
prístroje na váženie, meranie, signalizáciu a kontro
kov a pastu; kovy a ich zliatiny; s pájky; spájkovací
lu, prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu
drôt; strieborné spájky; zlaté spájky; elektródy na
zvuku alebo obrazu, magnetické a optické nosiče
spájkovanie a zváranie; elektródy na tvrdé spájko

informácií, počítače a ich periférie, softvér, elektric

vanie; elektródy na zváranie; zliatiny na tvrdé spáj

ké a elektronické súčiastky, káble, konektory, ističe,

ky.
(730)

ALPHA FRY LIMITED,

rozvodne, trafostanice, rozvody nízkeho, vysokého
Tandem House, Mar

a veľmi vysokého napätia, vysielače, prijímače, te

lowe Way, Croydon CRO 4XS, GB;

lefóny.
16 - Papier a výrobky z papiera, tlačiarenské výrob
ky: knihy, časopisy, tlačoviny, knihárske výrobky,

(210) 1083-98
papiernický tovar, písacie a kopírovacie stroje, u(220)27.04.1998
čebné pomôcky.
(511)20, 24
23 - Priadza, nite.
(540)
24 - Tkaniny a netkané textílie na textilné účely,
metrový textil, posteľná bielizeň, obrusy.
35 - Činnosť propagačná, inzertná a reklamná, mar
keting, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, ob
chodná administratíva a sprostredkovateľská čin
nosť v oblasti obchodu.
37 - Stavebm'ctvo, služby opravárske, inštalačné a
servisné.
42 - Služby právne, rešerše vedecké a priemyselné,
tvorba softvéru, projektové a konštrukčné práce,
(510) 20 - Vankúše.
konzultačná činnosť, odborné poradenstvo.
24 - Prikrývky, spacie vaky, bielizeň posteľná, po
(730)

vlaky na matrace.
(730)

Vranský Pavel, Ing.,

Servis Group, spol. s r. o.,

Lazaretní 7, 615 00

Brno, CZ;
Hornohorská 2, 949 01 Nitra,

SK;
(210)1244-98
(220) 12.05.1998
(210) 1084-98
(511)5,30
(220)27.04.1998
(511)20, 24
(540)

(540)CRP
(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.,
010 28 Žilina, SK;

(210) 1276-98
(220) 14.05.1998
(511)32

Rosinská cesta

12,

(540)TRAUBISODA

(540)

(510) 32 - Ovocné nápoje a ovocné šťavy.
(730)

Slovenská vinárska spoločnosť, a. s.,

FOTO SCONTO

Pražská 9,

811 04 Bratislava, SK;

(510) I - Chemické výrobky pre fotografiu, fotografické
papiere, tlačový papier na fotografie.
(210) 1449-98
9 - Prístroje interkomunikačné, na záznam, repro
(220) 04.06.1998
dukciu, zosilňovanie, príjem, prenos zvuku, prístro
(511)35
je na spracovanie informácií, fotografické prístroje,
(540)
počítače a s nimi spojený softvér, hardvér, teleko
munikačná technika, audio- a videotechnika a s ni
mi spojený hardvér a softvér, nenahrané nosiče zvu
kových alebo zvukovo-obrazových záznamov.
16 - Fotografie vrátane propagačných fotografií, tla
čoviny reklamné, papier reklamný.
35 - Propagačná činnosť, sprostredkovanie obchodu
s tovarmi v tr. 9.
36 - Nájom a prenájom bytových a nebytových prie
storov.
(510) 35 - Obchodná správa.
(730)

POTRUBÍ SLOVAKIA,

s. r.

o., Košice,

38 - Prenájom interkomunikačných prístrojov, prí
Krivá 18,

strojov na prenos zvuku a telekomunikačnej techni

040 01 Košice, SK;
ky.
41 - Vypožičiavanie audio- a videozáznamov, pre
nájom prístrojov na záznam, reprodukciu, zosilňo
(210) 1664-98

vanie a príjem zvuku, prenájom audio- a videotech

(220)22.06.1998

niky.

(511) 16, 35, 41

42 - Fotografovanie,- fotografické služby, prenájom

(540)

prístrojov

na

spracovanie

informácií,

fotografic

kých prístrojov, počítačov a s nimi spojeného soft
véru, hardvéru, prenájom softvéru a hardvéru pre

manager

audio- a videotechniku.
(730)

FOTOLAB SLOVAKIA, a.

s., Ľudovíta Fullu 2,

841 05 Bratislava, SK;
(510) 16 - Tlačoviny, knihárske výrobky'.
35 - Obchod a sprostredkovanie obchodu s tlačovi
nami a knihárskymi výrobkami, reklamná činnosť,
obchodný manažment, sprostredkovanie reklamy,
vydávanie reklamných periodických a neperiodic
kých tlačovín (publikácií a časopisov).

(210) 1719-98
(220) 25.06.1998
(591) čierna, červená, žlta, modrá
(511) 1, 9, 16, 35. 36, 41, 42

41 - Vydávanie obchodných adresárov, vydávanie

(540)

periodických a neperiodických tlačovín (publikácií
a časopisov) s výnimkou reklamných.
(730)

KONTAKT/JUVEN, s. r. o.,

Radničná 4, 010 01

MEDiAd^r^r

Žilina, SK;

(510) 1 - Chemické výrobky pre fotografiu, fotografické
(210) 1669-98

papiere, tlačový- papier na fotografie.

(220)23.06.1998

9 - Prístroje interkomunikačné, na záznam, repro

(310) 00478/1998

dukciu, zosilňovanie, príjem, prenos zvuku, prístro

(320)22.01.1998

je na spracovanie informácií, fotografické prístroje,

(330) CH

počítače a s nimi spojený softvér, hardvér, teleko

(511)3
(540)

munikačná technika, audio- a videotechnika a s ni

INNER SCIENCE

mi spojený hardvér a softvér, nenahrané nosiče zvu

(510)3 - Prípravky na čistenie, starostlivosť, úpravu a

(730)

kových alebo zvukovo-obrazových záznamov.

krášlenie vlasov.

16 - Fotografie vrátane propagačných fotografií, tla

The Procter & Gamble Company,

čoviny reklamné, papier reklamný.

spoločnosť

zriadená podľa zákonov štátu Ohio, One Procter &

35 - Propagačná činnosť, sprostredkovanie obchodu

Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US;

s tovarmi v tr. 9.
36 - Nájom a prenájom bytových a nebytových prie
storov.

(210) 1715-98

41 - Vypožičiavanie audio- a videozáznamov, pre

(220)25.06.1998

nájom prístrojov na záznam, reprodukciu, zosilňo

(591) červená, žltá

vanie a príjem zvuku, prenájom audio- a videotech

(511) 1,9, 16, 35, 36, 38, 41,42

niky.

42 - Fotografovanie, fotografické služby, prenájom

ných audiodiskov, nahrávač kompaktných audiodis-

fotografic

kov, stereosystémy na kombinácie kompaktných

kých prístrojov, počítačov a s nimi spojeného soft

audiodiskov (alebo komponenty), menič kompakt

véru, hardvéru, prenájom softvéru a hardvéru pre

ných audiodiskov, reproduktory, trojrozmerné rep

prístrojov na spracovanie

informácií,

roduktory, tenké reproduktory, slúchadlá, bezdrôto

audio- a videotechniku.
(730) FOTOLAB SLOVAKIA, a. s., Ľudovíta Fullu 2,

vé minislúchadlá, bezdrôtový minimikrofón, tele
fón, videofón, zariadenie na telefonickú hlasovú

841 05 Bratislava, SK;

službu, intemet-telefón, intemet-rádio, mobilný te
lefón,

zariadenia

na

videokonferencie,

pager,

(210) 1796-98

e-mail pager, elektronický organizátor, prístroj na

(220) 02.07.1998

elektronické hry, ovládač ROM kompaktných dis

(511)9

kov, ovládač kompaktných diskov na jedno nahra

(540)

nie, ovládač prepisovateľný kompaktných diskov,
faxmodem pre počítač, personálny počítač typu no

ESONIC

tebook, vreckový personálny počítač, personálny

(510) 9 - Prehrávače na kompaktné videodisky, stereosys-

počítač, sieťový smerovač, multimediálně prídavné

témy na kombinácie kompaktných videodiskov (a-

karty do počítača, hlasová služba pre počítač, do

Iebo komponenty), prehrávače na kompaktné super-

máce servery.

videodisky, nahrávače kompaktných videodiskov,
meniče

kompaktných

videodiskov,

televízia

na

(730) ESONIC TECHNOLOGY CORPORATION, 14
F, č. 102, Kuang Fu South RD., Taipei, TW;

kompaktné videodisky, prehrávač hier na kompakt
né videodisky, globálny systém nastavenia polohy
pomocou kompaktných videodiskov, viacfunkčné

(210) 1816-98

nahrávače

(220)04.07.1998

kompaktných

videodiskov

(zvuk/ob-

raz/údaje/fotografie), prehrávače digitálnych viacú

(310)718338

čelových diskov,

(320)08.01.1998

viacfunkčné nahrávače digitál

nych viacúčelových diskov (zvuk/obraz/údaje/foto

(330) EM

grafie), kombinovaný (alebo zložený z komponen

(511)9, 35, 36, 37, 38, 42

tov) systém na digitálne viacúčelové disky, ovládač

(540) easyTel

digitálnych viacúčelových ROM diskov, ovládač di
gitálnych viacúčelových (nahrávateľných) diskov
najedno nahranie, ovládače digitálnych viacúčelo
vých RAM (prepisovateľných) diskov, menič digi
tálnych viacúčelových diskov, fotoaparát na digitál
ne viacúčelové disky, kamkodér na digitálne viacú
čelové disky (alebo DVD videokamkodér), audioprehrávač digitálnych viacúčelových diskov, audionahrávač digitálnych viacúčelových diskov, televí
zia na digitálne viacúčelové disky, navigátory auto
mobilov na digitálne viacúčelové disky, globálny
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 na minidisky, me
nič minidiskov, ovládač mini RAM (prepisovateľných) diskov, prehrávač minifotodiskov, nahrávač
minifotodiskov, prehrávač minivideodiskov, nahrá
vač minivideodiskov, prehrávač minidiskov do vo
zidla, televízia na minidisky, navigátory automobi
lov na minidisky, globálny systém nastavenia polo
hy pomocou minidiskov, prehrávač hier na minidi
sky, digitálny fotoaparát, digitálny fotoaparát na minifotodisky,

digitálny

videokamkodér,

digitálny

kamkodér na minivideodisky, televízia s obrazov

(510) 9 - Prístroje na nahrávanie, prenos, spracovanie a
reprodukciu zvuku a obrazu, hlavne telefóny, faxy
vrátane prenosných; prístroje a koncové zariadenia
pre telekomunikácie, hlavne elektrické zariadenia
na vysielanie, prijímanie, spracovanie, ukladanie,
prenos a výstup správ a údajov; časti a súčasti uve
dených zariadení; systémy skladajúce sa z kombi
nácie uvedených zariadení; programy na spracova
nie údajov; prístroje na spracovanie údajov, počíta
če vrátane mikroprocesorov, rozhrania (interfaces);
modemy, tlačiarne; magnetické a optické záznamo
vé zariadenia; optické nosiče údajov vo forme dis
kov, pások, kariet a drôtov; klávesnice; káble a káblovody, všetko na prenos elektrických, telekomuni
kačných a optických signálov; antény; vlnovody
elektronické alebo ako telekomunikačné súčasti;
elektronické prístroje a zariadenia, hlavne na spra
covanie, zápis, ukladanie do pamäte, prenos, príjem
a/alebo tlač údajov.
35 - Služby banky dát, hlavne zber, úprava, archi
vácia, ukladanie do pamäte a vyvolávanie správ a údajov; prenajímanie prístrojov a zariadení na spra
covanie údajov.
36 - Finančné poradenstvo pri projektovaní (vrátane
plánovania a vývoja) telekomunikačných prístrojov
a zariadení.
37 - Údržba a oprava telekomunikačných zariadení;

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 pre satelit, zosilňovač zvuku, viac
kanálový zosilňovač zvuku,

prehrávač kompakt

inštalácia.
38 - Telekomunikačné služby, služby zabezpečujú
ce vstup do telekomunikačnej siete; poskytovanie
telekomunikačného pripojenia do počítačovej siete
vrátane

poskytovania

užívateľského

prístupu

do

svetovej počítačovej siete (internetu); prenajímanie
prístrojov a zariadení na telekomunikácie.
42 - Informačné a poradenské služby súvisiace s te
lekomunikáciami

a rádiokomunikáciami,

hlavne

technické

poradenstvo

pri

projektovaní

(vrátane

(210)1865-98

plánovania a vývoja) telekomunikačných prístrojov

(220)09.07.1998

a zariadení; vývoj, tvorba, výroba vrátane zhotovo

(511) 9. 16, 35

vania kópií a inštalácia programového vybavenia

(540)

36, 41, 42

(softvéru) pre počítače a počítačové siete a s tým sú
visiace poradenstvo; vývoj, tvorba, inštalácia a pre
vádzkovanie počítačových sietí pre zákazníkov; vý

pRICEWÁ%RHOUsE(OOPERS

voj a tvorba programov na spracovanie údajov pre
telekomunikácie; prenajímanie počítačových sietí.
(730)

ElectronicPartner Handel GmbH,

Mííndelheimer

Aeg 40. D-40472 Dusseldorf, Dl :

(510)9 - Počítačové programy na použitie v oblasti úč
tovníctva, audítorskej činnosti, riadenia, podnika
nia, daní, duševného vlastníctva, finančného pora
denstva a pomoci pri vedení súdnych sporov,
i 6 - Publikácie, najmä vzdelávacie publikácie, vy

(210) 1817-98

tlačené lekcie a prednášky, formuláre, grafy, zara-

(220)06.07.1998

I i ovace na voľné listy, dokumentácia a návody na

(511)3

použitie počítačových programov, informačné bul

(540)

letiny, správy a brožúry vo všetkých oblastiach pod
nikania, riadenia informácií, prípravy pracovníkov,
počítačov a programov.

sa

35 - Účtovné služby; konzultačné a poradenské
služby v oblasti riadenia a podnikania; služby v ob
lasti

marca

trhu;

konzultačné

a

poradenské

stupov pri zabezpečovaní rovnakých príležitostí v

(510)3 - Pracie a bieliace prostriedky, čistiace a leštiace

(730)

prieskumu

služby týkajúce sa personálneho riadenia, najmä po

zamestnaní, dávok zamestnancov, trhu práce, ^ysla-

prostriedky, mydlá, voňavky a éterické oleje.

niu na prácu do zahraničia, rozvoja, organizácia a

MARCA CZ, s. r. o., K

realizácia postupov a programov personálneho ria

Červenému dvoru 24,

denia pre iné osoby; poskytovanie konzultačných a

130 00 Praha 3, 177;

poradenských služieb a poskytovanie informácií po
mocou globálnej počítačovej siete v oblasti účtov
(210) 1819-98

ných služieb, konzultačných a poradenských slu

(220)06.07.1998

žieb v oblasti riadenia a podnikania, služieb v oh
lasu prieskumu trhu a konzultačných a poraden

(511) 30. 32
(540)

SENTA

ských služieb týkajúcich sa personálneho riadenia,
čo - Audítorské služby; poskytovanie konzultač

(510) 30 - Cukrovinky, čokoláda, čokoládové nápoje, lou
dán, jemné pečivo, kakao, kakaové nápoje, kara
melky, kávové krémy, keksy, koláče, marcipán, ob
látky, pečivo, perníky, príchuti do koláčov a zákus
kov.

služieb; konzultačné a poradenské služby v oblastí
investičného bankovníctva; finančné konzultačné a
poradenské služby; konzultačné a poradenské služ
by

32 - Nápojové zmesi a prášky.
(730)

ných a poradenských služieb v oblasti audítorských

Danone Čokoládovny, a. s.,

v

oblasti

poístno-matematických

záležitosti;

konzultačné a poradenské služby v poisťovníctve;
Mezi

vodami

27,

143 20 Praha, CZ;

služby finančného ocenenia v oblasti obchodných
spoločností, zásob, majetku, zariadenia, vybavenia,
poskytovaniu licencií, nehnuteľností a duševného
vlastníctva; služby oceňovania nehnuteľností; služ

(210)1827-98

by riadenia rizík, poskytovanie konzultačných a po

(220)07.07.1998

radenských služieb a poskytovanie informácií po

(511)9, 16, 38

mocou globálnej počítačovej siete v oblasti konzul

(540)MACROSOFT

tačných a poradenských služieb v investičnom ban

(510)9 - Počítačové programy vopred nahraté na pás

kovníctve, finančných konzultačných a poraden

(730)

kach, diskoch, disketách, kazetách, pružných dis

ských služieb, konzultačných a poradenských slu

koch a počítačových čipoch: informácie vopred na

žieb v oblasti poistno-matematických záležitostí;

hraté na kompaktných diskoch a počítačové progra

konzultačných a poradenských služieb v poisťov

my predávané spoločne s programátorskými, refe

níctve, služieb finančného ocenenia v oblasti ob

renčnými a užívateľskými príručkami.

chodných spoločností, zásob, majetku, zariadení,

16 - Programátorské, referenčné a užívateľské prí

vybavenia, poskytovania licencií, nehnuteľností a

ručky patriace do tejto triedy.

duševného vlastníctva, služieb riadenia rizík; pos

38 - Telekomunikačné služby najmä prenos správ

kytovanie daňových konzultačných a poradenských

elektronický prenos dokladov a iných dát.

služieb.

MACROSOFT,
Košice, SK;

s.

r. o.,

Jakobyho

14,

040

01

41 - Vzdelávacie služby, najmä organizácia výučby,
seminárov, konferencií a praktických cvičení v ob
lasti podnikania, informačných technológií, počíta
če'-, riadenia, prípravy pracovníkov, stratégia finan
čného plánovania a investícií; poskytovanie vzdelá
vacích služieb a poskytovanie informácií v globál-

služieb; konzultačné a poradenské služby v oblasti

nej počítačovej sieti v oblasti podnikania, informač

(730)

ných technológií, počítačov, riadenia, prípravy pra

investičného bankovníctva; finančné konzultačné a

covníkov, stratégie finančného plánovania a investí

poradenské služby; konzultačné a poradenské služ

cií.

by

42 - Rozhodcovské konanie, sprostredkovanie a al

konzultačné a poradenské služby v poisťovníctve;

v

oblasti

poistno-matematických

záležitostí;

ternatívne riešenie sporov; pomocné služby pri ve

služby finančného ocenenia v oblasti obchodných

dení súdnych konaní a riešenie sporov; konzultačné

spoločností, zásob, majetku, zariadenia, vybavenia,

a poradanské služby v oblasti informačných techno

poskytovania licencií, nehnuteľností a duševného

lógií; konzultačné a poradenské služby v oblasti

vlastníctva; služby oceňovania nehnuteľností; služ

ochrany životného prostredia, najmä rozvojové a

by riadenia rizík, poskytovanie konzultačných a po

realizačné postupy, kontrola kritérií na účely plne

radenských služieb a poskytovanie informácií po

nia požiadaviek obsiahnutých v zákonoch, nariade

mocou globálnej počítačovej siete v oblasti konzul

niach a programoch týkajúcich sa ochrany životné

tačných a poradenských služieb v investičnom ban

ho prostredia; poskytovanie poradenských a kon

kovníctve,

zultačných služieb a poskytovanie informácií po

ských služieb, konzultačných a poradenských slu

finančných konzultačných a poraden

mocou globálnej počítačovej siete v oblasti rozhod

žieb v oblasti poistno-matematických záležitostí;

covského konania, služieb sprostredkovania a alter

konzultačných a poradenských služieb v poisťov

natívneho riešenia sporov, pomocných služieb pri

níctve, služieb finančného ocenenia v oblasti ob

vedení súdnych konaní a sporov, konzultačných a

chodných spoločností, zásob, majetku, zariadení,

poradenských služieb v oblasti informačných tech

vybavenia, poskytovania licencií, nehnuteľností a

nológií a konzultačných a poradenských služieb v

duševného vlastníctva, služieb riadenia rizík; pos

oblasti ochrany životného prostredia; konzultačné a

kytovanie daňových konzultačných a poradenských

poradenské služby v oblasti zlučovania, spájania,

služieb.

kúpy a rozdeľovania spoločnosti.

41 - Vzdelávacie služby, najmä organizácia výučby,

PwC Business Trust,

seminárov, konferencií a praktických cvičení v ob

obchodný trust zriadený pod

ľa zákonov štátu Delaware,

1301 Avenue of the

lasti podnikania, informačných technológií, počíta

Americas, New York, New York 10019, US;

čov, riadenia, prípravy pracovníkov, stratégia finan
čného plánovania a investícií; poskytovanie vzdelá
vacích služieb a poskytovanie informácií v globál

(210) 1866-98

nej počítačovej sieti v oblasti podnikania, informač

(220)09.07.1998

ných technológií, počítačov, riadenia, prípravy pra

(511)9, 16, 35, 36, 41, 42

covníkov, stratégie finančného plánovania a investí

(540)

cií.

PRICEWATERHOUSECOOPERS

42 - Rozhodcovské konanie, sprostredkovanie a al

(510)9 - Počítačové programy na použitie v oblasti úč

dení súdnych konaní a riešenie sporov; konzultačné

tovníctva, audítorskej činnosti, riadenia, podnika

a poradanské služby v oblasti informačných techno

ternatívne riešenie sporov; pomocné služby pri ve

nia, daní, duševného vlastníctva, finančného pora

lógií; konzultačné a poradenské služby v oblasti

denstva a pomoci pri vedení súdnych sporov.

ochrany životného prostredia, najmä rozvojové a

16 - Publikácie, najmä vzdelávacie publikácie, vy

realizačné postupy, kontrola kritérií na účely plne

tlačené lekcie a prednášky, formuláre, grafy, zara-

nia požiadaviek obsiahnutých v zákonoch, nariade

ďovače na voľné listy, dokumentácia a návody na

niach a programoch týkajúcich sa ochrany životné

použitie počítačových programov, informačné bul

ho prostredia; poskytovanie poradenských a kon

letiny, správy a brožúry vo všetkých oblastiach pod

zultačných služieb a poskytovanie informácií po

nikania, riadenia informácií, prípravy pracovníkov,

mocou globálnej počítačovej siete v oblasti rozhod

počítačov a programov.
35 - Účtovné služby; konzultačné a poradenské

covského konania, služieb sprostredkovania a alter
natívneho riešenia sporov, pomocných služieb pri

služby v oblasti riadenia a podnikania; služby v ob

vedení súdnych konaní a sporov, konzultačných a

lasti

konzultačné a poradenské

poradenských služieb v oblasti informačných tech

služby týkajúce sa personálneho riadenia, najmä po

nológií a konzultačných a poradenských služieb v

stupov pri zabezpečovaní rovnakých príležitostí v

oblasti ochrany životného prostredia; konzultačné a

zamestnaní, dávok zamestnancov, trhu práce, vysla

poradenské služby v oblasti zlučovania, spájania,

prieskumu

trhu;

nia na prácu do zahraničia, rozvoja, organizácia a
realizácia postupov a programov personálneho ria

kúpy a rozdeľovania spoločnosti.
(730)

PwC Business Trust, obchodný trust zriadený

denia pre iné osoby; poskytovanie konzultačných a

ľa zákonov štátu Delaware,

poradenských služieb a poskytovanie informácií po

Americas, New York, New York 10019, US;

mocou globálnej počítačovej siete v oblasti účtov
ných služieb, konzultačných a poradenských slu
žieb v oblasti riadenia a podnikania, služieb v ob

(210) 1868-98

lasti prieskumu trhu a konzultačných a poraden

(220) 09.07.1998

ských služieb týkajúcich sa personálneho riadenia.

(511)9, 16, 35, 36, 41, 42

36 - Audítorské služby; poskytovanie konzultač
ných a poradenských služieb v oblasti audítorských

pod

1301 Avenue of the

(540)

42 - Rozhodcovské konanie, sprostredkovanie a al

PRICEWÄTeRHOUsEQoPERS

ternatívne riešenie sporov; pomocné služby pri ve

@

dení súdnych konaní a riešenie sporov; konzultačné
a poradanské služby v oblasti informačných techno

(510)9 - Počítačové programy na použitie v oblasti úč

lógií; konzultačné a poradenské služby v oblasti

tovníctva, audítorskej činnosti, riadenia, podnika

ochrany životného prostredia, najmä rozvojové a

nia, daní, duševného vlastníctva, finančného pora

realizačné postupy, kontrola kritérií na účely plne

denstva a pomoci pri vedení súdnych sporov.

nia požiadaviek obsiahnutých v zákonoch, nariade

16 - Publikácie, najmä vzdelávacie publikácie, vy

niach a programoch týkajúcich sa ochrany životné

tlačené lekcie a prednášky, formuláre, grafy, zara-

ho prostredia; poskytovanie poradenských a kon

ďovače na voľné listy, dokumentácia a návody na

zultačných služieb a poskytovanie informácií po

použitie počítačových programov, informačné bul

mocou globálnej počítačovej siete v oblasti rozhod

letiny, správy a brožúry vo všetkých oblastiach pod

covského konania, služieb sprostredkovania a alter

nikania, riadenia informácií, prípravy pracovníkov,

natívneho riešenia sporov, pomocných služieb pri

počítačov a programov,

vedení súdnych konaní a sporov, konzultačných a

35 - Účtovné služby; konzultačné a poradenské

poradenských služieb v oblasti informačných tech

služby v oblasti riadenia a podnikania; služby v ob

nológií a konzultačných a poradenských služieb v

lasti

prieskumu

trhu;

konzultačné

a poradenské

oblasti ochrany životného prostredia; konzultačné a

služby týkajúce sa personálneho riadenia, najmä po

poradenské služby v oblasti zlučovania, spájania,

stupov pri zabezpečovaní rovnakých príležitostí v
zamestnaní, dávok zamestnancov, trhu práce, vysla

kúpy a rozdeľovania spoločnosti.
(730) PwC

Business Trust, obchodný

trust zriadený pod

nia na prácu do zahraničia, rozvoja, organizácia a

ľa zákonov štátu Delaware,

realizácia postupov a programov personálneho ria

Americas, New York, New York 10019, US;

1301 Avenue of the

denia pre iné osoby; poskytovanie konzultačných a
poradenských služieb a poskytovanie informácií po
mocou globálnej počítačovej siete v oblastí účtov

(21.0) 1870-98

ných služieb, konzultačných a poradenských slu

(220)09.07.1998

žieb v oblasti riadenia a podnikania, služieb v ob

(511) 11,37, 42

lasti prieskumu trhu a konzultačných a poraden
(540)
ských služieb týkajúcich sa personálneho riadenia.
36 - Audítorské služby; poskytovanie konzultač

37 - Opravy elektrických strojov a prístrojov; čiste

ných a poradenských služieb v oblasti audítorských

nie povrchov kovových predmetov.

služieb; konzultačné a poradenské služby v oblasti

42 - Vývoj a konštrukcia strojov a prístrojov na čis

investičného bankovníctva; finančné konzultačné a

tenie povrchov kovových predmetov, najmä na ter

poradenské služby; konzultačné a poradenské služ
by

v

oblasti

poistno-matematických

mické čistenie povrchov kovových predmetov od

záležitostí:

organických látok.

konzultačné a poradenské služby v poisťovníctve;
služby finančného ocenenia v oblastí obchodných

TD

(510) 11 - Termické čistiace zariadenia.

(730)

KZ, spol. s r. o.,

Račianska 71, 832 59 Bratislava,

SK;

spoločností, zásob, majetku, zariadenia, vybavenia,
poskytovania licencií, nehnuteľností a duševného
vlastníctva; služby oceňovania nehnuteľností; služ

(210) 1871-98
by riadenia rizík, poskytovanie konzultačných a po
radenských služieb a poskytovanie informácií po
mocou globálnej počítačovej siete v oblasti konzul

(220) 08.07.1998
(511)9, 16,35,42

DATAPRO

tačných a poradenských služieb v investičnom ban

(540)

kovníctve, finančných konzultačných a poraden

(510)9 - Výpočtová technika, zariadenia na spracovanie

ských služieb, konzultačných a poradenských slu

údajov, počítače, registračné pokladnice, počítacie

žieb v oblasti poistno-matematických záležitostí;

stroje, elektronika a časti, súčasti a príslušenstvo u-

konzultačných a poradenských služieb v poisťov

vedeného tovaru; softvér, nahrané počítačové prog

níctve, služieb finančného ocenenia v oblasti ob

ramy; magnetické a optické nosiče údajov, zázna

chodných spoločností, zásob, majetku, zariadení,

mové disky; príručky a manuály na nosičoch.

vybavenia, poskytovania licencií, nehnuteľností a

16 - Užívateľské príručky, manuály a iné tlačoviny

duševného vlastníctva, služieb riadenia rizík; pos

týkajúce sa výpočtovej techniky, elektroniky a soft

kytovanie daňových konzultačných a poradenských

véru.

služieb.

35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výpočto

41 - Vzdelávacie služby, najmä organizácia výučby,

vej techniky, elektroniky a softvéru; automatizova

seminárov, konferencií a praktických cvičení v ob

né spracovanie dát.

lasti podnikania, informačných technológií, počíta

42 - Obnovovanie počítačových báz dát, servis po

čov, riadenia, prípravy pracovníkov, stratégia finan

čítačových programov, počítačové programovanie,

čného plánovania a investícií; poskytovanie vzdelá

tvorba softvéru, výroba softvéru, aktualizovanie, in

vacích služieb a poskytovanie informácií v globál

štalácia a spúšťanie počítačových programov, pre

nej počítačovej sieti v oblasti podnikania, informač

nájom počítačového softvéru, konzultačné a pora-

ných technológií, počítačov, riadenia, prípravy pra
covníkov, stratégie finančného plánovania a ínvestícn

denské

služby

v

oblasti

počítačového

softvéru,

hardvéru, výpočtovej techniky a elektroniky.
(730)

Peško Dušan - Data pro,

Mierová

(730)

Blody Peter - Spropov,

Grosslingova 63, Bratisla

va 1, SK;

1447/29,

Galanta, SK;

(210) 1876-98
(220) 10.07.1998
(511)3, 5
(540)PROVÁNS
(510)3 - Výťažky z kvetov (parfuméria), papierové šab

(210) 1872-98
(220) 10.07.1998
(511)9, 16,35, 39,41,42
(540)

lóny na líčenie, šampóny, kozmetické tampóny na
pustené pleťovým tonikom, toaletné mydlá, toaletné
prípravky, toaletné vody, umelé mihalnice, umelé
nechty, ústne vody nie na lekárske účely, vazelína
na kozmetické účely, vlasové vody, farbivá alebo
tónovače na vlasy, farby na vlasy, prípravky na kučeravenie vlasov okrem gélu na vlasy a lakov na
vlasy, gély na vlasy, laky na vlasy, pleťové vody na

CENTRUM
LIEČBY
CHRBTICE

kozmetické účely, voňavkárske výrobky (toaletné
vody, parfumované toaletné vody, parfumy, vody po

(510)9 - Nabraté magnetické nosiče údajov, záznamové

holení), voňavky, vosky (depilačný vosk), oleje do
parfumov a vôní, oleje na kozmetické účely, oleje

disky.

na toaletné účely, kozmetické opaľovacie prípravky,
16 - Knihy, tlačoviny.
35 - Sprostredkovateľská a poradenská činnosť v
oblasti obchodu s tovarom, vydávanie reklamných

39 - Doručovanie tovaru, distribúcia.
- Vzdelávanie, vyučovanie, prednášková čin

nosť; filmová tvorba, vydávanie kníh, vydávanie
textov s výnimkou reklamných alebo náborových.
42 - Lekárske služby, ošetrovateľské služby, odbor
né poradenstvo, zdravotné strediská (činnosť), zdra

BIOTHERM, spol. s r. o.,

na kozmetické účely, prípravky proti poteniu, rúže,
skrášľovacie masky (kozmetické prípravky), koz
metické prípravky na mihalnice, lepidlá na nalepo
vanie umelých mihalníc, čistiace mlieko na kozme
tické účely, dezinfekčné mydlá, dezodoračné myd
lá, mydlá na holenie, mydlá proti poteniu, mydlá
proti poteniu nôh, laky na nechty, ošetrovacie prí

votnícka starostlivosť.
(730)

určené na starostlivosť o pleť, telové mlieko, čistia
ce mlieko, pleťové tonikum, pleťová voda, pomády

alebo náborových textov.

41

parfumovaná voda, kozmetické prípravky na pleť

pravky na nechty, umelé nechty, neutralizačné prí
Cukrová 14, 813 39

Bratislava, SK;

pravky pri trvalej ondulácii, obočenky, ceruzky na
obočie, kozmetické prípravky na obočie, obrúsky
napustené pleťovými vodami, šablóny na očný mej

(210)1873-98
(220) 10.07.1998
(511)7, 8, 11, 35, 36, 37

kap, odfarbovače, odlakovače, kozmetické krémy,
prípravky na kučeravenie vlasov, kozmetické prí
pravky do kúpeľa, kúpeľové soli s výnimkou solí na
liečebné účely, kvetinové parfumy (základy kveti

(540)

nových parfumov), prípravky na odstránenie lakov,
laky na nechty, lesky na pery, prípravky na líčenie,

Sporou

práškový mejkap, skrášľovacie masky, holiace prí
pravky, kolínske vody, kozmetické prípravky, koz
metické prípravky na zoštíhlenie, depilačné príprav
ky, dezodoranty na osobnú potrebu, epilačné prí

(510)7 - Parné kotly ako stroje, čerpadlá, brúsky (ako
časti strojov).
8 - Brúsky ako ručné náradia, brúsne príslušenstvo
na suchý zips.
11 - Parné kotly s výnimkou kotlov ako častí stro
jov, teplovodné kotly, zariadenia na výrobu pary,
vodovodné zariadenia, zariadenia a stroje na čiste
nie alebo úpravu vody.
35 - Sprostredkovateľská a poradenská činnosť v
oblasti obchodu s tovarom.
36 - Sprostredkovateľská a poradenská činnosť v
oblasti obchodu s nehnuteľnosťami, prenájom ne
hnuteľností, colné služby.
37 - Opravy strojov, oprava a kontrola požiarnych
vodovodov.

pravky, éterické oleje, farbivá na toaletné účely,
kozmetické farby, aromatické látky (esencie), avi
vážne prípravky, bieliace krémy na pokožku, bielia
ce prípravky, bieliace prípravky na čistenie kože,
bieliace prípravky na kozmetické účely, brúsne prí
pravky, kozmetické ceruzky, čistiace mlieka na toa
letné účely, čistiace prípravky, chemické avivážne
prípravky na použitie v domácnosti.

5 - Balzamy na lekárske účely, liečivé byliny, cuk
rovinky s liečivými prísadami, dezinfekčné príprav
ky na hygienické účely, farmaceutické prípravky,
farmaceutické prípravky proti lupinám, glycerín na
lekárske účely, drogy na liečebné účely, liečivé prí
pravky do kúpeľa, terapeutické prípravky do kúpe
ľa, bahno na kúpeľ, soli do minerálnych kúpeľov,
kúpeľové soli, tampóny impregnované farmaceutic
kým lotionom, farmaceutické prípravky na liečenie

lupín, masti na farmaceutické účely, masti na lekár

metické prípravky na zoštíhlenie, depilačné príprav

ske účely, masky proti popáleninám, liečivá na ľud

ky, dezodoranty na osobnú potrebu, epilačné prí

skú spotrebu, liečivé čaje, liečivé korene, liečivé

pravky', éterické oleje, farbivá na toaletné účely,

rastliny, Iinimenty (tekuté masti), lotion (prípravky

kozmetické farby, aromatické látky (esencie), avi

na omývanie) na farmaceutické účely, minerálne

vážne prípravky, bieliace krémy na pokožku, bielia

vody na liečenie, morská voda na kúpele, prípravky

ce prípravky, bieliace prípravky na čistenie kože,

proti poteniu nôh. prípravky proti popáleninám na

bieliace prípravky na kozmetické účely, brúsne prí

farmaceutické účely, chemické prípravky na ošetro

pravky, kozmetické ceruzky, čistiace mlieka na toa

vanie plesne, farmaceutické prípravky na pokožku,

letné účely, čistiace prípravky, chemické avivážne

prípravky na ošetrenie popálenín, posilňujúce prí

prípravky na použitie v domácnosti.

pravky, tonikum, prípravky proti poteniu, diétne po

5 - Halzamy na lekárske účely, liečivé byliny, cuk

traviny prispôsobené na lekárske účely

minerálne

rovinky s liečivými prísadami, dezinfekčné príprav

soli, soli do minerálnych kúpeľov, soli minerálnych

ky na hygienické účely, farmaceutické prípravky,

vôd, soli na lekárske účely, sirerilizačné prípravky,

farmaceutické prípravky proti lupinám, glycerín na

vitamínové prípravky, tampóny napustené farmace

lekárske účely, drogy na liečebné účely, liečivé prí

utickými vodičkami, tekuté lieky, lieky vo forme

pravky do kúpeľa, terapeutické prípravky do kúpe

nápojov, tinktúry (farmaceutické prípravky k tinktú

ľa, bahno na kúpeľ, soli do minerálnych kúpeľov,

ry na lekárske účely, vonné soli, prípravky na čiste

kúpeľové soli, tampóny impregnované farmaceutic

nie vzduchu, prípravky na osvieženie vzduchu, le

kým lotionom, farmaceutické prípravky na liečenie

kárske prípravky na zoštíhlenie, rastlinné vlákna

lupín, masti na farmaceutické účely, masti na lekár

(jedlé) s výnimkou výživných.

ske účely, masky proti popáleninám, liečivá na ľud

(730) DUNA CLASSIC SLOVAKIA, s. r. <>.. Kukučí

skú spotrebu, liečivé čaje, liečivé korene, liečivé

nova uf, 024 i 1 Kysucké Nové Mesto, SK:

rastliny, línimenty (tekuté masti), lotion (prípravky
na omývanie) na farmaceutické účely, minerálne
vody na liečenie, morská voda na kúpele, prípravky
proti poteniu nôh, prípravky proti popáleninám na

(210) 1878-98
(220) 10.07.1998

farmaceutické účely, chemické prípravky na ošetro

(511)3, 5

vanie plesne, farmaceutické prípravky na pokožku,

(540) ORNELLA

prípravky na ošetrenie popálenín, posilňujúce prí
pravky, tonikum, prípravky proti poteniu, diétne po

(510)3 - Výťažky z kvetov (parfuméria), papierové šab

traviny prispôsobené na lekárske účely, minerálne

lóny na líčenie, šampónv. kozmetické tampóny na
soli, soli do minerálnych kúpeľov, soli minerálnych
pustené pletovym lomkom, toaletnú mydla, toaletné

vôd

prípravky, toaletné vody, umelé mihalnice, umelé
nechty, ústne vode nie na lekárske účely, vazelína

utickými vodičkami, tekuté lieky, lieky vo forme

na kozmetické účely, v lasové vody, farbivá alebo

nápojov, tinktúry (farmaceutické prípravky), tinktú

tónovače na vlasy, farby na v Iasv. prípravky na ku-

ry na lekárske účely, vonné soli, prípravky na čiste

čeravenie vlasov okrem gélu na vlasy a lakov na

nie vzduchu, prípravky na osvieženie vzduchu, le

vlasy, gély na vlasy, laky na vlasy, pleťové vody na

kárske prípravky na zoštíhlenie, rastlinné vlákna

kozmetické účely, voňavkárske výrobky (toaletné

(jedlé) s výnimkou výživných.

vody, parfémované toaletné vody. parfumy, vody po
holení), voňavky, vosky (depilačný vosk), uleje do

soli na lekárske účely, strerilizačné prípravky,

vitamínové prípravky, tampóny napustené farmace

(730)

DUNA CLASSIC SLOVAKIA,

s.

r. o.,

Kukučí

nova uf, 024 11 Kysucké Nové Mesto, SK;

parfumov a vôní, oleje na kozmetické účely, oleje
na toaletné účely, kozmetické opaľovacie prípravky,
parfemovaná voda, kozmetičke prípravky na piet"
určené na starostlivosť o pleť, telové mlieko, čistia
ce mlieko, pleťové tonikum, pleťová voda. pomády
na kozmetické účely, prípravku' proti poteniu, rúže.
skrášľovacie masky (kozmetické prípravky), koz
metické prípravky na mihalnice

(210) 1881-98
(220) 10.07.1998
(591) červená, žltá, oranžová, biela, čierna
(511) 29, 30, 31
(540)

lepidlá na nalepo

vanie umelých mihalníc, čistiaco mlieko na kozme
tické účely, dezinfekčné my .Jlá. de/.odoračné mydla, mydlá na holenie, mydlá proti poteniu, mydlá
proti poteniu nôh, laty na nechty, ošetrovacie prí
pravky na nechty, umelé nechty, neutralizačné prí

a PelUto

pravky pri trvalej ondulácii obočenky. ceruzky na
obočie, kozmetické prípravky na obočie, obrúsky
napustené pleťovými vodami, šablóny na očný mv|kap, odfarbovače, odlakovače, kozmetické krémy
prípravky na kučeravenie vlasov, kozmetické prí
pravky do kúpeľa, kúpeľové soli s výnimkou solí na
liečebné účely

kvetinové parfumy (základy kveti

nových parfumov), prípravky na odstránenie lakov,
laky na nechty, Iesty na pery, prípravku ne líčená
práškový mejkap, skrášľovacie masky, holiace prí
pravky. kolínske vody, kozmetické prípravky koz

(5 10) 29 - Mäso, ryby, hydina a zverina, mäsové extrakty,
konzervované, sušené a varené ovocie a zelenina,
želé, rôsoly, huspeniny, džemy, vajíčka, mlieko a
ostatné mliečne produkty, jedlé oleje a tuky, kon
zervované mäso, konzervované ryby, konzervovaná
hydina a zverina, nálevy.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, ká
vové náhradky, múka, prípravky z obilia, chlieb, su
šienky, koláče, pečivo, cukríky, zmrzlina, med, si-

rup, kvasnice, prášok do pečiva, soľ (patriaca do tej

(510)5 - Farmaceutické prípravky, prípravky na liečenie

to triedy), horčica, čierne korenie, ocot, omáčky, ko

porúch pri transplantácii orgánov a porúch autoimunity.

renie.
31 - Nespracované poľnohospodárske, záhradné a

(730) AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORA

lesné produkty a obilie neobsiahnuté v iných trie

TION, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey

dach, živé zvieratá, čerstvé ovocie a zelenina, seme

07940-0874, US;

ná, živé rastliny a kvety, potraviny pre zvieratá,
slad.
(730) NIKOLAOS

VAMVALÍS

AGRICULTURAL-

- HANDICRAFT S. A. /N. VAMVALÍS S. AJ,
57009 Kalochori, Thessaloniki, GR;

(210) 1882-98

(210) 1888-98
(220) 13.07.1998

(511)5
(540)TRANIVEL
(510) 5 - Farmaceutické prípravky, prípravky

na liečenie

porúch pri transplantácii orgánov a porúch autoimu(220) 10.07.1998
nity.
(511) 29, 30, 31
(730) AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORA
(540)
TION, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey
07940-0874, US;

(210) 1889-98
(220) 13.07.1998
(591) bordovohnedá, čierna
(510) 29 - Mäso, ryby, hydina a zverina, mäsové extrakty,
konzervované, sušené a varené ovocie a zelenina,

(511)25
(540)

želé, rôsoly, huspeniny, džemy, vajíčka, mlieko a

IiJiflEiSlEMi
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ostatné mliečne produkty, jedlé oleje a tuky, kon
zervované mäso, konzervované ryby, konzervovaná
hydina a zverina, nálevy.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, ká
vové náhradky, múka, prípravky z obilia, chlieb, su
šienky', koláče, pečivo, cukríky, zmrzlina, med, si
rup, kvasnice, prášok do pečiva, soľ (patriaca do tej

(510)25 - Obuv.
(730) Celková Mária - OBUTEX, s. r. o., Zlatovská 22,
911 01 Trenčín, SK;

to triedy), horčica, čierne korenie, ocot, omáčky, ko
renie.
3 1 - Nespracované poľnohospodárske, záhradné a
lesné produkty a obilie neobsiahnuté v iných trie
dach, živé zvieratá, čerstvé ovocie a zelenina, seme
ná, živé rastliny a kvety, potraviny pre zvieratá,

(220) 13.07.1998
(511)9, 25
(540)

slad.
(730) NIKOLAOS

(210) 1890-98

suimnno

VAMVALÍS AGRICULTURAL-

HANDICRAFT S. A. /N. VAMVALÍS S. AJ,
57009 Kalochori, Thessaloniki, GR;

(510)9 - Počítače na bicykle.
25 - Obuv na cyklistiku, čiapky a iné pokrývky hla
vy a športové oblečenie, najmä košele, tričká, saká,

(210) 1886-98

bundy, nohavice a ponožky.

(220) 13.07.1998
(511)5
(540)

(730) SHIMANO INC., 77, Oimatsu-Cho, 3-Cho, Sakai,
Osaka, JP;

RAPAM YCIN

(510)5 - Farmaceutické prípravky, prípravky na liečenie
porúch pri transplantácii orgánov a porúch autoimu-

(210) 1891-98

nity.

(220) 13.07.1998

(730) AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORA
TION, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey
07940-0874, US;

(210) 1887-98
(220) 13.07.1998
(511)5
(540)

RAPA

(511) 12
(540)

(510) 12 - Časti a fitingy na bicykle, náboje kolies, uvoľ

výstav (komerčných a/alebo reklamných).

ňovacie páky, zaraďovacie páky, predné výkoľajky,

37 - Ničenie buriny, hubenie škodlivého hmyzu a

zadné výkoľajky, vodiace lišty reťazí, voľnobežky,

zvierat.

reťazové kolesá, remenice, reťaze, reťazové deflek-

41 - Vzdelávanie, zabezpečovanie výcvikov, kurzov

tory, preraďovacie káble, kľuky, kľukové zariade

a školení, organizovanie kultúrnych alebo vzdeláva

nia, reťazové kolesá, pedále, cyklistická klipsa, brz

cích výstav, vydávanie kníh, časopisov a iných tla

dové páky, predné brzdy, zadné brzdy, brzdové káb

čovín.

le, brzdové čeľuste, ráfikv. spice, špicové zvierky,

42 - Poľnohospodárske služby patriace do tejto trie

spodné podpery, stĺpiky sedadla, rýchle uvoľňovače

dy,

stĺpikov sedadla, kostra a jej časti, rámy, závesy, ťa

služby, služby záhradných architektov, architekti -

hadlá riadenia, držadlá, rukoväti riadenia, sedadlá,

krajinári, odborné poradenstvo, výskum v oblasti

záhradníctvo,

záhradkárske

služby,

záhradné

blatníky, stojany, nosiče, zvončeky, klaksóny, spät

chémie, poľnohospodárstva, lesníctva a záhradníc

né zrkadlá na bicykle, sýkoľajky riadené počíta

tva, prevádzkovanie výstav.
(730) MONSANTO ČR, s. r. u.. Krakovská 9, 110 00

čom.
(730) SHIMANO INC., 77, Oimatsu-Cho, 3-Cho, Sakai,

Praha 1, CZ;

Osaka, JP;

(210) 1893-98
(210) 1892-98

(220) 13.07.1998

(220) 13.07.1998

(7 10) 132252

(511) 1, 5, 7, g, 12. 20, 21, 28, 31, 3.8, 17, 41, 42

(320)29.04.1998

(540)

(330) CZ
(511) I

5, 7, 8, 12, 20, 21, 28, 31

35, 37, 41, 42

(540)

(510) 1 - Chemické prípravky pre poľnohospodárstvo, zá
hradníctvo, záhradkárstvo a lesníctvo, pôdne hnoji
(510) 1 - Chemické prípravky' pre poľnohospodárstvo, zá

vá.
5 - Herbicídy, pesticídy, fungicidy a insekticídy.

hradníctvo, záhradkárstvo a lesníctvo, pôdne hnoji

7 - Stroje, prístroje a nástroje, patriace do tejto trie

vá.

dy, na účely poľnohospodárske, lesnícke

záhrad

5 - Herbicídy, pesticídy, fungicidy a insekticídy.

kárske a záhradnícke, ich časti a príslušenstvo.

7 - Stroje, prístroje a nástroje, patriace do tejto trie

8 - Náradie a nástroje s ručným pohonom na účely

dy', na účely poľnohospodárske, lesnícke, záhrad

poľnohospodárske,

kárske a záhradnícke, ich časti a príslušenstvo.

lesnícke,

záhradkárske a zá

hradnícke, ich časti a príslušenstvo; striekačky na

8 - Náradie a nástroje s ručným pohonom na účely

rozprašovanie insekticídov patriace do tejto triedy.

poľnohospodárske,

12 - Dopravné prostriedky s pohonom aj bez poho

hradnícke, ich časti a príslušenstvo; striekačky na

lesnícke,

záhradkárske

a

zá

nu na účely poľnohospodárske, lesnícke, záhradkár

rozprašovanie insekticídov patriace do tejto triedy.

ske a záhradnícke, ich časti a príslušenstvo.

12 - Dopravné prostriedky s pohonom aj bez poho

20 - Záhradný nábytok.

nu na účely poľnohospodárske, lesnícke, záhradkár

21 - Záhradné striekačky patriace do tejto triedy,

ske a záhradnícke, ich časti a príslušenstvo.

najmä striekačky na polievanie kvetov a rastlín.

20 - Záhradný nábytok.

28 - Hry, hračky, náradie a potreby na šport a hry

21 - Záhradné striekačky patriace do tejto triedy,

(patriace do tejto triedy).

najmä striekačky na polievanie kvetov a rastlín.

3 1 - Nespracované poľnohospodárske, záhradnícke,

28 - Hry, hračky, náradie a potreby na šport a hry'

záhradkárske a lesné produkty a obilniny živé zvie

(patriace do tejto triedy).

ratá, čerstvé ovocie a zelenina, semená, rastliny a

3 1 - Nespracované poľnohospodárske, záhradnícke,

prírodné kvety, potrava pre zvieratá, slad.

záhradkárske a lesné produkty a obilniny, živé zvie

35 - Propagačná činnosť, reklama, pomoc pri riade

ratá, čerstvé ovocie a zelenina, semená, rastliny a

ní obchodnej činnosti, preskupovanie rôznych vý

prírodné kvety, potrava pre zvieratá, slad.

robkov (okrem ich prepravy) pre tretie osoby s cie

35 - Propagačná činnosť, reklama, pomoc pri riade

ľom umožniť spotrebiteľovi, aby si mohol tieto vý

ní obchodnej činnosti, preskupovanie rôznych vý

robky pohodlne prezerať a nakupovať, obchodná

robkov (okrem ich prepravy) pre tretie osoby s cie

administratíva,

ľom umožniť spotrebiteľovi, aby si mohol tieto vý-

kancelársku

práce,

organizovanie

robkov (okrem ich prepravy) pre tretie osoby s cie

robky pohodlne prezerať a nakupovať, obchodná
administratíva,

kancelárske

práce,

ľom umožniť spotrebiteľovi, aby si mohol tieto vý

organizovanie

výstav (komerčných a/alebo reklamných).

robky pohodlne prezerať a nakupovať, obchodná

37 - Ničenie buriny, hubenie škodlivého hmyzu a

administratíva,

zvierat.

výstav (komerčných a/alebo reklamných).

41 - Vzdelávanie, zabezpečovanie výcvikov, kurzov

37 - Ničenie buriny, hubenie škodlivého hmyzu a

a školení, organizovanie kultúrnych alebo vzdeláva

zvierat.

cích výstav, vydávanie kníh, časopisov a iných tla

41 - Vzdelávanie, zabezpečovanie výcvikov, kurzov

čovín.

a školení, organizovanie kultúrnych alebo vzdeláva

kancelárske

práce,

organizovanie

42 - Poľnohospodárske služby patriace do tejto trie

cích výstav, vydávanie kníh, časopisov a iných tla

dy,

čovín.

záhradníctvo,

záhradkárske služby,

záhradné

služby, služby záhradných architektov, architekti -

42 - Poľnohospodárske služby patriace do tejto trie

krajinári, odborné poradenstvo, výskum v oblasti

dy,

chémie, poľnohospodárstva, lesníctva a záhradníc

služby, služby záhradných architektov, činnosť ar

tva, prevádzkovanie výstav.
(730) MONSANTO ČR, s. r. o., Krakovská 9, 110 00

chitektov - krajinárov, odborné poradenstvo, vý

záhradníctvo,

záhradkárske služby,

záhradné

skum v oblasti chémie, poľnohospodárstva, lesníc
tva a záhradníctva, prevádzkovanie výstav.
(730) MONSANTO ČR, s. r. o., Krakovská 9, 110 00

Praha 1, CZ;

Praha 1, CZ;
(210) 1894-98
(220) 13.07.1998
(310)133683

(210)2220-98

(320) 17.06.1998

(220)25.08.1998

(330) CZ

(511) 16

(511) 1, 5, 7, 8, 12, 20, 21, 28, 31, 35, 37, 41, 42

(540)

(540)

WtoHAC
■ SATIRICKO—HUMORISTICKÝ MESAČNÍK ■

(510) 16 - Tlačoviny.
(730)

Kupecký Milan -

FADHAS, SNP 42, 940 01 Nové

Zámky, SK;

(210) 2222-98
(220)25.08.1998
(511)31, 32
(540)

SUNKIST

(510) 31 - Čerstvé ovocie; čerstvá zelenina; neupravené o(510) 1 - Chemické prípravky pre poľnohospodárstvo, zá
rechy a oriešky, najmä Čerstvé a surové orechy a o-

hradníctvo, záhradkárstvo a lesníctvo, pôdne hnoji

riešky.

vá.

32 - Nealkoholické nápoje a prípravky na prípravu

5 - Herbicídy, pesticídy, fungicidy a insekticídy.

takýchto nápojov, práškové zmesi na prípravu nápo

7 - Stroje, prístroje a nástroje, patriace do tejto trie

jov ochutené ovocím, ovocné džúsy, sirupy.

dy, na účely poľnohospodárske, lesnícke, záhrad
kárske a záhradnícke, ich časti a príslušenstvo.

(730)

8 - Náradie a nástroje s ručným pohonom na účely
poľnohospodárske,

lesnícke,

záhradkárske

Sunkist Growers Inc,

spoločnosť vytvorená podľa

zákonov štátu California, 14130 Riverside Drive,
Sherman Oaks, California 91423, US;

a zá

hradnícke, ich časti a príslušenstvo; striekačky na
rozprašovanie insekticídov patriace do tejto triedy.
12 - Dopravné prostriedky s pohonom aj bez poho
nu na účely poľnohospodárske, lesnícke, záhradkár
ske a záhradnícke, ich časti a príslušenstvo.
20 - Záhradný nábytok.
21 - Záhradné striekačky patriace do tejto triedy,
najmä striekačky na polievanie kvetov a rastlín.
28 - Hry, hračky, náradie a potreby na šport a hry
(patriace do tejto triedy).
31 - Nespracované poľnohospodárske, záhradnícke,
záhradkárske a lesné produkty a obilniny, živé zvie
ratá, čerstvé ovocie a zelenina, semená, rastliny a
prírodné kvety, potrava pre zvieratá, slad.
35 - Propagačná činnosť, reklama, pomoc pri riade
ní obchodnej činnosti, preskupovanie rôznych vý

(210)2223-98
(220)25.08.1998
(591) biela, modrá, červená, žltá, čierna
(511)29, 30, 31, 39
(540)

(510)29 - Konzervovaná cibuľa, polievky, prípravky na

(540)

výrobu polievok, koncentrované vývary, konzervo
vané záhradné bylinky, konzervovaná zelenina, su
šená zelenina, 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

(510) 6 - Kovové hadice všetkých typov a vyhotovení vrá

dy), nové korenie, muškátové orechy, paprika (ko

tane príslušenstva, hadicové koncovky (rozprašova

renie), príchuti (arómy), príchuti do potravín (s vý

če) spojovací materiál.

nimkou esencií a éterických olejov), príchuti s vý

1.7 - Gumové a plastové hadice všetkých typov a vy

nimkou éterických olejov, kuchynská soľ, soľ na

hotovení vrátane príslušenstva, hadicové koncovky

konzervovanie potravín, šafran (korenie), škorica

(rozprašovače).

(korenie), zázvor.

37 - Kompletizácia hadíc všetkých druhov (napr.

31 - Semená rastlín, čerstvá zelenina.

nasadenie hadicových koncoviek alebo rozprašova

39 - Balenie tovaru.
(730)

Baliarne obchodu, a. s„ Poprad,

čov).
40 - Kovoobráhanie.

Hraničná 664/16,

058 01 Poprad, SK;

(730)

l ,ogo trading, a.

s., Jakartovice 29, 747 53 Jakar-

tovice, CZ;

(210)2224-98
(220)25.08.1998

(210)2229-98

(511) 29, 30, 31

(220)26.08.1998

(540) MILIKET

(511)6, 17,37. 10
(540)

(510)29 - Bujóny, vývary, prípravky na bujóny

vývary,

bujónové koncentráty, konzervovaná cibuľa, mäso.
mäso konzervované, mäsové výťažky, polievky prí
pravky na výrobu polievok, koncentrované vývary,
konzervované záhradné bylinky, konzervovaná ze
lenina, sušená zelenina, varená zelenina, prípravky
na zeleninové polievky.
30 - Aníz (semená), aromatické prípravky do potra
vín, badián, cestá, cestoviny, čili (korenie), chlieb,

(510) 6 - Kovové hadice všetkých typov a vyhotovení vrá

chuťové prísady, karí (korenie), klinčeky (korenie),

tane príslušenstva, hadicové koncovky (rozprašova

korenie (spices), korenie (pepper), koreniny, mari

če), spojovací materiál.

náda (chuťové prísady), makaróny, niťovky, nové

17 - Gumové a plastové hadice všetkých typov a vy

korenie, muškátové orechy, paprika (korenie), piro

hotovení vrátane príslušenstva, hadicové koncovky

hy, paštétky, príchuti (arómy), príchuti do potravín

(rozprašovače).

(s výnimkou esencií a éterických olejov), príchuti s

37 - Kompletizácia hadíc všetkých druhov (napr.

výnimkou éterických olejov, ravioly, rezance, slíže,

nasadenie hadicových koncoviek alebo rozprašova

kuchynská soľ, soľ na konzervovanie potravín, šaf
čov).
ran (korenie), škorica (korenie), špagety, výrobky z

40 - Kovoobrábanie.

múky, zázvor, zvitky.
(730)
3 1 - Rastlinne semená.
(730)

CEKO, spol. s r. o.. Námestie sv.

Logo trading, a. s„

Jakartovice 29, 747 53 Jakar-

tovice, CZ;
Egidia 22, 058 01

Poprad, SK;
(210)2234-98
(220) 26.08.1998
(210)2225-98

(Ml) 1, 19, 35

(220) 25.08.1998

(540) THERMO VIT

(511) 2 +

(540) FAVORIT

(510) 1 - Substrát na pestovanie rastlín v hydropóniách;
substrát

(510) 34 - Cigarety, fajkový tabak.
(730)

Slovak Iniernational Tabak, a.
č. 54, 824 53 Bratislava, SK;

na

extenzívne

a

intenzívne zazelenenie

plôch, najmä striech; substrát do koreňových čisti
s., Mlynské Nivy

čiek odpadových vôd.
19 - Expandovaný íl; ľahké kamenivo do betónov;
murovacie materiály, napríklad tehly, tvárnice a tva
rovky; tepelnoizolačné murovacie materiály a tva

(210) 2228-98
(220)26.08.1998
(511)6, 17, 37, 40

rovky'; zvukovoizolačné murovacie materiály a tva
rovky'; zvuk pohlcujúce murovacie materiály a tva
rovky; betóny; tepelnoizolačné betóny; ľahké kon
štrukčné betóny; malty; ľahké tepelnoizolačné mal
ty; žiarobetóny a žiaruvzdorné malty; zásypy, najmä
zásypy konštrukčné a tepelnoizolačné; dlaždice na
dláždenie; dlaždice na dlažby a obklady; stavebné

dielce na zvislé a vodorovné stavebné konštrukcie;

(730)

(510)9 - Prístroje na prenos, spracovanie a reprodukciu

betónová krytina a strešné tvarovky.

zvuku a obrazu, hlavne rádiostanice, rádiostanice

35 - Sprostredkovanie obchodu so stavebnými hmo

pre medzimestské telekomunikácie (trunkingové),

tami a stavebnými výrobkami vrátane izolačných.

rádiotelefóny, faxy vrátane prenosných; prístroje a

Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k. s.,

koncové zariadenia na verejnú rádiovú sieť a tele

357 44 Vintířov, CZ;

komunikácie, hlavne elektrické zariadenia na vysie
lanie, prijímanie, spracovanie, ukladanie, prenos a
výstup správ a údajov; časti a súčasti uvedených za

(210)2341-98

riadení; systémy skladajúce sa z kombinácie uvede

(220)28.02.2000

ných zariadení; programy na spracovanie údajov;

(511) 16

prístroje na spracovanie údajov, počítače vrátane

(540)

mikroprocesorov, rozhrania (interfaces); modemy,
tlačiarne; magnetické a optické záznamové zariade
nia; optické nosiče údajov vo forme diskov, pások,
kariet a drôtov; klávesnice; káble a káblovody, všet
ko na prenos elektrických, telekomunikačných a op
tických signálov; antény; vlnovody elektronické aIebo ako telekomunikačné súčasti; elektronické prí

(510) 16 - Noviny.
(730)

NIVEL PLUS, s. r. o.,

stroje a zariadenia, hlavne na spracovanie, zápis,

Valachovej 8, 841 01 Brati

ukladanie do pamäte, prenos, príjem a/alebo tlač ú-

slava, SK;

dajov.
36 - Finančné poradenské služby súvisiace s teleko
(210)2365-98

munikáciami, hlavne finančné poradenstvo pri pro

(220) 13.04.2000

jektovaní (vrátane plánovania a vývoja) rádiokomu-

(511)30, 39, 40

nikačných prístrojov, zariadení a sietí.

(540)

37 - Údržba a oprava zariadení verejných rádiových

REGINA QUEEN

sietí; inštalácia.

(510) 30 - Káva, káva pražená, káva nepražená, káva zrn

38 - Služby prevádzkovateľa verejnej rádiovej siete,

ková a mletá.

telekomunikačné služby; informačné služby a služ

39 - Balenie kávy.

by poskytovateľa internetu prostredníctvom teleko

40 - Praženie kávy.
(730)

NATURATÉKA Trade, s. r. o.,

munikačných sietí; prenajímanie prístrojov a zaria
Vodárenská 7,

dení na verejnú rádiovú a telekomunikačnú sieť.

931 01 Šamorín, SK;

42 - Poradenské služby súvisiace s rádiokomunikáciami, hlavne technické poradenstvo pri projektova
ní (vrátane plánovania a vývoja) rádiových a tele
(210)2376-98

komunikačných prístrojov, zariadení a sietí; vývoj,

(220) 18.09.1998

tvorba, výroba vrátane zhotovovania kópií, inštalá

(511)30
(540)

cia programového vybavenia (softvéru) počítačov a

OPTIMA

počítačových sietí a s tým súvisiace poradenstvo;
vývoj a tvorba programov na aplikácie v počítačo

(510)30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo,
kávové náhradky; potraviny a prísady do potravín, a

vých sieťach; vývoj a tvorba programov na spraco

to raňajkové cereálie a cereálne potraviny už pripra

vanie údajov pre verejnú rádiovú sieť.

vené na konzumáciu zahrnujúce potraviny vyrobe

(730)

Technopol International, a.

s.,

Kutlíkova

17,

852 50 Bratislava, SK;

né z pšenice, žita, raže, jačmeňa, kukurice, ovsa a
ryže, hriankové pečivo, vafle, palacinky, lievance,
ľahké jedlá, múka a výrobky z obilia, chlieb, pekár

(730)

ske a cukrárske výrobky, zmrzliny; med, melasový

(210)2608-98

sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ (patriaca do

(220) 15.10.1998

tejto triedy), horčica; príchuti, ocot, omáčky ako

(591) zelená

chuťové prísady; korenie; ľad.

(511)9, 36, 37, 38, 42

KELLOGG COMPANY,

(540)

spoločnosť podľa záko

nov štátu Delaware, One Kellogg Square, Battle
Creek, Michigan, US;

RAD K ORDL
(510)9 - Prístroje na prenos, spracovanie a reprodukciu

(210)2575-98

zvuku a obrazu, hlavne rádiostanice, rádiostanice

(220) 14.10.1998

pre medzimestské telekomunikácie (trunkingové),

(591) zelená, biela

rádiotelefóny, faxy vrátane prenosných; prístroje a

(511)9, 36, 37, 38, 42

koncové zariadenia na verejnú rádiovú sieť a tele

(540)

komunikácie, hlavne elektrické zariadenia na vysie
lanie, prijímanie, spracovanie, ukladanie, prenos a
výstup správ a údajov; časti a súčasti uvedených zariadeni; systémy skladajúce sa z kombinácie uvede
ných zariadení; programy na spracovanie údajov;
prístroje na spracovanie údajov, počítače vrátane

mikroprocesorov, rozhrania (interfaces); modemy,

(730)

tlačiarne; magnetické a optické záznamové zariade

Mayer & Mayer, spol. s r. o.,

Dúbravská cesta 2,

841 05 Bratislava, SK;

nia; optické nosiče údajov vo forme diskov, pások,
kariet a drôtov; klávesnice; káble a káblovody, všet
ko na prenos elektrických, telekomunikačných a op

(210)2753-98

tických signálov; antény; vlnovody elektronické a-

(220)02.11.1998

Iebo ako telekomunikačné súčasti; elektronické prí

(511) 16, 35, 41

stroje a zariadenia, hlavne na spracovanie, zápis,

(540)

ukladanie do pamäte, prenos, príjem a/alebo tlač údajov.
36 - Finančné poradenské služby súvisiace s teleko
munikáciami, hlavne finančné poradenstvo pri pro
jektovaní (vrátane plánovania a vývoja) rádiokomunikačných prístrojov, zariadení a sietí.
37 - Údržba a oprava zariadení verejných rádiových
sietí; inštalácia.
38 - Služby prevádzkovateľa verejnej rádiovej siete,

(730)

telekomunikačné služby; informačné služby a služ

(510) 16 - Tlačoviny, periodické a neperiodické publiká

by poskytovateľa internetu prostredníctvom teleko

cie, noviny, časopisy, magazíny vrátane ich príloh a

munikačných sietí; prenajímanie prístrojov a zaria

mimoriadnych vydaní, reklamné materiály, knihár

dení na verejnú rádiovú a telekomunikačnú sieť.

ske výrobky, fotografie.

42 - Poradenské služby súvisiace s rádiokomuniká-

35 - Propagačná a reklamná činnosť, sprostredkova

ciami, hlavne technické poradenstvo pri projektova

nie propagačnej u reklamnej činnosti, organizovanie

ní (vrátane plánovania a vývoja) rádiových a tele

výstav na komerčné alebo reklamné účely.

komunikačných prístrojov, zariadení a sien; vývoj,

41 - Organizovanie a vedenie športových, kultúr

tvorba, výroba vrátane zhotovovania kópií, inštalá

nych, zábavných a vzdelávacích podujatí, napr. sú

cia programového vybavenia (softvéru) počítačov a

ťaží, hier, výstav, konferencií, kongresov, seminá

počítačových sietí a s tým súvisiace poradenstvo;

rov, školení a pod., poskytovanie informácií o špor

vývoj a tvorba programov na aplikácie v počítačo

tových, kultúrnych, zábavných a vzdelávacích po

vých sieťach; vývoj a tvorba programov na spraco

dujatiach, vydavateľská činnosť, výroba a požičia

vanie údajov pre verejnú rádiovú sieť.

vanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových

TechnopoI International, a. s.,

Kutlikova

záznamov.

17,

852 50 Bratislava, SK;

C710)

Mayer & Mayer, spol.

s

r. o..

Dúbravská cesta 2,

841 05 Bratislava, SK;

(210)2752-98
(220)02.11.1998

(210)2754-98

(511) 16, 35, 41

(220)02.11.1998

(540)

(511) 16. 35, 41
(540)

(510) 16 - Tlačoviny, periodické a neperiodické publiká
cie, noviny, časopisy, magazíny vrátane ich príloh a

(510) 16 - Tlačoviny, periodické a neperiodické publiká

mimoriadnych vydaní, reklamné materiály, knihár

cie, noviny, časopisy, magazíny vrátane ich príloh a

ske výrobky, fotografie.

mimoriadnych vydaní, reklamné materiály, knihár

35 - Propagačná a reklamná činnosť, sprostredkova

ske výrobky, fotografie.

nie propagačnej a reklamnej činnosti, organizovanie

35 - Propagačná a reklamná činnosť, sprostredkova

výstav na komerčné alebo reklamné účely.

nie propagačnej a reklamnej činnosti, organizovanie

41 - Organizovanie a vedenie športových, kultúr

'.ýstav na komerčné alebo reklamné účely.

nych, zábavných a vzdelávacích podujatí, napr. sú

41 - Organizovanie a vedenie športových, kultúr

ťaží, hier, výstav, konferencií, kongresov, seminá

nych, zábavných a vzdelávacích podujatí, napr. sú

rov, školení a pod., poskytovanie informácií o špor

ťaží, hier, výstav, konferencií, kongresov, seminá

tových, kultúrnych, zábavných a vzdelávacích po

rov, školení a pod., poskytovanie informácií o špor

dujatiach, vydavateľská činnosť, výroba a požičia

tových, kultúrnych, zábavných a vzdelávacích po

vanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových

dujatiach, vydavateľská činnosť, výroba a požičia

záznamov.

vanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových
záznamov.

(730)

Mayer & Mayer, spol. s r. o.,

Dúbravská cesta 2,

(210) 2759-98
(220) 02.11.1998

841 05 Bratislava, SK;

(511)5
(540)
(210)2755-98

ASTRIVO

(510)5 - Farmaceutické prípravky na použitie pri liečbe
(220) 02.11.1998
chorôb charakterizovaných edémami; farmaceutic
(511) 16, 35,41
ké prípravky na použitie pri liečbe prekrvenia a zly
(540)
hania srdca; farmaceutické prípravky na použitie pri
liečbe chorôb pečene; farmaceutické prípravky na
použitie pri liečbe pri zlyhaní ľadvín; farmaceutické
prípravky na použitie pri liečbe iných kardiovasku
lárnych porúch, porúch ľadvín, metabolických a
pľúcnych porúch.
(730)

Biogen, Inc.,

14 Cambridge Center, Cambridge,

Massachusetts 02142, US;

(510) 16 - Tlačoviny, periodické a neperiodické publiká

(210) 2760-98
(220) 02.11.1998

cie, noviny, časopisy, magazíny vrátane ich príloh a
mimoriadnych vydaní, reklamné materiály, knihár

(320) 12.05.1998

ske výrobky, fotografie.
35 - Propagačná a reklamná činnosť, sprostredkova
nie propagačnej a reklamnej činnosti, organizovanie

(730)

(310)39829980.3

(330) DE
(511)9

výstav na komerčné alebo reklamné účely.

(540) INTEL INBUSINESS

41 - Organizovanie a vedenie športových, kultúr

(510)9 - Aparáty a prístroje vedecké, elektrické, pokiaľ

nych, zábavných a vzdelávacích podujatí, napr. sú

patria do triedy 9, optické, signalizačné, kontrolné

ťaží, hier, výstav, konferencií, kongresov, seminá

(inšpekčné) a učebné aparáty a prístroje; aparáty na

rov, školení a pod., poskytovanie informácií o špor

záznam, prevod a reprodukciu zvuku alebo obrazu;

tových, kultúrnych, zábavných a vzdelávacích po

magnetické nosiče dát; zariadenie na spracovanie

dujatiach, vydavateľská činnosť, výroba a požičia

dát a počítače, najmä technické a programové vyba

vanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových

venie počítačov v súvislosti s miestnymi počítačo

záznamov.

vými sieťami a diaľkovými počítačovými sieťami,

Mayer & Mayer,

spol. s

r.

počítačové adaptéry na sprístupnenie ku globálnym

o., Dúbravská cesta 2,

841 05 Bratislava, SK;

počítačovým sieťam, servery pre počítačové siete a
počítačové periférie, technické a programové vyba
venie počítačov na bezdrôtovú komunikačnú sieť.

(210) 2756-98

(730)

(220) 02.11.1998

Intel Corporation,

2200 Mission College Boule

vard, Santa Clara, California 95052-8119, US;

(591) modrá, zelená
(5)1)6, 17, 19, 20, 35,37, 39
(540)

(210) 2761-98
(220) 02.11.1998

inccn

(591) červená, čierna
(511)4,7
(540)

perma-tec

(510) 6 - Okná a dvere z kovov.
17 - Plastové výlisky ako polotovary.

(510)4 - Mazivá, technické oleje a tuky.

19 - Okná a dvere (s výnimkou kovových), nekovo

7 - Prístroje na použitie maziva pri strojoch a čas

vé stavebné materiály, drevo ako polotovar, drevo

tiach strojov; dávkovač maziva so zásobníkom ma

stavebné,

ziva a elektrickým alebo mechanickým pohonom;

opracované,

stolárske,

surové,

pílené,

okrasné lišty, drevené obklady, drevotrieskové dos

dávkovač maziva so zásobníkom maziva a elektro

ky.

chemickým pohonom plynom riadeného podávania

20 - Výrobky z dreva; nábytok.

maziva.

35 - Sprostredkovanie obchodnej činnosti s tovarmi.

(730)

37 - Montáž okien a dverí, prípravné a pomocné sta

perma-tec GmbH

vebné práce.
39 - Nákladná doprava.
(730) INCON,

spol. s r. o.,

Prievidza, SK;

Priemyselná

6,

971

01

&

Co. KG,

Strasse 21, 97717 Euerdorf, DE;

(210) 2767-98
(220) 03.11.1998
(511)36
(540)

VISA CASH

Hammelburger

(510) 36 - Služby v oblasti peňažníctva, finančníctva a po

(210)2772-98

isťovania, platobné služby, služby vzťahujúce sa ku

(.220) 04.11.1998

kartám s uchovanou hodnotou predplatených karto

(511)31

vých služieb.
(730)

VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIA
TION, 900 Metro Center Boulevard, Foster City',

(540)

OASIS

(510)31 - Hydratované nutričné doplnky pre čerstvo vy
liahnutú hydinu.

California 94404, US;
(730)

Novus International, Inc.,

530 Maryville Centre

Drive, St. Louis, Missouri 63141, US;
(210)2769-98
(220)03.11.1998
(210) 2773-98

(511) 10

(220)05.11.1998

(540) TWISTHALER

(511) 10

(510) 10 - Lekárske, chirurgické, zubárske a zverolekár
ske prístroje a nástroje; umelé končatiny, umelé oči
a zubné protézy; ortopedické pomôcky : šijacie ma

540) CYCLOTECH
(510) 10 - Lekárske zariadenia na podávanie liekov a mo
nitorovanie chorých.

teriály; časti a fitingy uvedených tovarov patriace
(730)

do triedy 10.
(730)

SCHERING-PLOUGH LTD.,

SangStat Medical Corporation,

6300 Dumbarton

Circle, Fremont, California 94555, US;
Toupferstrasse 5,

t. H-6004 Lucerne, CH;
(210)2775-98
(220)05.11.1998
(210)2771-98
<511)5

(220)04.11.1998

(540)

(511)29, 30

ASACOL

M&M’S THE UNOFFICIAL SPONSORS
OF THE NEW MILLENNIUM

(510) 5 - Farmaceutické, liečivé a veterinárne prípravky a

(510) 29 - Mäso, ryby, hydina a zverina, morské živočíchy

substancie; prípravky a substancie na liečbu zažíva

(540)

substancie;

kých uvedených tovarov; mliečne výrobky; mraze

prípravky a

cieho traktu.

ako potrava; konzervované, sušené, varené a inak
spracované ovocie a zelenina; prípravky zo všet

farmaceutické dietetické

(730)

TILLOTTS PHARMA AG, Hauptstrasse 27, 44 17
Ziefen, CH;

né jogurty; peny; chladené dezerty'; nápoje z mlieč
nych výrobkov patriace do triedy 29;

polievky;

sladké nátierky; slané nátierky; šaláty; nápoje pat

(210)2786-98

riace do triedy 29; plnky; malé občerstvenia medzi

(220)06.11.1998

hlavnými jedlami zložené prevažne z tovarov pat

(511)7,9, 11, 14, 35. 37, 42

riacich do triedy 29; hotové jedlá a ich zložky obsa
hujúce tovary' patriace do triedy 29; proteínové lát
ky-; omáčky a chuťové omáčky, všetko patriace do
triedy 29.

ky; čaj, káva kakao; varená čokoláda a čokoládové
nápoje, kávové výťažky a náhradky', zmesi kávy' a
čakanky; čakanka, čakankové zmesi, všetko ako ká
vové náhradky; neliečivé cukrovinky; jemné pečivo
a zákusky, sušienky, keksy a sucháre; vodové zmrz
smotanové

zmrzliny,

zmrzlinové

výrobky,

mrazené cukrovinky; chladené dezerty a zákusky;
peny, šerbety; chlieb; cukrárske a pekárske \ y robky,
nápoje patriace do triedy 30; plnky zložené prevaž
ne z tovarov patriacich do triedy 30; sladké nátier
ky; slané nátierky; malé občerstvenia medzi hlavný
mi jedlami zložené prevažne z tovarov patriacich do
triedy 30; hotové jedlá a ich zložky obsahujúce pre
važne tovary patriace do triedy 30; čokoláda; pizza,
pizzové základy; omáčky, posýpky a polevy na piz
zu; omáčky na cestoviny a ryžu; šalátové dvessingy;
majonéza; omáčky a chuťové omáčky, všetko pa
triace do triedy 30.
(730)

vysávače.
9 - Analógové a digitálne satelitné prijímače, televí

30 - Ryža, cestoviny, obilniny a obilninové príprav

liny,

(540) EUROTRON
(510) 7 - Mixéry elektrické a šľahače elektrické, práčky,

Mars, Incorporated,

zory, autorádiá, HLFI veže, radiomagnetofony, rá
diá, volkmeny a diskmeny, slúchadlá, reproduktory
a auto reproduktory, koaxiálny kábel, videomagne
tofony a videoprehrávače, bezdrôtové telefóny, tele
fónne záznamníky, bezdrôtové telefóny so záznam
níkom.
11 - Mikrovlnné pece mechanické, varné kanvice
bezšňůrové, mikrovlnné pece digitálne, varné kan
vice šnúrové, fritézy, fény - sušiace prístroje, kulmofény, kulmy, chladničky.
14 - Budíky.
35 - Vydávanie a aktualizovanie reklamných mate
riálov, sprostredkovanie obchodu s tovarom, pomoc
pri riadeni obchodnej spoločnosti, poradenstvo ob
chodné.
37 - Opravárenský servis strojov, montáž a opravy
uvedených strojov, oprava, údržba strojov.
42 - Odborné poradenstvo (s výnimkou obchodné
ho) v odbore rozhlasových a televíznych prístrojov,

Mcl can, Virginia 2210L US;

kancelárskych strojov, predmetov a zariadení pre
domácnosť, vysávačov pre domácnosť.

(730)

EUROTRON,

r. o.,

s.

Nobelovo nám. 5, 851 01

Bratislava, SK;

(730) COMPAGNIE GENERÁLE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN & CIE, 12
Cours Šablón, 63040 Clermont-Ferrand Cedex 09,
FR;

(210)2920-98
(220)28.01.2000
(210)2936-98

(511)9, 38
(540)

UNIVERZAL-NET

(220)20.11.1998
(511)3, 5

(510) 9 - Zariadenia na spracovanie údajov a počítače.

(540) FLORAL FIESTA

38 - Telekomunikačné služby.
(730)

Národná banka Slovenska,

Štúrova

ul.

č.

2,

(510)3 - Prípravky bieliace a iné pracie prostriedky; prí
pravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúse

813 25 Bratislava, SK;

nie.
5 - Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdra
(210)2921-98

votnícke; výrobky dietetické na lekárske účely, po

(220) 19.11.1998

traviny pre deti; náplasti, obväzový materiál; hmoty

(511) 30, 32, 33, 35

na plombovanie zubov a na zubné odtlačky; dezin

(540)

fekčné prípravky; prípravky na ničenie buriny a na

MALNEA

ničenie živočíšnych škodcov.

(510) 30 - Čokoládové výrobky, cukrárske výrobky, zmrz
liny, pekárske výrobky, káva, kakao, korenie.

(730)

COLGATE PALMOLIVE COMPANY,

300 Park

Avenue, New York, New York 10022-7499, US;

32 - Nealkoholické nápoje, pivo, sirupy a iné prí
pravky na výrobu nápojov, džúsy, sýtené minerálne
vody, ovocné šťavy a ovocné nápoje.

(210)2945-98

33 - Alkoholické nápoje, likéry, vermuty, vína.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obcho
dovania s nápojmi.
(730)

RÁC PETER P. R.,

(220)20.11.1998
(511)3
(540)

Vinohradnícka 36, 949 01

Nitra, SK;

(210)2930-98
(220) 20.11.1998
(591) oranžová
(511)24, 25, 35, 42

(510)3 - Kozmetické prípravky, kozmetické farby na líca,

(540)

kozmetické ceruzky na oči, kozmetické ceruzky na

DÍP

pery, kozmetické krycie krémy, kozmetické podkla
dové krémy, fixačné kozmetické prípravky na obo
čie, líčidlá, obočenky, rúže, očné tiene, púdre, špirá
ly na mihalnice.
(730)

Zuzana Kanisovd

Aloe Vera of America, Inc., 9660 Dilworth, Dallas,
Texas 75243, US;

(510) 24 - Textílie.
25 - Odevy; obuv.

(210) 2956-98

35 - Reklamná činnosť; propagačná činnosť; módne
prehliadky.
42

(220) 23.11.1998
(511)9, 35,42

- Módne návrhárstvo;

poradenstvo

v oblasti
(540)

odievania a úpravy zovňajšku.
(730)

DÍP

ZK, s.

r.

o., Haanova 39, 851 04 Bratislava

SK;

(2)0) 2935-98
(220)20.11.1998
(310)98/733735
(320)20.05.1998
(510)9 - Počítačový hardvér, jeho diely, súčasti a príslu
(330) FR

(511) 12

šenstvo; dátové siete; zariadenia na manipuláciu,
spracovanie,

znovuzískanie,

uloženie,

prenos

a

(540)STARCROSS

ochranu údajov; prístroje a zariadenia na záznam,

(510) 12 - Pneumatiky na motocykle.

prenos a reprodukciu zvuku aj obrazu; zvukové, ob
razové a zvuko-obrazové nosiče; nahrané počítačo
vé programy, počítačový softvér; programové vyba-

venie počítačov; bázy dát a dokumentácia k počíta

nimkou kovových; zárubne s výnimkou kovových.

čovým programom na záznamových médiách a no

20 - Vysoké stoličky pre deti; palice na nosenie bre

sičoch informácií pre počítače.

mien (váhy); siobky pod počítače; lavičky (náby

35 - Sprostredkovanie obchodu s uvedenými výrob

tok); príborníky; detské ohrádky; kolísky; kružnico

kami; automatizované spracovanie dát.

vé police; drevené kostry postelí; rámy, obruby na

42 - Tvorba softvéru, počítačové programovanie,

kefy; servírovacie stolíky; písacie stoly; kancelár

tvorba a obnovovanie počítačových báz dát; kon

sky nábytok; nábytok; rakvy; stoličky; chaise lon

zultačné a poradenské služby v oblasti počítačové

gue (typ čalúneného kresla); palety nakladacie s vý

ho hardvéru, softvéru a informatiky; servis počíta

nimkou kovových; pánty, závesy s výnimkou kovo

čových programov; výskum a vývoj nových výrob

vých; vešiaky na odevy; vešiaky na šaty; police do
registračných skríň; kreslá; rukoväti nožov s výnim

kov.
(730)

KB-soft, s. r. o.,

kou kovových; servírovacie stolíky; divány, pohov

Halalovka 9,91101 Trenčín, SK;

ky; stolárske výrobky; drevené alebo plastové rebrí
ky; školský nábytok; stoly podpísacie stroje; scho(210)3068-98

diskové zábradlie, tyče; pracovné stoly, hoblice; po

(220)01.12.1998

lice, stojany; regály; rúčky na kosy s výnimkou ko
vových; príslušenstvo k nábytku s výnimkou kovo

(511) 1, 2, 6, 9, 10, 12, 16, 18, 19, 20, 21,24. 27, 28. 34,

vého; štipce na bielizeň; príslušenstvo postelí s vý

36, 41, 42

nimkou kovového; dverové obloženie s výnimkou

(540)

kovového; dosky na krájanie; latková debna; kovo
vý nábytok; latkové vnútrookenné rolety; posteľové
kolieska s výnimkou kovových; rúčky a rukovätí na
náradie s výnimkou kovových; rukoväti nástrojov s
výnimkou kovových; palety na manipuláciu s tova
rom s výnimkou kovových; drevené kostry a hrany
na nábytok; nekovové kolieska na nábytok; mobi
liár (nábytok); lavice, pulty; paravány, zásteny (ná
bytok); stolové dosky; dvierka na nábytok; plastové
lišty na nábytok; divány; toaletné stolíky; police; rá
my; trojnožky; vitríny; sudy s výnimkou kovových;
lávky s výnimkou kovových; drevené alebo plasto
(510) 1 - Chemické látky na laboratórne analýzy; lepidlá

vé debny; drevené alebo plastové nádoby; nádoby z

na priemyselné účely; lepidlá plagátové: chemické

dreva alebo z plastu; škatule z dreva alebo plastu;

prípravky na odstraňovanie vosku; chemické činid

postele vodné s výnimkou postelí na lekárske účely;

lá okrem činidiel na lekárske a zverolekárske účely;

taburetky; tyče s výnimkou kovových; stoly.

chemické prípravky na laborátorne analýzy s vý

21 - Dosky na pranie; drevené vedrá, kade; kefársky

nimkou analýz na lekárske alebo zverolekárske úče

tovar; kefy; štipce na bielizeň.

ly; lepidlá na tapety; lepidlá na lepenie rozbitých a-

24 - Textílie.

Iebo zlomených vecí; antistatické prípravky s vý

27 - Dlážky (povrchy); podlahové krytiny.

nimkou prípravkov pre domácnosť; gurjunský bal

28 - Hokejky; lyže; stoly na stolný tenis; sánky

zam na výrobu lakov.

(športový tovar).

2 - Moridlá na drevo; nátery (farby); laky.

34 - Zápalky.

6 - Kovové dvere; kovové brány; kovové okná; ko

36 - Prenájom kancelárskych priestorov; prenájom

vanie na nábytok.

nehnuteľností.

9 - Stroje a zariadenia na skúšanie materiálu; špe

41 - Skolenie; vzdelávanie; skúšanie, preskúšava-

ciálny laboratórny nábytok.

nie; vydávanie textov s výnimkou reklamných ale

10 - Nosidlá s kolieskami; nosidlá pre chorých; no

bo náborových.

sidlá pre pacientov; barly.

42 - Technický prieskum; skúšky materiálov a vý

12 - Lode, loďky'.

robkov; expertízy; skúšanie textilu; prekladateľské

16 - Lepidlá kancelárske alebo pre domácnosť.

a tlmočnícke služby; kontrola kvality; preverovanie

18 - Palice (na podporu pri chôdzi).

a certifikácia systémov akosti, kontrola schválených

19 - Obloženie drevené; stlpikovité zábradlie; šin

a certifikovaných výrobkov, tvorba, revízia a har

dle; stavebné drevo; preglejka; spracované drevo;

monizácia technických noriem a predpisov, tvorba a

drevo opracované; opracované stolárske drevo; dre

overovanie skúšobných metód a postupov, vývoj a

vené dlážky; drevené dyhy; dýhové drevo; drevené

kompletovanie skúšobných zariadení a skúšobných

obloženie; podlahové dosky; okná s výnimkou ko

prípravkov, poradenská a konzultačná činnosť v ob
lasti akosti.

vových; dvere s výnimkou kovových; parketová
dlážka; parketové výlisky; parkety (parketové po
dlahy); dosky; tvárne drevo; žiaruvzdorné drevo; okenice s výnimkou kovových; dosky (stavebné dre
vo); stavebné krytiny s výnimkou kovových; brány
s výnimkou kovových; výplne dverí s výnimkou ko
vových; dverové prahy s výnimkou kovových; pod
valy s výnimkou kovových; latky; lira n o Iy; okenné
rámy s výnimkou kovových; dverové rámy s vý

(730)

LIGNOTESTING, a. s., Lamačská cesta
Bratislava, SK;

1, 841 05

(210)3308-98
(220)21.12.1998
(511)1
(540) TOYOLAC
(510) 1 - Syntetické živice a plastické hmoty v nespraco
vanom stave na priemyselné použitie.
(730) Toray Kabushiki Kaisha (Toray Industries, Inc.),
No. 2-1, 2-chome, Nihonbashi-Muromachi, Chuo-ku, Tokyo, JP;

9 - Hasiace prístroje a ich súčiastky a armatúry.
11 - Zariadenia na čistenie vody a ich súčasti a ar
matúry vrátane barelov a filtrov.
40 - Spracovanie (čistenie) materiálov pomocou
biochemikálií a materiálov pracích a čistiacich, čis
tenie odpadových vôd pomocou biochemických lá
tok.
(730) Bioversal International B. V., Turfstraat 1, 6811
HL Arnhem, NL;

(210)3314-98
(220) 22.12.1998
(511)5

(210)3311-98
(220)21.12.1998
(511) 14
(540)

(540) VALOGAL
(510) 5 - Farmaceutické výrobky, liečivá.
(730) GALENA, a. s., Ostravská 29, 747 70 Opava-Komárov, CZ;

(510) 14 - Hodinářsky tovar - náramkové hodinky, budí
ky, nástenné a stolové hodiny, remienky na náram
kové hodinky.
(730) M-cena, spol. s r. o., Šustekova 1, 851 04
Bratislava, SK;

(210)3315-98
(220) 22.12.1998
(511)6, 19, 37, 39, 42
(540)

□
(210)3312-98
(220)21.12.1998
(511)9,37, 42

(540)PROTELCONT

s.

r. o.

(510)9 - Elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie
priemyselných procesov, rádiotelefónne a rádiotelegrafické zariadenia, bleskozvody, čítače, meracie
prístroje, elektrické zariadenia proti krádeži, optic
ké a diaľkové ovládače, prístroje na meranie obje
mu, presné meracie prístroje, snímače, zariadenia
na spracovanie údajov.
37 - Montáž, údržba a opravy.
42 - Projektovanie, inžinierska činnosť, počítačové
programovanie, grafický a priemyselný dizajn.
(730) Agárdyová Zuzana, Hollého č. 10, 903 01 Senec,
SK;

(210)3313-98
(220) 22.12.1998
(310)19987162
(320) 11.08.1998
(330) NO
(511)1,3, 7, 9, 11,40

(540) BIO VERS AL
(510) 1 - Biochemické výrobky vrátane činidiel odstraňu
júcich olej, činidlá rozkladajúce olej, hasiace činid
lá a činidlá na čistenie vody, filtračné materiály.
3 - Čistiace a odmasťovacie činidlá.
7 - Zariadenia na mechanické pranie a čistenie, na
aplikáciu biochemických látok, na detoxikáciu (čis
tenie), obzvlášť materiálov kontaminovaných uhľo
vodíkovými zlúčeninami, ako sú vody, plyny, budo
vy, časti strojov a iné technické výrobky, mechanic
ké nakladacie a vykladacie inštalácie k uvedeným
zariadeniam, časti a armatúry k uvedenému tovaru
vrátane filtrov do mechanických pracích a čistiacich
prístrojov.

(510)6 - Kovové vystužovacie materiály do betónu; ko
vové nádoby na skladovanie a prepravu; stavebné
kovania; oceľobetónové materiály na budovy; ko
vové vystužovacie materiály pre stavebníctvo; ko
vový stavebný materiál; kovové debnenie; kovové
stavebné konštrukcie; kovové kostry budov; kovové
nádrže na tekuté palivá; kovové lejárske formy.
19 - Betón; materiál na výrobu betónu; základné
konštrukcie na budovy s výnimkou kovových; sta
vebné konštrukcie s výnimkou kovových; materiál
na stavbu a pokrytie ciest; betónové koberce; betó
nové podpery; priečky s výnimkou kovových; kon
štrukcie s výnimkou kovových; rímsy s výnimkou
kovových; vodovodné potrubia s výnimkou kovo
vých; prípojky potrubia; nosníky s výnimkou kovo
vých; podpery s výnimkou kovových; štrk; prekla
dy s výnimkou kovových; prenosné stavby s vý
nimkou kovových; vonkajšie plášte budov s výnim
kou kovových; obklady stien a priečok s výnimkou
kovových; stavebný kameň; umelý kameň; stropy,
stropné dosky; nástupištia, nekovové prefabrikáty;
vane a nádrže; podvaly; rámové konštrukcie; kon
štrukčné materiály; stavebný materiál; stĺpy; scho
diská; stavebné panely s výnimkou kovových; ces
tné zvodidlá; potrubie; tlakové potrubie.
37 - Vykonávanie všetkých druhov stavieb; dozor
nad stavbami; stavebný dozor; budovanie závodov a
tovární; kladenie tehál; povrchové dobývanie; vy
konávanie dopravných stavieb (cesty, diaľnice,
mosty).
39 - Nákladná kamiónová doprava.
42 - Projektovanie stavieb; projektová činnosť, štú
die technických projektov; inžinierska činnosť; vý
skum a vývoj nových výrobkov a technológií ich
výroby.

(730)

ZIPP BRATISLAVA, spol.

s

r. o..

konštrukcie na budovy s výnimkou kovových; sta

Stará Vajnorská

cesta 16, 832 44 Bratislava, SK;

vebné konštrukcie s výnimkou kovových; materiál
na stavbu a pokrytie ciest; betónové koberce; betó
novú podpery: priečky s výnimkou kovových; kon

(210)3316-98

štrukcie s výnimkou, kovových; rímsy' s výnimkou

(220)22.12.1998
(511)6, 19, 37,
(540)

kovových; vodovodné potrubia s výnimkou kovo

39

vých; prípojky potrubia; nosníky s výnimkou kovo

42

ZIPP

vých; podpery s výnimkou kovových; štrk; prekiady s výnimkou kovových; prenosné stavby s vý

(510)6 - Kovové vystužovacie materiály do betónu; ko
nimkou kovových; vonkajšie plášte budov s výnim
vové nádobs na skladovanie a prepravu; stavebné

kou kovových- obklady stien a priečok s výnimkou

kovania; oceľobetónové materiály na budovy; ko

kovových: stavebný kameň; umelý kameň; stropy,

vové vystužovacie materiály pre stavebníctvo; ko

stropné dosky; nástupištia, nekovové prefabrikáty;

vový stavebný materiál; kovové debnenie; kovové

vane a nádrže; podvaly: rámové konštrukcie; kon

stavebné konštrukcie; kovové kostry budov; kovové

štrukčné materiály; stavebný materiál; stĺpy: scho

nádrže na tekuté paliva; kovové lejárske formy.

diska: stavebné panely s výnimkou kovových: ces

19 - Betón; materiál na výrobu betónu; základné

tné /vodidlá: potrubie; tlakové potrubie.

konštrukcie na budovy s výnimkou kovových; sta

'7 - Vykonávanie všetkých druhov stavieb; dozor

vebné konštrukcie s výnimkou kovových; materiál

nad stavbami; stavebný dozor; budovanie závodov a

na stavbu a pokrytie ciest; betónové koberce; betó

továrni: kladenie tehál; povrchové dobývanie; vy

nové podpery; priečky s výnimkou kovových; kon

konávanie dopravných

štrukcie s výnimkou kovových; rímsy s výnimkou

stavieb

(cesty,

diaľnice,

mo^ty).

kovových; vodovodne potrubia s výnimkou kovo

39

vých; prípojky potrubia; nosníky s výnimkou kovo

Nákladná kamiónová doprava.

42 - Projektovanie stavieb; projektová činnosť, štú

vých: podpery s výnimkou kovových; štrk; prekla

die technických projektov; inžinierska činnosť; vý

dy s výnimkou kovových; prenosné stavby s vý

skum a. vývoj nových výrobkov a technológií ich

nimkou kovových; vonkajšie plášte budov s výnim
výroby.
kou kovových; obklady stien a priečok s výnimkou

kameň;

kovových; stavebný kameň; umelý

(730) ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o.. Stará Vajnorská

stropy,

cesta 16, 832 44 Bratislava, SK:

stropné dosky, nástupištia. nekovové prefabrikáty;
vane a nádrže; podvaly, rámové konštrukcie; kon
štrukčné materiály; stavebný materiál; stĺpy; scho
diská; stavebné panely s výnimkou kovových; ces
tné zvodidlá; potrubie; tlakové potrubie.

(210)3318-98
(220)22.1 : 1998
(511) 6. 19. 37. 39. 42

37 - Vykonávanie všetkých druhov stavieb; dozor

(540)

nad stavbami; stavebný dozor; budovanie závodov a
tovární; kladenie tehál; povrchové dobývanie; vy
konávanie

dopravných

stavieb

(cesty,

diaľnice,

mosty),
39 - Nákladná kamiónová doprava.

Ziflp

42 - Projektovanie stavieb: projektová činnosť, štú
die technických projektov; inžinierska činnosť; vý
skum a vývoj nových výrobkov a technologii ich
výroby.
(730)

(510)6 - Kovové vystužovacie materiály do betónu; ko

ZIPP BRATISLAVA, spol.

s

i. o..

Stará Vajnorská

cesta 16. 8~2 44 Bratislava, SK;

vové nádoby na skladovanie a prepravu; stavebné
kovania; oceľobetónové materiály na budovy; ko
vové vystužovacie materiály pre stavebníctvo; ko
vový stavebný materiál; kovové debnenie; kovové

(210) 3317-98

:Stavebné konštrukcie; kovové kostry budov; kovové

(220)22.12.1998
(511) 6, 19, 37, 39 42
(540)

nádrže na tekuté palivá; kovové lejárske formy.

1.9 - Betón, materiál na výrobu betónu; základné
konštrukcie na budovy s výnimkou kovových; sta

zipp

vebné konštrukcie, s výnimkou kovových; materiál
na stavbu a pokrytie ciest; betónové koberce; betó
nové podpery; priečky s výnimkou kovových; kon
štrukcie s výnimkou kovových; rímsy s výnimkou
kovových; vodovodné potrubia s výnimkou kovo
vých; prípojky potrubia; nosníky s výnimkou kovo

(510)6 - Kovové vystužovacie materiály do betónu; ko
vové nádoby na skladovanie a prepravu; stavebne
kovania; oceľobetónové materiály na budovy; ko
vové vystužovacie materiály pre stavebníctvo; ko
vový stavebný materiál; kovové debnenie; kovové
stavebné konštrukcie; kovové kostry budov; kovové
nádrže na tekuté palivá; kovové lejárske formy.
19 - Betón; materiál na výrobu betónu; základné

vých; podpery s výnimkou kovových; štrk; prekla
dy s výnimkou kovových; prenosné stavby s vý
nimkou kovových; vonkajšie plášte budov s výnim
kou kovových; obklady stien a priečok s výnimkou
kovových, stavebný kameň; umelý kameň; stropy,
stropné dosky; nástupištia, nekovové prefabrikáty;
vane a nádrže; podvaly; rámové konštrukcie; kon

štrukčné materiály; stavebný materiál; stĺpy; scho
diská; stavebné panely s výnimkou kovových; ces
tné zvodidlá; potrubie; tlakové potrubie.
37 - Vykonávanie všetkých druhov stavieb; dozor
nad stavbami; stavebný dozor; budovanie závodov a
tovární; kladenie tehál; povrchové dobývanie; vy
konávanie dopravných stavieb (cesty, diaľnice,
mosty).
39 - Nákladná kamiónová doprava.
42 - Projektovanie stavieb; projektová činnosť, štú
die technických projektov; inžinierska činnosť; vý
skum a vývoj nových výrobkov a technológií ich
výroby.
(730) ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o., Stará Vajnorská
cesta 16, 832 44 Bratislava, SK;

(210)3319-98
(220)22.12.1998
(511)6, 19, 37, 39, 42
(540)

Tinn
1 MT
(510)6 - Kovové vystužovacie materiály do betónu; ko
vové nádoby na skladovanie a prepravu; stavebné
kovania; oceľobetónové materiály na budovy; ko
vové vystužovacie materiály pre stavebníctvo; ko
vový stavebný materiál; kovové debnenie; kovové
stavebné konštrukcie; kovové kostry budov; kovové
nádrže na tekuté palivá; kovové lejárske formy,
19 - Betón; materiál na výrobu betónu; základné
konštrukcie na budovy s výnimkou kovových; sta
vebné konštrukcie s výnimkou kovových; materiál
na stavbu a pokrytie ciest; betónové koberce; betó
nové podpery; priečky s výnimkou kovových; kon
štrukcie s výnimkou kovových; rímsy s výnimkou
kovových; vodovodné potrubia s výnimkou kovo
vých; prípojky potrubia; nosníky s výnimkou kovo
vých; podpery s výnimkou kovových; štrk; prekla
dy s výnimkou kovových; prenosné stavby s vý
nimkou kovových; vonkajšie plášte budov s výnim
kou kovových; obklady stien a priečok s výnimkou
kovových; stavebný kameň; umelý kameň; stropy,
stropné dosky; nástupištia, nekovové prefabrikáty;
vane a nádrže; podvaly; rámové konštrukcie; kon
štrukčné materiály; stavebný materiál; stĺpy; scho
diská; stavebné panely s výnimkou kovových; ces
tné zvodidlá; potrubie; tlakové potrubie.
37 - Vykonávanie všetkých druhov stavieb; dozor
nad stavbami; stavebný dozor; budovanie závodov a
tovární; kladenie tehál; povrchové dobývanie; vy
konávanie dopravných stavieb (cesty, diaľnice,
mosty).
39 - Nákladná kamiónová doprava.
42 - Projektovanie stavieb; projektová činnosť, štú
die technických projektov; inžinierska činnosť; vý
skum a vývoj nových výrobkov a technológií ich
výroby.

(730) ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o., Stará Vajnorská
cesta 16, 832 44 Bratislava, SK;

(210)3320-98
(220) 22.12.1998
(511)6, 19, 37, 39, 42
(540)

□

(510)6 - Kovové vystužovacie materiály do betónu; ko
vové nádoby na skladovanie a prepravu; stavebné
kovania; oceľobetónové materiály na budovy; ko
vové vystužovacie materiály pre stavebníctvo; ko
vový stavebný materiál; kovové debnenie; kovové
stavebné konštrukcie; kovové kostry budov; kovové
nádrže na tekuté palivá; kovové lejárske formy.
19 - Betón; materiál na výrobu betónu; základné
konštrukcie na budovy s výnimkou kovových; sta
vebné konštrukcie s výnimkou kovových; materiál
na stavbu a pokrytie ciest; betónové koberce; betó
nové podpery; priečky s výnimkou kovových; kon
štrukcie s výnimkou kovových; rímsy s výnimkou
kovových; vodovodné potrubia s výnimkou kovo
vých; prípojky potrubia; nosníky s výnimkou kovo
vých; podpery s výnimkou kovových; štrk; prekla
dy s výnimkou kovových; prenosné stavby s vý
nimkou kovových; vonkajšie plášte budov s výnim
kou kovových; obklady stien a priečok s výnimkou
kovových; stavebný kameň; umelý kameň; stropy,
stropné dosky; nástupištia, nekovové prefabrikáty;
vane a nádrže; podvaly; rámové konštrukcie; kon
štrukčné materiály; stavebný materiál; stĺpy; scho
diská; stavebné panely s výnimkou kovových; ces
tné zvodidlá; potrubie; tlakové potrubie.
37 - Vykonávanie všetkých‘druhov stavieb; dozor
nad stavbami; stavebný dozor; budovanie závodov a
tovární; kladenie tehál; povrchové dobývanie; vy
konávanie dopravných stavieb (cesty, diaľnice,
mosty).
39 - Nákladná kamiónová doprava.
42 - Projektovanie stavieb; projektová činnosť, štú
die technických projektov; inžinierska činnosť; vý
skum a vývoj nových výrobkov a technológií ich
výroby.
(730) ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o., Stará Vajnorská
cesta 16, 832 44 Bratislava, SK;

(210)3321-98
(220) 22.12.1998
(511) 11, 37, 42
(540)

REVING

(510) 11 - Bezpečnostné zariadenia na vodovodné alebo
plynové zariadenia a potrubia; bezpečnostné regulá
tory na vodu alebo plyn; regulačno-bezpečnostné
zariadenia na plynové potrubia; regulačno-bezpeč
nostné prídavné zariadenia na vodné zariadenia;

parné akumulátory; liehové horáky, regulačno-bez-

(210)3325-98

pečnostné zariadenia na plynové zariadenia; prívod

(220)22.12.1998

né zariadenia ku kúrenárskym a teplárenským kot

(511)38, 41

lom; bojlery, ohrievače vody; radiátorové uzávery;
konce potrubia; regenerátory tepla; tepelné generá
tory; vykurovacie zariadenia, vyhrievacie zariade

(540) RANNÁ VLNA
(510) 38 - Rozhlasové vysielanie.
41 - Tvorba rozhlasového programu.

nia; kotly výhrevné; kotlové rúry do vykurovacích
zariadení;

zariadenia

na

výrobu

pary;

radiátory

(730)

Kukol’ Dezider, Ing., Štefánikova 2, 080 01

Prešov,

SK;

ústredného kúrenia; vykurovacie články; destilačné
kolóny; vodovodné zariadenia, vodovod; destilačné
prístroje; výmenníky tepla; plyn (prístroje na čiste
nie); plynové čističe ako časti plynových zariadení;
plynové horáky; plynové bojlery-; radiátory- (na kú
renie); teplovodné vykurovacie zariadenia; regulá
tory na vodné alebo plynové zariadenia a potrubia;

(210)3341-98
(220)23.12.1998
(511)34
(540)

zmiešavacie zariadenia na vodovodné potrubia; vo
dárenské a vodovodné zariadenia; hydranty.
37 - Čistenie a opravy- kotlov; údržba a oprava ho
rákov; montáž a opravy vykurovacích zariadení; vy
konávanie občianskych, bytových, inžinierskych a
priemyselných stavieb, stavieb výmenníkových sta
níc, kotolní, vodojemov a regulačných staníc plynu.
42 - Stravovanie závodné a iné účelové; zabezpečo
vanie ubytovania, prevádzkovanie ubytovacích za
riadení, rezervovanie ubytovania, reštauračné a po
(510) 34 - Cigarety, tabak, tabakové výrobky, potreby pre
hostinské služby.
fajčiarov, dózy na tabak, cigárové a cigaretové špič
(730) REVlNG - V. A. V., spol. s r. o., Zátišie 2, 832 36
ky, puzdrá na cigary a cigarety, popolníky, fajky a
Bratislava, SK;
zapaľovače, zápalky.
(730)

Playboy Enterprises International, Inc.,

680

North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60611,
(210) 3322-98
US;
(220) 22.12.1998
(511)5, 16,25
(540)

SOLID

(210)3342-98

(510)5 - Hygienické nohavičky; zdravotné nohavičky;

(220)23.12.1998

absorpčně nohavičky pre inkontinentných pacien

(511)34

tov.

(540)

16 - Detské plienkové nohavičky z papiera alebo
buničiny.
25 - Detské nohavičky, detské plienkové nohavičky.
(730)

Peter Zúbek,

Dubnička 65, Dubnická, SK;

(510) 34 - Cigarety, tabak, tabakové výrobky, potreby pre

(210)3323-98
(220) 22.12.1998

fajčiarov, dózy na tabak, cigárové a cigaretové špič

(511)38, 41

ky, puzdrá na cigary a cigarety, popolníky, fajky a

(540)

PEŠIA ZÓNA

zapaľovače, zápalky.
(730)

(510) 38 - Rozhlasové vysielanie.

Kukol’ Dezider, Ing.,

Štefánikova

680

North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60611,

41 - Tvorba rozhlasového programu.
(730)

Playboy Enterprises International, Inc.,
US;

2,

080

01

Prešov, SK;
(210)3344-98
(220)23.12.1998
(210) 3324-98

(511)25

(220)22.12.1998

KANGOL

(511)38, 41

(540)

(540) Z PRVEJ RUKY

(510)25 - Odevy, pokrývky hlavy, obuv.
(730)

(510)38 - Rozhlasové vysielanie.
41 - Tvorba rozhlasového programu.
(730)

Kukol’ Dezider, Ing.,
Prešov, SK;

Štefánikova

2,

080

01

Kangol Limited, Cleator,

Cumbria CA23 3DJ, GB;

(540)

KANGSL

(510)5 - Farmaceutické prípravky a látky na humánne a
veterinárne použitie, liečivá veterinárne prípravky,
zdravotnícke prípravky, dietetické látky prispôsobe
né na lekárske účely, potrava pre dojčatá, náplasti,
obväzový materiál, hmoty na plombovanie zubov a
zubné vosky, dezinfekčné prípravky, prípravky na
ničenie škodcov, fungicidy a herbicídy.
10 - Prístroje, nástroje a pomôcky chirurgické, le
kárske, zubárske a zverolekárske, inhalačné prístro
je, umelé končatiny, umelé oči a zubné protézy, or
topedické pomôcky, šijacie materiály patriace do
tejto triedy.
(730) PFIZER PRODUCTS INC., Eastern Point Road,
Groton, Connecticut 06340, US;

(510)25 - Odevy, pokrývky hlavy.
(730) Kangol Limited, Cleator, Cumbria CA23 3DJ, GB;

(210)3346-98
(220)28.12.1998
(511)5, 10

(540) BRIARA
(510) 5 - Farmaceutické prípravky a látky na humánne a
veterinárne použitie, liečivá, veterinárne prípravky,
zdravotnícke prípravky, dietetické látky prispôsobe
né na lekárske účely, potrava pre dojčatá, náplasti,
obväzový materiál, hmoty na plombovanie zubov a
zubné vosky, dezinfekčné prípravky, prípravky na
ničenie škodcov, fungicidy a herbicídy.
10 - Prístroje, nástroje a pomôcky chirurgické, le
kárske, zubárske a zverolekárske, inhalačné prístro
je, umelé končatiny, umelé oči a zubné protézy, or
topedické pomôcky, šijacie materiály patriace do
tejto triedy.
(730) PFIZER PRODUCTS INC., Eastern Point Road,
Groton, Connecticut 06340, US;

(210)3350-98
(220)28.12.1998
(310)2174218
(320) 06.08.1998
(330) GB
(591) modrá, zelená
(511)3, 5,42
(540)

BOSTON ÚÄCLINICS

(510) 5 - Farmaceutické prípravky a látky na humánne a
veterinárne použitie, liečivá, veterinárne prípravky,
zdravotnícke prípravky, dietetické látky prispôsobe
né na lekárske účely, potrava pre dojčatá, náplasti,
obväzový materiál, hmoty na plombovanie zubov a
zubné vosky, dezinfekčné prípravky, prípravky na
ničenie škodcov, fungicidy a herbicídy.
10 - Prístroje, nástroje a pomôcky chirurgické, le
kárske, zubárske a zverolekárske, inhalačné prístro
je, umelé končatiny, umelé oči a zubné protézy, or
topedické pomôcky, šijacie materiály patriace do
tejto triedy.
(730) PFIZER PRODUCTS INC., Eastern Point Road,
Groton, Connecticut 06340, US;

(510)3 - Kozmetika, kozmetické prípravky, prípravky a
výrobky na ochranu proti slnku, prípravky a výrob
ky na opaľovanie, opaľovacie prípravky a výrobky
na zhnednutie, kozmetika obsahujúca uvedené prí
pravky.
5 - Farmaceutické prípravky, farmaceutické prí
pravky na použitie v dermatológii, fotosenzitivně
farmaceutické prípravky na použitie pri liečení kož
ných ochorení a poškodení kože vrátane akné, ja
ziev, vrások, znamienok, vačkov pod očami, nad
merného ochlpenia, plešatosti, poškodení kože spô
sobených slnkom, psoriázy a rakoviny kože.
42 - Služby dematologických kliník a kliník plastic
kej chirurgie vrátane dermatologických chirurgic
kých služieb, služby dermatologických kliník pou
žívajúcich laser, služby kliník používajúcich fotodynamickú liečbu, klinické liečenie kožných ocho
rení a poškodení kože vrátane akné, jaziev, vrások,
znamienok, vačkov pod očami, plešatosti, nadmer
ného ochlpenia, poškodení kože spôsobených sln
kom, psoriázy a rakoviny kože, výskumné dermato
logické služby, výskumné programy na skúmanie
použitia svetla v kombinácii s liekmi, výskumné
programy na liečenie kožných ochorení a porúch
kože vrátane vrások, vačkov pod očami, plešatosti a
nadmerného ochlpenia, výskumy a vývojové prog
ramy laserových technológií.
(730) Boston Clinics Research Limited, 17 Dame Street,
Dublin 2, IE;

(210)3348-98
(220)28.12.1998
(511) 5, 10

(210) 101-99
(220) 20.01.1999
(511)9, 16,38,42

(210)3347-98
(220)28.12.1998
(511)5, 10

(540)INFINAIR

(540) VERVESS

(540)

(210)135-99
(220)25.01.1999

microcom

(511) 10, 11.
(540)

(510)9- Prístroje a nástroje určené 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 na bezdrôtovú telegrafiu; prístroje fotografic
ké, kinematografické, optické vrátane premietačov
obrazu a zväčšovacích prístrojov; prístroje a nástro
je na váženie a meranie, prístroje a nástroje signali
začné vrátane signálnych píšťal; prístroje a nástroje

(5 10) 10 - Lekárske diagnostické prístroje, chirurgické o-

na účely záchranné a učebné; automaty uvádzané do

peračné

činnosti vhodením mince alebo známky, prístroje na

dlahy, skalpely, operačné stoly, kanyly, venepunkč-

inštrumenty,

implantáty,

kostné skrutky,

záznam a reprodukciu hovoreného slova; rozhlaso

né sety, endotracheálne rúrky, epidurálne sety, odsá

vé a televízne prijímače a vysielače, satelitné prijí

vacie katétre, hadičky na lekárske účely, gastroente-

mače, gramofóny, audiovizuálna technika každého

rálne sondy, inzulínové striekačky, dentálne pomôc

druhu,

ky.

magnetofóny každého druhu; zapisovacie

11 - Operačné svietidlá.

pokladnice a počítacie siroje vrátane kancelárskych
a dierovacích strojov; hasiace prístroje; špeciálne

(730)

puzdrá na prístroje a nástroje, ktoré sú zaradené do

RADIX, spol. s

r.

o.,

Partizánska cesta 94, 974 01

Banská Bystrica. SK;

tejto triedy; elektrotermické nástroje a prístroje, ako
ručné elektrické zváračky, elektrické žehličky; elek
trické zapaľovače a podobné zariadenia nezaradené

(210) 137-99

do iných tried; elektromechanické zariadenie pre

(220)25.01.1999

domácnosť určené na čistenie, ako vysávače pra

(511)24, 25, 42

chu, leštiče parkiet; súčasti a príslušenstvo všetkých

(540)

uvedených prístrojov a zariadení.
16 - Papier a výrobky z papiera, lepenky a karto
nážne výrobky; tlačoviny, časopisy, periodiká, kni
hy, knihárske výrobky, fotografie, písacie potreby,
kancelárske lepidlá; potreby pre umelcov, štetce, pí
sacie stroje, kancelárske potreby okrem nábytku, učebné a školské potreby a pomôcky; hracie karty,
tlačiarenské písmená, štočky, spojivá pre papieren
(510)24 - Pletené tkaniny.

ský priemysel; kopírovacie stroje.
38 - Prenos dát faxrnodemami; prevádzkovanie sie

25 - Vrchné pletené ošatenie, svetre, pulóvre, šaty,

te: pagingovej, VDS, VRS; prevádzkovanie interne

sukne, vesty, čiapky, šály, pletiarsky tovar, pletený

tu, videotextu, audiotextu a elektronickej pošty.

odevný elastický tovar, odevy, spodná bielizeň.

42 - Tvorba a vývoj špeciálneho softvéru, najmä

42 - Módne salóny.

softvéru komunikačného a telekomunikačného, vrá

(730)

(730)

FINCOM, s.

r.

o.,

Rozkochová Marianna, Talinská 5, 040

12 Košice,

SK;

tane poradenstva.
SNP 493, 600 03 Hradec Králo

vé, CZ;
(210) 138-99
(220)25.01.1999
(210)103-99

(511) 1, 2, 19, 20

(220)22.01.1999

(540)

(511)21

(540) REPLAC E
(510) 21 - Drobné náradie a prenosné nádoby pre domác
nosť a kuchyňu nie z drahých kovov alebo z kovov
plátovaných - dublé; hrebene a umývacie huby; ke
ly (s výnimkou štetcov); zubné kefky; kefársky to
var; pomôcky a látky na čistenie, drôtenky; sklo ako
surovina alebo polotovar s výnimkou stavebného
skla; sklenený, porcelánový a kameninový tovar
patriaci do tejto triedy.
(730)

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300
Avenue. New York, New York, US;

leiuria

(510) 1 - Konzervačné prípravky na konzervovanie betó
nu s výnimkou farieb a olejov, konzervačné prí
pravky na murivo s výnimkou farieb a lakov, kon
zervačné prípravky na mui.. o s algicídnymi, insekticídnymi, fúngícídnymi účinkami, láiky na ochranu
muriva s výnimkou farieb a olejov, lepidlá plagáto

Park

vé, lepidlá na lepenie rozbitých alebo zlomených
vecí, lepidlá na priemyselné účely, lepidlá na tapety,
lepidlá na podlahové krytiny, lepidlá na obklady,
ochranné prípravky na tehlové murivo okrem fa

rieb, ochranné prípravky na škridly s výnimkou fa
rieb a olejov, prípravky izolujúce proti vlhkosti mu
riva s výnimkou farieb, tmelové konzervačné prí
pravky s výnimkou farieb a mazadiel, tmely (vo
dovzdorné chemické prípravky) s výnimkou farieb,
tmely na opravu rozbitých alebo zlomených pred
metov, tmely ako impregnačné látky s výnimkou fa
rieb, tmely, spojivá, lepidlá na obkladačky, živice
akrylátové, epoxidové, syntetické, umelé v surovom
stave.
2 - Farby, fermeže, konzervačné prípravky na drevo,
konzervačné prípravky na drevo s algicídnymi, insekticídnymi, fungicídnymi účinkami, laky, moridlá
na drevo, nátery (farby), nátery na strešné krytiny,
náterový tmel, ochranné nátery na podvozky auto
mobilov, ochranné prípravky na kovy, pigmenty,
ohňovzdorné farby, ochranné protikorózne príprav
ky, spojivá a plnivá do farieb, riedidlá farieb, rie
didlá lakov, základné náterové farby, tónovacie far
by a pasty.
19 - Náterové hmoty, omietky pre stavebníctvo,
sadra, stierkové omietkové hmoty.
20 - Obalové nádoby z plastických hmôt.
(730) TELURLA, spol. s r. o., obchodné zastupiteľstvo,
Wolkerova 479, 058 01 Poprad, SK;

(210) 139-99
(220)25.01.1999
(511)8, 9, 11
(540) IBEDA
(510)8 - Zariadenia na zváranie a rezanie plameňom,
konkrétne hadicové prípojky, horáky a príslušen
stvo na použitie s nimi.
9 - Držiaky elektród a zariadenia na ovládanie, bez
pečnosť, kalibrovanie a reguláciu elektrických ob
lúkových zváračiek, ktoré sa používajú so zvárací
mi a rezacími zariadeniami.
11 - Spájkovacie lampy a ich súčasti.
(730) IBEDA Schicherheitsgeräte und Gastechnik
GmbH & Co. KG, BahnhofstraBe 27, D - 53577
Neustadt, AT;

(210) 140-99
(220) 26.01.1999
(310)06213/1998
(320)29.07.1998
(330) CH
(511)3, 5, 16, 25

(540) FIRST STEPS
(510) 3 - Mydlá, prípravky na starostlivosť o telo a krásu,
impregnované čistiace servítky z celulózy a/alebo z
bavlny.
5 - Hygienické tovary na osobnú hygienu, servítky
napustené medikovanými a dezinfekčnými príprav
kami, navlhčené čistiace tampóny na hygienické účely, dezinfekčné prípravky.
16 - Výrobky z papiera a/alebo celulózy, plienky
vyrobené z papiera a/alebo celulózy.
25 - Odevný tovar.

(730) The Procter & Gamble Company, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Ohio, One Procter &
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US;

(210) 141-99
(220)26.01.1999
(511) 11, 21, 34
(540)

(510) 11 - Lustre; svetelné gule, banky.
21 - Sklenené poháre; sklené banky; misky; misy;
sklené gule; fľaše patriace do tejto triedy; porcelá
nové ozdoby, dekorácie; poháre; krištáľ (výrobky z
krištáľového skla); likérové súpravy; majolika; opá
lové sklo, mliečne sklo; porcelán; čaše s výnimkou
čiaš z drahých kovov; maľované výrobky zo skla;
poháriky s výnimkou pohárikov z drahých kovov;
džbány s výnimkou džbánov z drahých kovov; figu
ríny z porcelánu, terakoty alebo skla.
34 - Držiaky na zápalky s výnimkou držiakov z dra
hých kovov; fajky; kazety na cigarety s výnimkou
kaziet z drahých kovov; popolníky s výnimkou po
polníkov z drahých kovov.
(730) MET MARTIN, spol. s r. o., Rastlinná 19, 851 01
Bratislava, SK;

(210)142-99
(220)26.01.1999
(591) modrá, červená, biela
(511)6, 7, 11
(540)

(510)6 - Priemyselné armatúry kovové, predovšetkým
ventily, klapky, guľové ventily, filtre, kompenzáto
ry, samočinné regulátory.
7 - Pohony na armatúry, armatúry na stroje.
11 - Armatúry na reguláciu a istenie kvapalinových
a plynových prístrojov, na vodovodné alebo plyno
vé potrubia, predovšetkým posúvače, klapky, venti
ly, guľové ventily, vodovodné zariadenia - batérie,
filtre, samočinné regulátory.
(730) Polna corp., s. r. o., Sosnová 355/8, 739 61 Třinec,

CZ;

(210) 144-99
(220)27.01.1999
(511) 17, 19

(540) Sikkaton

(510) 17 - Nekovové stavebné náterové izolačné hmoty.

(540)

19 - Nekovové stavebné materiály.
(730)

AK Project,

s.

r. o.,

Malá

2072/22,

929

01

Dunajská Streda, SK;

(210) 145-99
(220)27.01.1999
(511)9
(540)

(510)41 - Vzdelávanie; vychovávanie; vyučovanie; vydá
vanie a zverejňovanie kníh, novín a časopisov.
42 - Technické poradenstvo a vypracovávanie po
sudkov; výskum v oblasti systematiky a metodiky
(510)9 - Okuliare a kontaktné šošovky vrátane príslušen
(730)

stva.
(730)

Caterpillar Inc.,

súdneho inžinierstva.

100 N. E. Adams Street, Peoria,

IL 61629, US;

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE, Ústav
súdneho inžinierstva, Moyzesova 20, 010 26 Žili
na, SK;

(210) 146-99

(210) 150-99

(220) 27.01.1999

(220)28.01.1999

(511)9

(511)41, 42

(540)

(540) Ústav súdneho inžinierstva

CATERPILLAR

(510) 41 - Vzdelávanie; vychovávanie; vyučovanie; vydá
vanie a zverejňovanie kníh, novín a časopisov.
42 - Technické poradenstvo a vypracovávanie po
sudkov; výskum v oblasti systematiky a metodiky

(510)9 - Okuliare a kontaktné šošovky vrátane príslušen
súdneho inžinierstva.
stva.
(730)

Caterpillar Inc.,

(730)
100 N. E, Adams Street. Peoria,

IL 61629, US;

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE, Ústav
súdneho inžinierstva, Moyzesova 20, 010 26 Žili
na, SK;

(210) 147-99
(210) 153-99
(220)28.01.1999
(220)28.01.1999
(511)31
(511)6,7,8 9, 11

(540) ALPRO

(540)

(510)31 - Nespracované poľnohospodárske, záhradkár
ske a lesné produkty a obilniny patriace do tejto
triedy, živé zvieratá, čerstvé ovocie a zelenina, se

OlSH

mená, rastliny a kvety, potrava pre zvieratá, slad.
(730)

GUYOMARC’H NUTRITION ANIMATE,

s.

a.,

ČERPADLA

Talhouet-Saint Nolff, 56250 Elven, FR;

(510) 6 - Kovové potrubia a rúrové systémy, rúrové spoj
ky a tvarovky, závlahové rúrky a hadice z kovu, zá
(210) 148-99

vlahové konzoly.

(220)28.01.1999

7 - Čerpadlá všetkých druhov mimo benzínových a

(511) 31

palivových, najmä piestové, krídlové, plunžerové,

(540) AMIPRO

rotačné, odstredivé jednostupňové a viacstupňové,

(510)31 - Nespracované poľnohospodárske, záhradkár
ske a lesné produkty a obilniny, patriace do tejto
triedy, živé zvieratá, čerstvé ovocie a zelenina, se
mená, rastliny a kvety, potrava pre zvieratá, slad.
(730)

GUYOMARC’H NUTRITION ANIMATE, s. a.,
Talhouet-Saint Nolff, 56250 Elven, FR;

monoblokové, pneumatické banské čerpadlá, kalo
vé čerpadlá, špeciálne čerpadlá pre jadrovú energe
tiku, čerpacie agregáty, čerpacie agregáty s dieselo
vým motorom alebo elektromotorom, čerpacie sta
nice, súčasti a súčiastky čerpadiel, čerpacích agre
gátov, čerpacích staníc a vodární, ‘napríklad nasávacie koše, priemyselné armatúry, pracovné valce,
piesty, spätné klapky, ventily, vzdušníky, vodovod
né a inštalačné zariadenia, hriadeľové spojky, kovo
obrábacie a rezacie nástroje ako súčasti strojových
zariadení, špeciálne a jednoúčelové stroje, najmä na
opracovanie strojových dielcov, závlahové čerpacie
agregáty, postrekovače, rozstrekovače, prístroje a

zariadenia na hnojenie hnojovicou a využitie mo
čovky, napríklad rozmetávadlá, čerpacie súpravy na
diaľkovú prepravu vody a pohonných hmôt zabudo
vané v kontajneroch.
8 - Raziace hroty ako súčasti ručných nástrojov, ruč
né postrekovače.
9 - Benzínové a palivové čerpadlá, olejoznaky, vo
doznaky, tlakové spínače, hydrometre.
11 - Vodovodné zariadenia a ich časti a súčasti, pá
sové zavlažovače, prístroje a zariadenia na umelé
zavlažovanie.
(730) ISH, a. s., Barákova 15, 772 43 Olomouc, CZ;

(210) 154-99
(220)28.01.1999
(511)6, 7, 8, 9, 11
(540)

OlSH
ČERPADLA

(510)6 - Kovové potrubia a rúrové systémy, rúrové spoj
ky a tvarovky, závlahové rúrky a hadice z kovu, zá
vlahové konzoly.
7 - Čerpadlá všetkých druhov mimo benzínových a
palivových, najmä piestové, krídlové, plunžerové,
rotačné, odstredivé jednostupňové a viacstupňové,
monoblokové, pneumatické banské čerpadlá, kalo
vé čerpadlá, špeciálne čerpadlá pre jadrovú energe
tiku, čerpacie agregáty, čerpacie agregáty s dieselo
vým motorom alebo elektromotorom, čerpacie sta
nice, súčasti a súčiastky čerpadiel, čerpacích agre
gátov, čerpacích staníc a vodární, napríklad nasávacie koše, priemyselné armatúry, pracovné valce,
piesty, spätné klapky, ventily, vzdušníky, vodovod
né a inštalačné zariadenia, hriadeľové spojky, kovo
obrábacie a rezacie nástroje ako súčasti strojových
zariadení, špeciálne a jednoúčelové stroje, najmä na
opracovanie strojových dielcov, závlahové čerpacie
agregáty, postrekovače, rozstrekovače, prístroje a
zariadenia na hnojenie hnojovicou a využitie mo
čovky, napríklad rozmetávadlá, čerpacie súpravy na
diaľkovú prepravu vody a pohonných hmôt zabudo
vané v kontajneroch.
8 - Raziace hroty ako súčasti ručných nástrojov, ruč
né postrekovače.
9 - Benzínové a palivové čerpadlá, olejoznaky, vo
doznaky, tlakové spínače, hydrometre.
11 - Vodovodné zariadenia a ich časti a súčasti, pá
sové zavlažovače, prístroje a zariadenia na umelé
zavlažovanie.
(730) ISH, a. s., Barákova 15, 772 43 Olomouc, CZ;

(210) 162-99
(220)29.01.1999
(511)5, 16, 29, 30, 31, 32, 35, 39
(540)

SEEDS OF CHANGE

(510) 5 - Liečivé cukrovinky; dietetické prípravky, potra
va pre deti a chorých, vitamínové prípravky.

16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto ma
teriálov, štítky na kufre a batožinu, odznaky, me
novky, miestenky, jedálne lístky, papierové servítky,
smerovky; papiernický tovar a písacie potreby; tla
čoviny, knihy, almanachy; štítky, kalendáre, foto
grafie, zberateľské karty, nálepky a albumy na ne,
nálepky na nárazníky, výmenné kartičky; adresáre,
organizéry, písacie bloky a vložky do písacích blo
kov; mapy, atlasy, súpravy na maľovanie, tlačenie a
kreslenie; manuály; plány, tabuľky, plagáty, pravít
ka, perá, náčinie na písanie, plastové tašky, baliaci
materiál, vzdelávacie a učebné materiály; zoznamy,
príručky, podložky (pod fľaše a poháre), nádoby na
stolovanie a na pitie z papiera; komiksy, obrázkové
knihy, potreby pre umelcov patriace do triedy 16,
pastelové ceruzky, zvýrazňovače, farebné ceruzky,
farby, perá, ceruzky, gumy, puzdrá na ceruzky/pe
račníky, krúžkové a špirálové notesy, notesy, obaly
na knihy, záložky do kníh; listový papier, obálky,
poznámkové karty, blahoprajné pohľadnice, pošto
vé karty/pohľadnice, zápisníky, poznámkové bloky,
memo bloky, diáre, detské jednorazové plienky, ta
bule, albumy, kancelárske potreby okrem nábytku,
papierové obrusy, papierové kuchynské utierky, pa
pierové stolové prestieranie, papierové obrúsky, sto
lové dekorácie z papiera alebo kartónu, papierové aIebo lepenkové škatule, papierové alebo lepenkové
modely, plastové cenovky a štítky, obrázky, fotogra
fie, noviny, periodické publikácie, kreslené grote
sky alebo iné reprodukovateľné umelecké diela; ka
talógy.
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina, morské živočichy
ako potrava; konzervované, sušené, varené a inak
spracované ovocie a zelenina; prípravky zo všet
kých uvedených tovarov; mliečne výrobky, jogurty;
mrazené jogurty; peny; chladené dezerty; mliečne
nápoje, nápoje z mliečnych produktov patriace do
triedy 29; polievky, polievkové zmesi; sladké ná
tierky, slané nátierky, ovocné nátierky, ovocné pre
tlaky; šaláty; nápoje patriace do triedy 29; plnky,
malé občerstvenia medzi hlavnými jedlami zložené
prevažne z tovarov patriacich do triedy 29; hotové
jedlá a ich zložky obsahujúce prevažne tovary pa
triace do triedy 29; proteínové látky; omáčky a chu
ťové omáčky, všetko patriace do triedy 29.
30 - Ryža, ryžové zmesi, cestoviny, obilniny a obil
ninové prípravky na ľudskú spotrebu, obilninové
zmesi; čaj, káva, kakao; varená čokoláda a čokolá
dové nápoje, kávové výťažky, kávové náhradky,
zmesi kávy a čakanky; čakanka, čakankové zmesi,
všetko ako kávové náhradky; neliečivé cukrovinky,
cukrárske výrobky; jemné pečivo a zákusky, sušien
ky, keksy a sucháre; vodové zmrzliny, smotanové
zmrzliny, zmrzlinové výrobky, mrazené cukrovin
ky; chladené dezerty a zákusky; peny, šerbety;
chlieb; pekárske výrobky; nápoje patriace do triedy
30; plnky zložené prevažne z tovarov patriacich do
triedy 30; sladké nátierky, slané nátierky, malé ob
čerstvenia medzi hlavnými jedlami zložené prevaž
ne z tovarov patriacich do triedy 30; hotové jedlá a
ich zložky obsahujúce prevažne tovary patriace do
triedy 30; čokoláda; cukríky, čokoládové tyčinky,
čokoládové a mušli tyčinky a tabuľky, pizza, pizzové základy; omáčky; posýpky a polevy na pizzu; omáčky na cestoviny a ryžu; šalátové dressingy; ma-

jonéza; omáčky a chuťové omáčky, salsa, marinády,

liace, tesniace a izolačné materiály; ohybné rúry a

bylinky, koreniny, tortilla - lupienky a placky, kuku

hadice s výnimkou kovových.

ričné lupienky a placky, ochutená sladená želatína,

19 - Nekovové stavebné materiály, neohybné neko

všetko patriace do triedy 30.

vové rúry pre stavebníctvo; asfalt, smola a bitúmen;

3 l - Poľnohospodárske, záhradnícke a lesné pro

nekovové prenosné stavby; pomníky okrem kovo

dukty a výrobky, semená a osivá patriace do triedy

vých.

31; živé zvieratá, vtáky a ryby; krmivá a potrava pre

20 - Nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy; výrobky ne

zvieratá, vtáky a ryby; slad; sépiové kosti, kostí pre

zaradené do iných tried z dreva, korku, trstiny, prú

psov; stelivo pre zvieratá; čerstvé ovocie a čerstvá

tia, rohoviny, kostí, slonovinovej kosti, veľrybích

zelenina a prípravky z týchto produktov patriace do

kostíc, mušlí, korytnačiny, jantáru, periete, sépiolitu

triedy 31 na použitie ako prísady do potravy a kr

a náhradiek týchto materiálov alebo náhradiek z

mív, živé rastliny, ovocné a zeleninové semená, se

plastov.

mená kvetín, trávové semená.

27 - Koberce, predložky, rohože, rohožky, linoleum

32 - Pivo, minerálne a sýtené vody a iné nealkoho

a iné podlahové krytiny; tapety okrem textilných.

lické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy

37 - Služby v oblasti stavebníctva v rozsahu triedy

a iné prípravky na prípravu nápojov, všetko patriace

37; opravy; montážne a inštalačné služby.

do triedy 32.

(730)

35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom prostred
níctvom

počítačov,

telefónov

a

katalógov,

Deko Loft og Vaeg A/S,

Maarkaervej 11, DK-2630

Taastrup, DK;

spro

stredkovanie obchodu s uvedenými tovarmi pros
tredníctvom internetu, reklamné a inzertné služby,

(210)228-99

poskytovanie

podpora

(220)05.02.1999

predaja tovaru (pre iných) prostredníctvom globál

(591) modrá, žltá

nej počítačovej siete, telefónov a katalógov, riade

(511.) U, 37, 40, 42

nie predaja tovarov.

(540)

komerčných

informácií

a

39 - Objednávkové služby prostredníctvom pošty,
doručovanie tovarov objednaných prostredníctvom

£INTCCH

katalógov, telefonicky alebo prostredníctvom glo
bálnej počítačovej siete.
(730)

Seeds of Change Inc.,

6885 Elm Street, McLean,

Viginia 22101-3883, US;
(510) 11 - Zariadenia na kombinovanú výrobu tepla, elek
trickej energie a chladu; klimatizačné zariadenia,
(210) 222-99

zariadenia na výrobu pary, zariadenia na výrobu

(220)05.02.1999

dřevoplynu, bioplynu a iných plynov, zariadenia na

(511)2, 6, 7, 11, 17, 19, 20, 27, 37

rozvod tepla, chladu a el. energie.

(540)

37 - Montáž, údržba a oprava energetických celkov.
40 - Výroba elektrickej a tepelnej energie.

ftDEKO

42 - Prevádzkovanie vykurovacích zariadení, vy
pracovanie energetických auditov, posudkov a ana

JÍM* PARTITIONS STENA

lýz.
(730)

INTECH SLOVAKIA, s. r. o.,

Palárikova

31,

816 22 Bratislava, SK;

(510)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-

(210) 237-99

melcov.

(220)08.02.1999

6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny; stavebný materiál

(511)6, 16, 20

z kovu; prenosné stavby z kovu, kovový materiál na

(540)

QUALTEC

železničné trate; káble a drôty z obyčajných kovov
(510)6 - Obyčajné kovy, surové alebo ako polotovary,
s výnimkou elektrických; drobný zámočnícky tovar,
zliatiny obyčajných kovov, kovové zámky, kľúče,
drobný železiarsky tovar; kovové potrubia a rúry;
neelektrické káble a vodiče.
bezpečnostné schránky; drobné výrobky z kovov,
16 - Lepidlá na použitie na kancelárske stroje a
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; rudy.

zámky.

7 - Stroje a obrábacie stroje, ktoré sú zahrnuté v trie
20 - Nekovové zámky.
de 7; motory a hnacie stroje okrem motorov pre po
zemné vozidlá; súkolesia, prevody a ich časti okrem

(730)

Curtis Computer Products, Inc.,

2210 Second

Avenue, Muscatine, Iowa 52761-0599, US;
súkolesí a prevodov pre pozemné vozidlá; poľno
hospodárske náradie; liahne.
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, par
(210)341-99
né kotly, zariadenia na varenie, chladenie a sušenie,
(220) 17.02.1999
vetracie, vodárenské a sanitárne zariadenia.
(591) modrá, červená
17 - Kaučuk, gutaperča, guma, azbest, sľuda a vý
(511)29, 30
robky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; plastové výlisky ako polotovary; ba

(210)371-99

(540)

(220) 19.02.1999
(591) modrá, čierna, biela, telová, sivá
(511) 16, 35,41

* MCK

(540)

(5 10) 29 - Ryby neživé, mrazené ryby, marinované ryby,
solené ryby, zeleninové šaláty, rybacie šaláty, ovoc
né šaláty, salámové a šunkové aspikové výrobky.
30 - Obložené chlebíčky a bagety.
(730)

HCK, spol. s r. o., Prešov,

Slovenská 26, 080 01

Prešov, SK;

m iss

(210)342-99

k'.

(220) 17.02.1999

; .uhlík-.

(511) 3,8,9, 12, 14, 16, 17, 18,21,24,25,28, 35,41
(5 10) 16 - Neperiodické publikácie, fotografie, papiernic

(540)

ký tovar, portréty, prospekty, príručky, pútače a re
klamné tabule z papiera alebo lepenky, plagáty, ka
talógy, písacie potreby.
35 - Reklamná Činnosť v oblasti organizovania sú
ťaží krásy, kultúrnych a spoločenských podujatí, or
ganizovanie

komerčných

a

reklamných

výstav,

predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely
a podporu predaja, rozširovanie reklamných mate
riálov zákazníkom, vydávanie reklamných materiá
lov, rozširovanie reklamných oznamov, vzťahy s
(510) 3 - Kozmetické a voňavkárske prípravky.

verejnosťou.

8 - Ručné náradie a nástroje.

41 - Organizovanie súťaží krásy, organizovanie ve

9 - Prístroje a nástroje fotografické a kinematogra

domostných alebo zábavných súťaží, organizovanie

fické, prístroje a nástroje na záznam, prenos a rep

živých vystúpení, organizovanie športových súťaží,

rodukciu zvuku a obrazu, softvér, nosiče zvuku a

organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí,

obrazu všetkých druhov, diskety.

ako sú módne prehliadky, plesy, výročia.

12 - Vozidlá a dopravné prostriedky pozemné.

(730) in agency,

14 - Šperky, drahokamy, drahé kamene, bižutéria,

spol. s

r.

o., Pri

štadióne 8, 900 21 Svätý

Jur, SK;

hodinářské výrobky a iné chronometrické zariade
nia.
16 - Papier a výrobky z papiera, tlačoviny, časopisy,

(210)381-99

periodiká, knihy, výrobky knihárske, fotografie, pa

(220) 19.02.1999

piernický tovar kancelársky, hracie karty, obalové

(310) 136630

materiály i z plastických hmôt, kancelárske výrob

(320)07.10.1998

ky z papiera.

(330) CZ

17 - Fólie a dosky z plastických hmôt ako polotova

(511)30, 32

ry.
18 - Koža a jej náhradky, kabely, tašky, kufre, opa

(540) LIBRETTO
(510) 30 - Cukor, kakao, trvanlivé pečivo, sušienky, vafle,

sky.

koláče, kakaové, kávové a čokoládové krémy a po

21 - Sklenený tovar, výrobky z porcelánu a kameni

levy, čokoláda, čokoládové a nečokoládové cukro
ny.
vinky.

24 - Stolové tkaniny, obrusy a prestierania.

32 - Nápojové zmesi a prášky.

25 - Odevy, obuv, klobučnícky tovar.
28 - Hry, hračky, športové výrobky, ozdoby na via
nočné stromčeky okrem cukroviniek a osvetlenia.

(730)

Nestlé Čokoládovny, a. s., Mezi vodami
Praha, CZ;

35 - Reklamná činnosť, poradenská činnosť v ob
lastí

obchodu,

poskytovanie

inzertných

služieb,

usporadúvanie výstav a veľtrhov na reklamné a ob

(220) 24.02.1999

chodné účely.

(730)

(210) 443-99

41 - Činnosť vydavateľská a nakladateľská okrem

(511)29, 35, 39

vydávania reklamných materiálov.

(540) HORSKÝ SYR

AGENTURA TRIUMF, spol. s r. o.,
Primaskou 3), 101 00 Praha 10, CZ;

Nad

(510) 29 - Syry, syrové nátierky.
35 - Reklama.
39 - Balenie tovaru.

27, 143 20

(730)

TATRANSkA MLlEKARTN, a. s.,

ne z tovarov patriacich do triedy 30; malé občer

Kad traťou

26, 060 0) Kežmarok. SK ■

stvenia medzi hlavnými jedlami z tovarov patria
cich do triedy 30; hotové jedlá a ich zložky obsahu
júce prevažne tovary patriace do triedy 30; mrazené

(210) 507-99

jogurty, peny prevažne z tovarov obsiahnutých v

(220)01.03.1999

triede 30, sladké a slané nátierky prevažne z tovarov

(591) biela, červená, modrá

obsiahnutých v triede 30, šerbety (dezerty kašovitej

(511)39

koexistencie pripravené najmä

(540)

cukru, vody, pripadne s obsahom mlieka, vajec a že

z ovocnej

šťavy,

latíny), čokoláda, pizza, pizzové základy, omáčky,
posýpky a polevy na pizzu, omáčky na cestoviny a
ryžu, šalátové dressingy, majonéza, omáčky a chu
ťové omáčky, všetko patriace do triedy 30.
(730)

Uncle Ben's, lne.,

1. íouston, Texas. US;

(210)524-99
(510)39 - Doprava, záchranárska činnosť, prevádzkova

(730)

JEFTA, spol. s r.

(220) 04.03.1999
(5 11) 35. 36, 3.7, 39, 70. 41, 42

nie parkovísk.
Kopčianska 89, 851 01 Brati

(540)

slava, SK;

(210)515-99
(220)03.03.1999
(591) oranžová, červená, modrá, hnedá, čierna, béžová,
biela
(511)29, 30
(540)

(510) 35 - Aranžovanie a organizovanie výstav na ko
merčné alebo reklamné účely; vydávanie a rozširo
vanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky,
tlačivá, prospekty, vzorky); rozmnožovanie doku
mentov; prenájom reklamných priestorov, stánkov,
kancelárskych strojov a zariadení; poradenstvo v
oblasti organizovania a ekonomiky podnikania pre
poľnohospodárske subjekty; usporadúvanie výstav
a veľtrhov; administrativně a sekretárske služby.
(510) 29 - Mäso, ryby, hydina a zverina, morské živočíchy
ako potrava; konzervované, sušené, varené a inak

36 - Správa nehnuteľností; prenájom nehnuteľností;
prenájom kancelárskych priestorov.

spracované ovocie a zelenina; prípravky zo všet

37 - Opravy, údržba a montáž elektrických zariade

kých uvedených tovarov; mliečne výrobky; nápoje

ní, vykonávanie jednoduchých stavieb pozemného

z mliečnych výrobkov patriace do triedy 29; poliev

staviteľstva.

ky; šaláty; nápoje patriace do triedy 29; plnkv; ma

39 - Prenájom parkovísk; preprava osôb a tovarov

lé občerstvenia medzi hlavnými jedlami z tovarov

motorovými vozidlami; sprostredkovanie v oblasti

patriacich do triedy 29; hotové jedlá a ich zložky

distribúcie tlačovín pre oblasť poľnohospodárstva.

obsahujúce prevažne tovary patriace do triedy 29;

40 - Zváračské a zámočnícke práce; opracovanie

peny a chladené dezerty prevažne ? tovarov obsiah

kovov.

nutých v triede 29, sladké a slané nátierky prevažne

41 - Organizovanie a vedenie konferencií, kongre

z tovarov obsiahnutých v triede 30, proteínové lát

sov, seminárov a sympózií; prevádzkovanie múzea;

ky. omáčky a chuťové omáčky, všetko patriace do

osvetovo-výchovná činnosť pre poľnohospodárske

triedy 29.

múzejníctvo; vyučovacia, výchovná a vzdelávacia

30 - Ryža, cestoviny, obilniny a obilninové príprav

činnosť pre oblasť poľnohospodárstva; rezervácia

ky; čaj, káva, kakao; varená čokoláda a čokoládové

vstupeniek, sprostredkovanie v oblasti vydávania

nápoje, kávové výťažky a náhradky', zmesi kávy a

tlačovín pre oblasť poľnohospodárstva.

čakanky; čakanka, čakankové zmesi, všetko ako ká

42 - Poradenstvo pre poľnohospodárske podniky na

vové náhradky; neliečivé cukrovinky; jemné pečivo

úseku výstavníctva; záhradnícke a poľnohospodár

a zákusky, sušienky, keksy a sucháre; vodové zmrz

ske služby; záhradná architektúra; výzdoba inte

liny.

výrobky,

riérov; návrhy a grafické služby každého druhu;

mrazené cukrovinky; chladené dc/erty a zákusky;

službj architektov; rezervácia a poskytovanie pre

smotanové

zmrzliny,

zmrzlinové

chlieb; pekárske a cukrárske výrobky, jemné cestá;

chodného ubytovania; hotelierske služby; bufety a

nápoje patriace do triedy 30; plnky zložené prevaž

pohostinstvá; prekladateľské a tlmočnícke služby;

projektové práce pre pozemné staviteľstvo; pre

(730)

hliadky a skúšky elektrických zariadení, aranžova

TATRANSKÁ MLIEKAREŇ, a.

s., Nad traťou

26, 060 01 Kežmarok, SK;

nie kvetov.
(730)

Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra,

Výstavná 4,

949 01 Nitra, SK;

(210)604-99
(220) 09.03.1999
(511)29, 35, 39

(210)541-99
(220) 04.03.1999
(511)5,30, 32
(540)

(540)

KUKO

(5 10) 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,
tvaroh, smotanové a tvarohové krémy.
35 - Reklama.
39 - Balenie tovaru.
(730)

TATRANSKÁ MLIEKAREŇ, a.

s., Nad traťou

26, 060 01 Kežmarok, SK;

(210) 605-99
(220)09.03.1999
(511) 29,35,39
(510)5 - Výrobky farmaceutické, veterinárne, potravino

(540) DRÁČIK

vé doplnky s liečebnými účinkami na výživu detí,

(510)29 - Arašídové maslo, jedlé oleje, jedlé tuky, jogurt,

chorých a športovcov, vitamínové prípravky, medi

kakaové maslo, kazeín ako potrava, kefír, kokosové

cínske čaje, bylinné čaje.

maslo, maslo, mliečne nápoje (s vysokým obsahom

30 - Čaj, čajové zmesi, čajové nápoje, prírodné níz
kokalorické

sladidlá,

osviežujúce

mlieka), mliečne výrobky, mlieko, šľahačka, smota

nízkokalorické

na, srvátka, syridlo, syry, tukové nátierky na chlieb,

pastilky.

tvaroh, smotanové a tvarohové krémy.

32 - Nealkoholické nápoje, prírodné ovocné šťavy a

35 - Reklama.

nápoje z nich zhotovené, prípravky na prípravu ná

39 - Balenie tovaru.

pojov.
(730)

BALÍRNY ČAJE DUKÁT, a.

(730)
s., Padělky 11/3957,

TATRANSKÁ MLIEKAREŇ, a.

s„ Nad traťou

26, 060 01 Kežmarok, SK;

760 01 Zlín, CZ;

(210) 606-99
(210) 602-99

(220) 09.03.1999

(220) 09.03.1999

(511) 29, 35, 39

(511)9, 35, 41

(540)TAMÍK

(540) TRÁVNÍČEK QUARTET

(510)29 - Arašídové maslo, jedlé oleje, jedlé tuky, jogurt,

(510) 9 - Magnetické nosiče, optické disky.

kakaové maslo, kazeín ako potrava, kefír, kokosové

35 - Reklamná a propagačná činnosť.

maslo, maslo, mliečne nápoje (s vysokým obsahom

41

mlieka), mliečne výrobky, mlieko, šľahačka, smota

- Organizovanie koncertov, vydavateľská čin

nosť.
(730)

PRIATEĽ KOMORNEJ HUDBY,

na, srvátka, syridlo, syry, tukové nátierky na chlieb,
Magurská 55,

tvaroh, smotanové a tvarohové krémy.

974 01 Banská Bystrica, SK;

35 - Reklama.
39 - Balenie tovaru.
(730)

(210) 603-99

TATRANSKÁ MLIEKAREŇ, a.

s., Nad traťou

26, 060 01 Kežmarok, SK;

(220)09.03.1999
(511) 29, 35, 39

(540) PATA
(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

(210) 607-99
(220) 09.03.1999
(511)29, 35, 39
(540)TATRANEC
(510) 29 - Arašídové maslo, jedlé oleje, jedlé tuky, jogurt,

na, srvátka, syridlo, syry, tukové nátierky na chlieb,

kakaové maslo, kazeín ako potrava, kefír, kokosové

tvaroh, smotanové a tvarohové krémy.

maslo, maslo, mliečne nápoje (s vysokým obsahom

35 - Reklama.

mlieka), mliečne výrobky, mlieko, šľahačka, smota

39 - Balenie tovaru.

na, srvátka, syridlo, syry, tukové nátierky na chlieb,
tvaroh, smotanové a tvarohové krémy.

í 5 - Reklama.

(210)613-99

JO - Balenie tovaru.
(730)

(220) 10.03.1999

TATRANSKÁ MLIEKAREŇ* a.

s., Nad traťou

26, 060 01 Kežmarok, SK:

(511)13, 28, 41
(540)

(210)609-99
(220)09.03.1999
(511) 32, 33, 35

(540) JEAN DEVILLE
(510) 32 - Pivo, nealkoholické nápoje.
33 - Víno, alkoholické nápoje.
35 - Sprostredkovanie obchodu s nápojmi.
(7 50)

B. O. S.

S.,

v, o. s.,

Kapitulská 8, 974 01 Banská

Bystrica, SK;

(510) 13 - Ohňostroje, rozbušky, signálne rakety, trhaviny,
(210)610-99

výbušniny, výstražné strely v hmle, zápalné poistky,

(220) 10.03.1999

zápalné šnúry, pyrotechnické prostriedky.

(511 i 5
(540)
15

28 - Zábavná pyrotechnika.

WECLOX

10) 5 - Lieky

41

návanie ohňostrojových prác, vykonávanie špeciál

mánne a veterinárne použitie, chemické prípravky

nych efektov.

na farmaceutické účely, farmaceutické a zverolekár
ske prípravky, krmivá (prísady) do kŕmnych zmesí

(730)

účely, chemicko-farmaceutícké

Korčeková Adriana - Light Pyro Team, Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, SK;

na lekárske účely, chemické prípravky na zverole
kárske

- Prenájom špeciálnych efektových zariadení,

prenájom svetelných a zvukových zariadení; vyko

drogy, farmaceutické prípravky na hu

prípravky,

chemické prípravky na farmaceutické účely

orga-

nopreparáty. séra, krvné deriváty, dezinfekčné prí

(210)614-99

pravky na hygienické účely, antimikrobiká, anlipa-

(220) 10.03.1999

raziliká, nosilňujúce a dietetické prípravky na lekár

(511) 13, 28, 41

ske použitie, dietetické prípravky pre deti a cho

(540)

rých, prípravky- na ničenie rastlinných a živočíšnych
škodcov, meditované prípravky pre zvieratá, che
mické prísady do krmív na lekárske účely.
(730)

BIOTIKA, a. s., Slovenská Ľupča, 976

13 Sloven

LIgM Fyľ®

sku Ľupča, SK:

Iiíh

(210)611-99
(220) 10.03.1999
(511)5
(540

sa

ERYTARIN

(510)5 - Lieky, drogy, farmaceutické prípravky na hu

(510) 13 - Ohňostroje, rozbušky-, signálne rakety, trhaviny,

mánne a veterinárne použitie, chemické prípravky

výbušniny, výstražné strely v hmle, zápalné poistky,

na farmaceutické účely, farmaceutické a zverolekár

zápalné šnúry-, pyrotechnické prostriedky.

ske prípravky, krmivá (prísady) do kŕmnych zmesí

28 - Zábavná pyrotechnika.

na lekárske účely, chemické prípravky na zverole
kárske

účely,

chemicko-farmaceutické

41 - Prenájom špeciálnych efektových zariadení,

prípravky,

prenájom svetelných a zvukových zariadení; vyko

chemické prípravky na farmaceutické účely, orga-

návanie ohňostrojových prác, vykonávanie špeciál

nopreparáiy, séra, krvné deriváty, dezinfekčné prí
pravky na hygienické účely, antimikrobiká, antipa-

nych efektov.
(730)

razitiká, posilňujúce a dietetické prípravky na lekár

Korčeková Adriana - Light Pyro Team, Brečtanová I, 831 01 Bratislava, SK;

ske použitie, dietetické prípravky pre deti a cho
rých, prípravky na ničenie rastlinných a živočíšnych
škodcov, medikované prípravky- pre zvieratá, che
mické prísady do krmív na lekárske účely.
(730)

BIOTIKA, a. s.. Slovenská Ľupča, 976

13 Sloven

(210)617-99
(220) 10.03.1999
(511) 38

ská Ľupča, SK:
(540)

ICANAL

(510)38

- Telekomunikačné

služby,

najmä počítačom

podporovaný prenos správ, odkazov a obrazov; ko
munikačné

služby

prostredníctvom

počítačových

terminálov; komunikačné služby prostredníctvom

siete optických vlákien; prenos správ, odkazov a ob

(730)

(5 10) 1 - Živočíšna a rastlinná bielkovina ako surovina;

razov prostredníctvom počítačov; faxový prenos;

bakteriálne prípravky s výnimkou prípravkov na le

komunikačné služby prostredníctvom telefónov; te

kárske a zverolekárske účely; chemické prostriedky

lefonické služby.

pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo s

TELENOR NEXTEL

AS, Drammensveien

výnimkou herbicídov a fungicídov .

167,

5 - Vitamínové prípravky.

N-0212 Oslo, NO;

42 - Odborné poradenstvo patriace do tejto triedy,
výskum a vývoj.
(210) 620-99

(730)

(220) 10.03.1999

SCHAUMANN SLOVENSKO, spol. s r. o.,
Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SK;

(310)39853087.4
(320) 16.09.1998
(330) DE

(210) 627-99

(511)9

(220) 11.03.1999

(540)

ITANIUM

(511)29, 30

(510)9 - Počítačový softvér, počítačový hardvér, najmä
integrované obvody, mikroprocesory a iné polovo

(540)

dičové zariadenia; elektrické a elektronické, foto
grafické, kinematografické, optické, vážiace, mera

MAJOR

(5 10) 29 - Konzervovaná a mrazená zelenina a ovocie.
30 - Zmrzliny, mrazené mliečne a ovocné krémy.
(730)

cie, signálne, kontrolné (revízne), záchranné a vyu

MRAZIARNE, a.

s.,

Prešov,

Jilemnického

1,

080 01 Prešov, SK;

čovacie zariadenia a prístroje; zariadenia a prístroje
na záznam, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo

(730)

obrazu; magnetické nosiče dát; nahrávacie disky.

(210)633-99

Intel Corporation,

(220) 12.03.1999

2200 Mission College Boule

vard, Santa Clara, California 95052-8119, US;

(511) 12

(540) TOYOTA D-4
(5 10) 12 - Automobily a motory do automobilov.

(210) 622-99

(730)

(220) 11.03.1999
(511)8
(540)

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(TOYOTA MOTOR CORPORATION), 1,
Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP;

ENSEMBLE

(510)8 - Britvy, holiace čepele, holiace strojčeky; dávko

(730)

vače, zásobníky a kazety obsahujúce žiletky; súčas

(210) 638-99

ti a príslušenstvá uvedeného tovaru; ručné nástroje

(220) 15.03.1999

a náradie patriace do tejto triedy; nožiarsky tovar

(591) červená biela, modrá, bledomodrá, zelená, čierna

(patriaci do tejto triedy), jedálenské príbory.

(511) 16, 35, 41

THE GILLETTE COMPANY,

(540)

Prudential Tower

Building, Boston, Massachusetts 02199, US;

(210) 623-99
(220) 11.03.1999
(511)8
(540)

VENUS

(510) 8 - Britvy, holiace čepele, holiace strojčeky; dávko
vače, zásobníky a kazety obsahujúce žiletky; súčas
(510) 16 - Tlačoviny, noviny, periodiká a neperiodiká, ča
ti a príslušenstvá uvedeného tovaru; ručné nástroje
sopisy, reklamné, inzertné a propagačné materiály.
a náradie patriace do tejto triedy; nožiarsky tovar
35 - Vydavateľská činnosť vrátane reklamných tex
(patriaci do tejto triedy), jedálenské príbory.
(730)

THE GILLETTE COMPANY,

tov.
Prudential Tower

41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania

Building, Boston, Massachusetts 02199, US;
reklamných textov.
(730)

CITY PRESS,

s.

r. o.,

Železničiarska 6, 811 04

Bratislava, SK;
(210) 625-99
(220) 11.03.1999
(591) biela, modrá žltá
(210)639-99

(511) 1, 5, 42

(220) 15.03.1999

(540)

(591) červená biela, modrá, zelená, žltá, čierna

SCHAUMANN
- Úspech v maštali

(511) 16, 35, 41

(510) 8 - Ručné kuchynské náradie, nástroje a prípravky,

11 - Kuchynské zariadenia a prístroje na varenie a

ako nožiarsky tovar, sekáč i ky na mäso, nožnice, píl

pečenie; rošty do pecí; grilovacie dosky; elektrické

ky.

roštovnice; elektrické panvice; hriankovače, rošty

(730) WS

TELESHOP

INTERNATIONAL,

na opekanie.

spol.

21 - Drobné prenosné nástroje, náradie, nádoby a

s r. o., Perunská 2, 695 01 Hodonín, CZ;

prípravky pre kuchyňu a domácnosť z plechu, hliní
ka, plastických a iných hmôt, najmä kuchynský
(210)689-99

riad, panvice, stojany na rošty na opekanie a peče

(220) 18.03.1999

nie, formičky na prípravu a úpravu cesta, malé ku

(511)7

chynské prístroje a nástroje na mletie, krájanie, se

(540)TURBOBLEND

kanie, rezanie a lisovanie s výnimkou strojčekov na
elektrický pohon.

(510) 7 - Elektromechanické stroje pre domácnosť a elek
trické potravinárske stroje na sekanie, drvenie, otí-

(730) WS

TELESHOP

INTERNATIONAL,

spol.

s r. o., Perunská 2, 695 01 Hodonín, CZ;
kanie, miesenie, miešanie, hnetenie, rozmliaždenie,
mletie,

strúhanie,

šľahanie,

krájanie,

vytláčanie,

rozmeľovanie a emulgovanie potravín, ovocia a ze
leniny.
(730) WS

(210) 698-99
(220) 18.03.1999

TELESHOP

INTERNATIONAL,

spol.
(511)3, 7, 8, 11,21

s r. o., Perunská 2, 695 01 Hodonín, CZ;
(540)

Ukgfyk
(210) 690-99
(220) 18.03.1999
(511) 11, 21
(540)

TRITINO

(510) 3 - Leštiace a čistiace prípravky určené mimo prie
myselných účelov, najmä pasty, peny a emulzie na

(510) 11 - Rošty na opekanie.
21 - Drobné prenosné nástroje, náradie, nádoby a

údržbu áut a domácností, nábytku, textilu, sanitár

prípravky pre kuchyňu a domácnosť z plechu, hliní

nych zariadení a karosérií; kozmetické prípravky,

ka, plastických a iných hmôt, najmä kuchynský

najmä krémy, pleťové mlieka, toaletné mydlá, par-

riad, panvice, stojany na rošty na opekanie a peče

fúmy a kolínske vody.

nie, tíčiky na mäso, formičky na prípravu a úpravu

7 - Elektromechanické stroje pre domácnosť a elek

cesta, malé kuchynské prístroje a nástroje na mletie,

trické potravinárske stroje na sekanie, drvenie, otl-

krájanie, sekanie, rezanie a lisovanie potravín, ovo

kanie, miesenie, miešanie, hnetenie, rozmliaždenie,

cia a zeleniny, otvárače fliaš a konzerv s výnimkou

mletie,

strojčekov na elektrický pohon.

rozmeľovanie a emulgovanie potravín, ovocia a ze

(730) WS

TELESHOP

INTERNATIONAL,

spol.

strúhanie,

šľahanie,

krájanie,

vytláčanie,

leniny, elektrické otvárače konzerv, elektrické zvá
račky.

s r. o., Perunská 2, 695 01 Hodonín, CZ;

8 - Ručné kuchynské náradie, nástroje a prípravky,
ako nožiarsky tovar, pílky, príbory, lyžice, vidličky;
(210) 697-99

ručné nástroje a pomôcky na vybavenie domácich

(220) 18.03.1999

dielní, ako mechanické adaptéry na vŕtačky; súpra

(511)3, 7, 8, 11,21

vy kľúčov, rezačky a neelektrické zváračky.

(540)

LIFESTYLE

11 - Kuchynské zariadenia a prístroje na varenie a
pečenie; rošty do pecí; grilovacie dosky; elektrické

(510) 3 - Leštiace a čistiace prípravky určené mimo prie
myselných účelov, najmä pasty, peny a emulzie na
údržbu áut a domácností, nábytku, textilu, sanitár
nych zariadení a karosérií; kozmetické prípravky,
najmä krémy, pleťové mlieka, toaletné mydlá, parfumy a kolínske vody.

roštovnice; elektrické panvice; hriankovače, rošty
na opekanie.
21 - Drobné prenosné nástroje, náradie, nádoby a
prípravky pre kuchyňu a domácnosť z plechu, hliní
ka, plastických a iných hmôt, najmä kuchynský
riad, panvice, stojany na rošty na opekanie a peče

7 - Elektromechanické stroje pre domácnosť a elek

nie, formičky na prípravu a úpravu cesta, malé ku

trické potravinárske stroje na sekanie, drvenie, otíchynské prístroje a nástroje na mletie, krájanie, se
kanie, miesenie, miešanie, hnetenie, rozmliaždenie,
mletie,

strúhanie,

šľahanie,

krájanie,

vytláčanie,

rozmeľovanie a emulgovanie potravín, ovocia a ze
leniny, elektrické otvárače konzerv, elektrické zvá

kanie, rezanie a lisovanie s výnimkou strojčekov na
elektrický pohon.
(730) WS

TELESHOP

INTERNATIONAL,

spol.

s r. o., Perunská 2, 695 01 Hodonín, CZ;

račky.
8 - Ručné kuchynské náradie, nástroje a prípravky,
ako nožiarsky tovar, pílky, príbory, lyžice, vidličky;
ručné nástroje a pomôcky na vybavenie domácich
dielní, ako mechanické adaptéry na vŕtačky, súpra
vy kľúčov, rezačky a neelektrické zváračky.

(210)752-99
(220)25.03.1999
(591) čierna, biela, strieborná, hnedá, červená, oranžová,
zelená, žltá, béžová
(511)29

(540)

(730)

R.

K., spol. s r. o.,

S.

Cukrovarská 12, 979 01

Rimavská Sobota, SK;

(210)758-99
(510)29 - Mäso a mäsové výrobky, ryby a výrobky z rýb;
mäsové výťažky; konzervované a nakladané mäso,

(220)26.03.1999
(511)29

klobásy, salámy, safaládky, párky, jaternice, krvavé
(540)
jaternice; konzervované, nakladané, sušené, varené
a inak spracované ovocie a zelenina; želé, rôsoly,
huspenina, džemy, zaváraniny, lekváre, ovocné o-

MIRKA

(510) 29 - Paštéty, mäsité nátierky, bezmäsité nátierky.
(730)

R.

K., spol. s r. o.,

S.

Cukrovarská 12, 979 01

Rimavská Sobota, SK;

máčky; vajcia, mlieko a mliečne výrobky; jedlé ole
je a tuky.
(730) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotter

(210)759-99

dam, NL;

(220)26.03.1999
(511)29

IVKA

(210)753-99

(540)

(220)25.03.1999

(510)29 - Paštéty, mäsité nátierky, bezmäsité nátierky.

(310)2179447

(730)

(320) 13.10.1998

R,

K., spol. s r. o.,

S.

Cukrovarská 12, 979 01

Rimavská Sobota, SK;

(330)(.U
(511)5
(540)

QSTED

(210)760-99

(510) 5 - Farmaceutické a veterinárne prípravky a látky'.
(730)

Pfizer Products Inc.,

(220)26.03.1999
(511)29

Eastern Point Road. Groton,

Connecticut 06340, US;

(540) Janka
(510) 29 - Paštéty, mäsité nátierky, bezmäsité nátierky.
(730)

(210)754-99

R.

K., spol. s r. o.,

S.

Cukrovarská

12, 979 01

Rimavská Sobota, SK;

(220)25.03.1999
(310)2179494
(320) 13.10.1998

(210)761-99

(330) GB

(220) 26.03.1999

(511)5

(511)29

(540) QTRA

(540)

(510) 5 - Farmaceutické prípravky' a látky na liečenie uri-

(510)29 - Paštéty, mäsité nátierky, bezmäsité nátierky.

nálnej inkontinencie.
(730)

Pfizer Products Inc.,

(730)

KATKA
R.

K., spol. s r. o.,

S.

Cukrovarská

12, 979 01

Rimavská Sobota, SK;

Eastern Point Road, Groton,

Connecticut 06340, US;

(210)762-99
(210)755-99

(220)26.03.1999

(220)25.03.1999

(511)29

(511141,42
(540)

(540)

SYBASE

DANKA

(510)29 - Paštéty, mäsité nátierky, bezmäsité nátierky.

(510)41 - Výcvikové a výchovné služby týkajúce sa po

(730)

čítačov.

R.

S.

K., spol. s r. o.,

Cukrovarská

12, 979 01

Rimavská Sobota, SK;

42 - Konzultačné služby týkajúce sa počítačov, pro
jektovanie

počítačových systémov,

konzultačné

služby týkajúce sa výberu technického vybavenia a

(210)773-99

programového vybavenia počítačov.

(220)26.03.1999

(730) Sybase,

Inc.,

6475 Christie Avenue, Emeryville,

California 94608, US;

(511)33

(540) RAPID BITTER
(510) 33 - Likéry.

(210) 757-99
(220)26.03.1999

(730)

Becher Jan - Karlovarská Becherovka, a. s., T. G
Masaryka 57, 360 76 Karlovy Vary, CZ;

(511) 29
(540)

HANKA

(510)29 - Paštéty, mäsité nátierky, bezmäsité nátierky.

(210)799-99
(220) 29.03.1999
(591) čierna, biela, červená
(511) 2, 3, 4, 5, 8, 16, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.

(540)

34 - Tabak, potreby pre fajčiarov, zápalky.
(730)

DELVITA SK,

s.

r. o.,

Tomášikova 14, 820 09

Bratislava, SK;

(210)812-99

DELVITA

(220) 30.03.1999
(511)35
(540)

(510)2 - Farby, fermeže, laky, ochranné prostriedky proti
hrdzi a poškodeniu dreva, farbivá, moridlá, prírod
né živice v surovom stave, kovy vo forme fólií a
práškov pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a u-

(510) 35 - Reklamná činnosť, inzertná činnosť - týkajúce

melcov,

sa najmä nákupných služieb prostredníctvom médií

3 - Bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie bie

a služieb pri poskytovaní marketingových akcií a

lizne, prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie

akcií na podporu predaja; obchodný manažment;
obchodná správa; administratívne riadenie.

a brúsenie, mydlá, voňavkárske výrobky, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vodičky, prí

(730)

pravky na čistenie zubov.

Leo Burnett Worldwide, Inc.,

35 West Wacker

Drive, Chicago, Illinois 60601, US;

4 - Sviečky, sviečkové a lampové knôty.
5 - Dietetické látky prispôsobené na lekárske účely,
potrava pre dojčatá, náplasti, obväzový materiál,

(210)813-99

dezinfekčné prostriedky, prípravky na ničenie hmy

(220)30.03.1999

zu.

(511)35

8 - Ručné nástroje a ručné náradia, nožiarsky tovar
(540)
a príbory.
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto ma

sa najmä nákupných služieb prostredníctvom médií

teriálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, tla

a služieb pri poskytovaní marketingových akcií a

čoviny, knihárske výrobky, fotografie, papiernický

akcií na podporu predaja; obchodný manažment;

tovar a písacie potreby, lepidlá na papier a na pou

obchodná správa; administratívne riadenie.

žitie v domácnosti, potreby pre umelcov, maliarske
štetce, písacie stroje a kancelárske potreby (okrem

STARCOM

(510) 35 - Reklamná činnosť, inzertná činnosť - týkajúce

(730)

Leo Burnett Worldwide, Inc.,

35 West Wacker

Drive, Chicago, Illinois 60601, US;

nábytku), vzdelávacie a učebné potreby (okrem prí
strojov), obalové materiály z plastických hmôt, kto
ré nie sú zahrnuté v iných triedach, hracie karty.
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby (okrem
nádob z drahých kovov alebo potiahnutých drahými
kovmi), hrebene a špongie, kefy, štetky a štetce, ma
teriály na výrobu kief, prostriedky a pomôcky na

(210)814-99
(220)30.03.1999
(511)35
(540)

*

čistenie, drôtenky, výrobky zo skla, porcelánu a ka

* **

meniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach.
28 - Hry a hračky, telocvičné a športové potreby,

STARCOM

ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, ozdoby na
vianočný stromček s výnimkou osvetľovacích telies
a cukroviniek.

(510) 35 - Reklamná činnosť, inzertná činnosť - týkajúce
sa najmä nákupných služieb prostredníctvom médií

29 - Mäso, ryby, hydina a zverina, mäsové výťažky,

a služieb pri poskytovaní marketingových akcií a

konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie

akcií na podporu predaja; obchodný manažment;

a zelenina, rôsoly, džemy, marmelády, ovocné zavá

obchodná správa; administratívne riadenie.

raniny, ovocné pretlaky, vajcia, mlieko a mliečne
výrobky, jedlé oleje a tuky, konzervy s rybami, kon

(730)

Leo Burnett Worldwide, Inc.,

35 West Wacker

Drive, Chicago, Illinois 60601, US;

zervy so zeleninou, mäsové konzervy, konzervy s ovocím.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, sága, ká
vové náhradky, múka a výrobky z obilia, chlieb, pe
kárske a cukrárske výrobky, zmrzliny, med, melasový sirup, kvasnice, prášky do pečiva, soľ, horčica,
ocot, omáčky ako chuťové prísady, korenie, ľad.
31

- Nespracované poľnohospodárske, záhradkár

(210)822-99
(220)31.03.1999
(511) 19, 35,41,42
(540)

KOVOPROJEKT - EKOLOGICKÉ STAVBY

ske a lesné produkty a obilniny, ktoré nie sú zahr
nuté v iných triedach, čerstvé ovocie a 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.

(510) 19 - Nekovové stavebné materiály a zariadenia pre
stavebníctvo.
35 - Reklamné a propagačné služby, sprostredkova
teľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov.
41 - Školiaca činnosť v oblasti životného prostredia.

42 - Konzultačná, poradenská a informačná činnosť

(730)

(510)2 - Tonery do laserových tlačiarní, tonery do atra

v oblasti životného prostredia, inžinierska činnosť v

mentových tlačiarní, tonery do kopírovacích stro

oblasti životného prostredia, projektová činnosť na

jov.

spracovanie dodávok projektovej dokumentácie v

7 - Skavtovacie stroje, laminátory ako stroje.

oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, kom

9 - Faxy, telefóny, kalkulačky, tlačiarne, diktafóny,

plexných centier nakladania s komunálnym, prie

pokladnice, počítačové príslušenstvo a doplnky (fil

myselným a toxickým odpadom, projektovanie e-

ter na monitor, podložka pod myš, stojan na moni

nergetických stavieb.

tor, klávesnica, ochranný kryt na klávesnicu, myš).

KOVOPROJEKT

ES,

spol. s r. o.,

16 - Kancelárske potreby s výnimkou nábytku, naj

Ružová dolina

6, 820 00 Bratislava, SK;

mä pásky do tlačiarní a písacích strojov, počítačová
literatúra, kancelárske súpravy, podložky na stôl,
kancelárske

(210)831-99

koše,

nástenky, zásuvky,

organizéry,

stojany, papierové servítky a vreckovky, toaletný

(220)01.04.1999

papier, papierové uteráky, hygienické vrecká, xero

(310)2178716

grafický papier, pauzovací papier, tabelačný papier,

(320)02.10.1998

faxový papier, obálky, samo lepiace etikety, samole-

(330) GB

piace bločky, bločky na poznámky, bloky a samo

(511) 1, 41, 42

statné hárky, krúžkové záznamníky, telefónne zápis

(540)

ASENTRA

níky, diáre, záznamové knihy, knihy pošty, tlačovi
ny, mapy, kalendáre, opravné prostriedky (laky, pa

(510) 1 - Chemické výrobky na použitie v priemysle a vo

pieriky, ceruzky, strojčeky), gumy, strúhadlá, ceruz

výrobe.
41

ky',

- Zabezpečovanie technických a technologic

kých kurzov v oblasti chemických a/alebo petroche
mických procesov.

kancelárske

etikety,

rovačky, rezačky, pravítka, sponky, klipsy, napináčiky, dátumovky a číslovačky, dátumovky nesamofar-

petrochemických procesov, poradenské a konzul

biace, pečiatky, stojany na pečiatky, papierové do

tačné služby v oblasti technologických procesov,

sky a rýchloviazače, plastové dosky, priehľadné o-

sprostredkovateľské služby na zabezpečovanie vý
meny technických a technologických

baly, rozlišovače. zaraďovače, podpisové a triediace

informácií,

knihy, papierové kapsy, archívne boxy a škatule vi-

služby franchisíngu, služby na využívanie duševné

zítkáre a kartotéky, menovky,

ho vlastníctva, pomocné služby pre užívateľov li

katalógové knihy,

magnetické tabule, viazacie stroje, kopírovacie stro

cencií a franchisíngu, služby priemyselného dizaj

je, laminátory ako kancelárske potreby.

nu, príprava technických projektov, technickej do

32 - Nealkoholické nápoje.

kumentácie a správ, analytické služby, kontrola za
(730)
riadení, strojov a prístrojov.

BP AMOCO p, I. e.,

písacie potreby, náplne, tuhy,

popisovače,

kancelárske lepidlá a lepiace pásky, zošívačky, die-

42 - Výskum a vývoj nových chemických a/alebo

(730)

mikroceruzky,

zvýrazňovače,

Papirius, s.

ľ.

o.,

Dopraváků 723, 184 00 Praha 8.

CZ;

Britannic House, 1 Finsbury

Circus, London ĽC2M 7B, GB;
(210) 860-99
(220)06,04.1999
(210) 858-99

(511) 7, 9, 16, 32

(220)06.04.1999

(540)

(511)7,9, 16, 32
(540)

PAPIRXtrs
(510) 7 - Skartovacie stroje, laminátory ako stroje.
9 - Kancelárske prístroje, najmä kalkulačky.
16 - Papier, kancelárske potreby s výnimkou nábyt
ku, viazacie stroje, kopírovacie stroje, laminátory
ako kancelárske potreby.
32 - Nealkoholické nápoje.
(730)

Papirius, s. r. o„

(510)7 - Skartovacie stroje, laminátory ako stroje.

Dopraváků 723, 184 00 Praha 8,

9 - Kancelárske prístroje, najmä kalkulačky.

CZ;

16 - Papier, kancelárske potreby s výnimkou nábyt
ku, viazacie stroje, kopírovacie stroje, laminátory
ako kancelárske potreby.

(210) 859-99

32 - Nealkoholické nápoje.

(220)06.04.1999
(730)
(310) 139864

Papirius, s. r. o.,
CZ;

(320)05.02.1999
(330) CZ
(511)2, 7, 9, 16, 32
(540)

(210)879-99
(220)08.04.1999

í>ÄPiRxirs

(511)32

Dopraváků 723, 184 00 Praha 8,

kami, ocot, omáčky a ostatné prípravky na ochute

(540)

nie jedál, korenie všetkých druhov; polotovary z

O

cestovín a múky, chuťové omáčky.
35 - Sprostredkovanie odbytu a predaja uvedených
výrobkov.
(730)KVADRIX

TRADE, a.

s., Na Zákope la, 773 00

Olomouc, CZ;
(510) 32 - Minerálne a stolové vody, nealkoholické nápo
je, energetické nápoje, ovocné a zeleninové šťavy,

(730)

ovocné a zeleninové nápoje, sirupy a iné prípravky

(210)885-99

na výrobu nápojov.

(220) 09.04.1999

McCarter Slovakia,

s.

r. o.,

Miletičova 1, 821 08

Bratislava, SK;

(511)9, 16, 35

(540) TOP-HIT SLOVAKIA
(510)9 - Počítačový softvér; magnetické pásky, magne
tické médiá, magnetické nosiče údajov, magnetické

(210)883-99

disky, kompaktné disky, gramofónové platne, vi

(220) 08.04.1999

deokazety, exponované filmy.

(511)29, 30

16 - Brožúry, výrobky z kartónu a lepenky, kataló

(540)

gy, obaly (papiernický tovar), publikácie, prospekty,
lepenkové

alebo

papierové

škatule,

oznámenia,

bublinové obaly, tlačené príručky a návody.
35 - Poradenstvo a sprostredkovanie v oblasti ob
chodu týkajúce sa multimediálnych informačných a
vzdelávacích nosičov ako CD-ROM.
(730)

TOP-HIT SLOVAKIA,

s.

r.

o.,

Cukrová

14,

811 08 Bratislava, SK;

(210) 903-99
(220) 09.04.1999
(511) 5, 29, 30,v39, 42
(510)29 - Mäso, najmä porciované mrazené a konzervo

(540)

JEMČA

vané, údeniny, ryby morské aj sladkovodné, rybie

(510)5 - Výrobky dietetické a zdravotnícke na liečebné ú-

konzervy, rybie šaláty, mäkkýše, kôrovce, kaviár,

čely, zdravotnú prevenciu a rekondíciu, najmä me

hydina a zverina, mäsové huspeniny a pasty, mäso

dicinálne a dietetické čaje a čajové zmesi všetkých

vé výťažky, polievkové koncentráty, instantné po

druhov, napríklad čaje ovocné, bylinné a čaje z i-

lievky, ovocie konzervované vrátane ovocia konzer

ných prírodných produktov, dietetické a vitamínové

vovaného v liehu, mrazené, sušené a zavárané ovo

preparáty na humánne a veterinárne použitie, najmä

cie, zelenina, huby a ostatné lesné plody, ovocné a

vitamínové nápoje a povzbudzujúce prípravky z o-

zeleninové šaláty, želé a džemy, kompóty všetkých

vocia, bylín a iných prírodných produktov, naprí

druhov, vajcia a vaječné výrobky vrátane vajíčok v

klad výluhy, výťažky štiav, farmaceutické odvary a

prášku, mlieko, mliečne a mliekarenské výrobky

liečebné roztoky.

všetkých druhov, mlieko kondenzované, odstredené

29 - Sušené, konzervované a varené ovocie, zeleni

a sušené, smotana vrátane smotany sušenej, šľahač

na, byliny a iné prírodné produkty vrátane ich zme

ka, syry všetkých druhov, syrové pasty, maslo, tva
roh, nediétne mliečne potravinárske výrobky, mlieč

sí.
30 - Čaje všetkých druhov vrátane ich zmesí, sypa

ne nápoje ovocné s prevahou mlieka, jedlé tuky a o-

né, porciované, vreckované, lisované a instantné,

Ieje vrátane rastlinných tukov.

napríklad z ovocia, bylín a iných prírodných pro

30 - Káva zelená aj pražená, káva instantná vrátane

duktov, prírodné i aromatizované vrátane s prídav

kávy granulovanej a jej modifikácie, kávová aróma,

kom vitamínov a minerálnych vlákien, čajové ex

kávové zmesi a prísady, kávové náhradky, najmä

trakty prírodné i ochutené.

káva z obilia a pražená čakanka, čaje všetkých dru

39 - Balenie, skladovanie, expedícia a preprava ča

hov, čaj instantný vrátane granulovaného, tekuté ča

jov, sušených bylín, ovocia, zeleniny, vitamínových

jové koncentráty, kakao a výrobky z kakaa, najmä

prípravkov a iných prírodných produktov.

čokoláda sama alebo plnená v kombinácii so smota

42 - Konzultačné služby a vykonávanie odborných

nou, ovocím, nápoje pripravené z kávy, kakaa alebo

skúšok v potravinárskom odbore, najmä nápojov,

čokolády, cukrovinky, cukor všetkých druhov, ryža

čajov a dietetických prípravkov, výskum a vývoj v

vrátane ryže prichutenej, tapioka, múka a výrobky z

danom odbore.
(730) JEMČA, a. s., Znojemská 687, 675 31 Jemnice,

múky, najmä chlieb, chlebové výrobky a pečivo
všetkých druhov, cestoviny všetkých druhov vráta
ne cestovín vaječných, prášky do pečiva, obilniny
pripravené na osobnú konzumáciu, obilninové, naj
mä ovsené vločky, med, melasový sirup, jedlá soľ
vrátane soli ochutenej a obohatenej výživnými lát

CZ;

(210)906-99

(510)35 - Reklama, obchodné alebo podnikateľské infor

(220)09.04.1999

mácie, poradenstvo obchodné.

(511)9

41 - Vydávanie kníh.

(540)

NXT DIGITAL

(730)

Informačné centrum podnikateľov, s. r. o.,
Národná 18, 010 01 Žilina, SK;

(5 10)9- Elektronické a elektrické prístroje; reproduktory;
hnacie jednotky reproduktorov; miestne rozhlasy;
predvádzanie panely na inzertné, informačné a re
(210) 932-99
klamné účely s pričlenenými alebo zabudovanými
reproduktormi; predvádzanie zariadenia s elektric
kými alebo elekronickými komponentmi; prístroje

(220) 14.04.1999
(511) 16,35,41,42
(540)

reprodukujúce zvuk, prístroje vytvárajúce zvuk; akustické prístroje na reprodukovanie zvuku; repro

almanach

duktory tvoriace celok so stropnými doskami; rep
roduktory zabudované do stropných dosiek; zaria

reklamy

denia na odrážanie zvuku; zariadenia na zamedzo
vanie zvuku; odhlučňovacie zariadenia; zariadenia

(510) 16 - Tlačoviny, periodické a neperiodické publiká

na nahrávanie a reprodukovanie zvuku a obrazu; zo

cie, časopisy, noviny, magazíny, katalógy, knihy, fo

silňovače, ladiče, otočné taniere, prehrávače kom

tografie, kalendáre, obaly na spisy, plagáty, pro

paktných diskov, kazetové prehrávače, mikrofóny,

spekty', zoznamy.

slúchadlá; digitálne analógové prevodníky; magne

35 - Reklama a propagácia, sprostredkovanie ob

tické a optické médiá na zaznamenávanie zvuku a-

chodu s tovarom, sprostredkovanie reklamy a pro

Iebo nesúce zvuk; káble, konektory; televízne prijí

pagácie, zber a poskytovanie obchodných a podni

mače, videorekordéry; ovládacie zariadenia; počíta

kateľských informácií, zber a poskytovanie infor

če: periférne zariadenia počítača; súčasti a príslu

mácií v oblasti reklamy a propagácie, rozširovanie

šenstvo všetkých uvedených výrobkov.
(730)

NEW TRANSDUCERS LIMITED,

reklamných materiálov, vydávanie reklamných ma
37 Ixworth

teriálov, uverejňovanie reklamných textov, komerč

Place, London SW3 3QH, GB;

né a reklamné poradenstvo, komerčný prieskum,
prieskum v oblasti reklamy, organizovanie súťaží na
účely komerčné a propagačné, organizovanie vý

(210)911-99

stav na komerčné alebo reklamné účely.

(220) 09.04.1999

41 - Vydavateľská činnosť, organizovanie súťaží na

(511) 32. 33, 42

účely vzdelávacie, organizovanie vzdelávacích vý

(540) Kláštorné tajomstvo

stav.

(510)32 - Nealkoholické šumivé nápoje a iné nealkoho

42 - Dizajn, sprostredkovanie činnosti v oblasti di

lické nápoje.

zajnu, zber a poskytovanie informácií v oblasti di

33 - Alkoholické nápoje okrem piva.

zajnu.

42 - Odborné poradenstvo, konzultačné služby a

(730)

VIA CLASSIS, spo). s r. o.,

Tokajicka 22, 821 03

Bratislava, SK;

prevádzkovanie odborných skúšok v odbore lieho
vín, vína a nealkoholických nápojov.
(730)

Vitis trade, s. r. o.,

Sásovská cesta 41, 974 01 Ban
(210)933-99

ská Bystrica, SK;

(220) 14.04.1999
(511) 16. 35, 41,42
(540)

(210)919-99
(220) 12.04.1999

almanach

(511)36

(540) ORBIS
(510) 36 - Organizácia a riadenie spoločných investičných

(510) 16 - Tlačoviny, periodické a neperiodické publiká

kup a predaj akcii a cenných papierov, poradenstvo

cie, časopisy, noviny, magazíny, katalógy, knihy, fo

v oblastí investícií, služby poisťovacích a zabezpe
čovacích maklérov, poistenie, služby investičných
spoločností.
(730)

médií

fondov, sráva investícií a investičných portfolii, ná

ORBIS HOLDINGS LIMITED,

34 Bermudiana

Road, Hamilton, HM 11, BM;

tografie, kalendáre, obaly, plagáty, prospekty, zo
znamy.
35 - Reklama a propagácia, sprostredkovanie ob
chodu s tovarom, sprostredkovanie reklamy a pro
pagácie, zber a poskytovanie obchodných a podni
kateľských informácií, zber a poskytovanie infor
mácií v oblasti reklamy, propagácie a médií, rozši

(210) 924-99

rovanie reklamných materiálov, vydávanie rekla

(220) 12.04.1999

mných materiálov, uverejňovanie reklamných tex

(511)35.41

tov, komerčné a reklamné poradenstvo, komerčný

(540)

1000 + 1 OTÁZOK A ODPOVEDÍ

prieskum, prieskum v oblasti reklamy a médií, or
ganizovanie súťaží na účely komerčné a propagač
né, organizovanie výstav na komerčné alebo rekla

(730)

mné účely.

NOVALIM, spol. s r. o.,

Húščavova 1, 841

01

Bratislava, SK;

41 - Vydavateľská činnosť, zber a poskytovanie in
formácií v oblasti vydavateľskej, organizovanie sú
ťaží na účely vzdelávacie, organizovanie vzdeláva
cích výstav.

(210)987-99

42 - Dizajn, sprostredkovanie činnosti v oblasti di

(220) 19.04.1999

zajnu, zber a poskytovanie informácií v oblasti di

(591) modrá
(511) 30

zajnu a tlačiarstva, poradenstvo v oblasti dizajnu.
(730) VIA CHASSIS,

spol. s r. o.,

Tokajícka 22, 821 03

(540)

Bratislava, SK;

APROMIX

(210)937-99
(220) 14.04.1999

N ÍZKOBIELKO VÍNOVÁ
MÚKA

(591) červená, modrá, biela
(511) 29, 31, 35, 39
(540)

(510)30 - Potravinárska múka, nízkobielkovinová múka,
škrobová múčna zmes ako potrava.

(730) NOVALIM, spol. s r. o.,

Húščavova

1, 841 01

Bratislava, SK;

(210)988-99
(220) 19.04.1999
(591) svetlomodrá, tmavomodrá

NORLAND

(511)33
(554)

(510) 29 - Ryby s výnimkou živých, najmä chladené ryby,
mrazené ryby, rybie plátky, filé, prsty; morské živo
číchy.
31 - Ryby živé.
35 - Sprostredkovanie obchodu s uvedenými tovar
mi.
39 - Doprava tovaru.
(730) KJSAP, s.

r.

o., Jaskový rad 21, 831 01 Bratislava,

SK;

(210) 965-99
(220) 16.04.1999
(511)28

(540) HACKY SAC
(510)28 - Športové potreby s výnimkou odevných súčas
tí a hračky zahrnuté v triede 28.
(730)

Martinček Miroslav,

(510)33 - Alkoholické nápoje (s výnimkou piva), vína,
Bjdrnsonova

9,

811

05

liehoviny a likéry.

Bratislava, SK;
(730)

Bacardi & Company Limited,

Westbay Street,

Cable Beach, New Providence, Bahamy, Aeulestrasse, Vaduz, LI;
(210) 986-99
(220) 19.04.1999
(591)červená
(210) 990-99
(511)30
(220) 19.04.1999
(540)
(511)33

PROMIX

(540) SAPPHIRE
(510)33 - Alkoholické nápoje (s výnimkou piva), vína,
liehoviny a likéry.
(730)

BEZLEPKOVÁ
MVkA
(510) 30 - Potravinárska múka, bezlepková múka, škrobo
vá múčna zmes ako potrava.

Bacardi <& Company Limited,

Westbay Street,

Cable Beach, New Providence, Bahamy, Aeulestrasse, Vaduz, LI;

(210)992-99

vanie masáží a iných rehabilitačných techník; kon

(220) 19.04.1999

zultačné a poradenské služby v oblasti zdravotnej

(511)41

starostlivosti, konzultačné a poradenské služby vo

(540) SLOVGAS

všetkých medicínskych odboroch vrátane ich špe
ciálnych nadstavieb; poradenstvo v problematike

(510)41 - Vydávanie periodických a neperiodických pu

závislosti drog; poradenstvo v sociálnej problemati

blikácií.
(730)

ke; poradenstvo v oblasti kúpeľnej liečby; poraden

Slovenský plynárenský priemysel,

p.,

š.

Mlynské

stvo v oblasti rehabilitačných techník a pomôcok,

Nivy 44/(a, 81125 Bratislava, SK;

poradenstvo v oblasti zdravotníckych pomôcok; far
maceutické poradenstvo; ubytovacie služby v uby
tovacích

(210)995-99

zariadeniach,

prevádzkovanie

pohostin

ských činností v ubytovacích zariadeniach.

(220) 19.04.1999
(730)
(591) bordová, sivá
(511)9, 36, 42

Súkromné neurologické centrum Hippokrates,
spol. s r. o., Ul. M. Sch. Trnavského 8, 841 01
Bratislava, SK;

(540)

(210) 1035-99
(220)22.04.1999
(591) modrá, červená
(511)36

SLOVAKIA spol.

s r. o

(540)

EXlMB AJNKA

(510) 9 - Počítače.
36 - Colné služby.
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42 - Poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru.
(730)

Plačintár Roman,

Šustekova 31, 85 1 04 Bratisla

va, SK;

(5 10) 36 - Bankovníctvo, poisťovníctvo.
(730)

EXIMBANKA SR,

Grôsslingova I, 813 50 Brati

slava, SK;
(210) 1000-99
(220)20.04.1999

(210) 1036-99

(511)29
(540)

(220) 22.04.1999

ŠTUDENTSKÁ ZMES

(511)35,41,42

(510)29- Spracované ovocie, spracované orechy, oriešky,
mandle, arašidy.
(730)

(540)RAClOENERGIA
(510)35 - Organizovanie komerčných alebo reklamných

THYMOS, spol. s r. o.,

Popradská 518, 059 52

výstav, rozširovanie reklamných materiálov zákaz

Veľká Lomnica, SK;

níkom (letákov, prospektov, tlačív, vzoriek), vydá
vanie a aktualizovanie reklamných materiálov, pre
nájom reklamných priestorov.

(210) 1026-99

41 - Organizovanie kultúrnych a vzdelávacích vý

(220)22.04.1999

stav.

(511) 16,41,42

42 - Usporadúvanie a prevádzkovanie výstav.

(540) HIPPOKRATES

(730)

1NCHEBA, a. s.,
Bratislava, SK;

(510) 16 - Tlačoviny, knihy, časopisy, letáky, propagačné
materiály patriace do triedy 16 a týkajúce sa pre
vencie, zdravotnej starostlivosti, medicíny, telesné
ho a duševného zdravia osôb.

(210) 1037-99

41 - Výchova a vzdelávanie v oblasti zdravotnej sta

(220) 22.04.1999

rostlivosti, prevencie, starostlivosti o fyzické a du

(511) 18, 25

ševné zdravie, životného štýlu; organizovanie pred

(540)

nášok,

seminárov,

zdravotnej

konferencií,

starostlivosti,

kurzov

prevencie,

v

oblasti

psychológie,

výživy; organizovanie telesných a duševných cviče
ní; organizovanie zdravotno-rekreačných pobytov a
zájazdov; služby pre oddych a rekreáciu; služby
klubov zdravia.
42 - Služby zdravotných zariadení; služby súkrom
ných kliník; poskytovanie služieb v oblasti zdravot
nej starostlivosti; služby v oblasti interného lekár
stva, neurológie, psychiatrie, fyziatrie, balneológie,
rehabilitácie; lekárske vyšetrenia, diagnostické vy
šetrenia, plánovanie a riadenie liečby; akupunktu
ristické vyšetrenia a liečba akupunktúrou; poskyto-

Viedenská cesta č. 5 - 7, 852 51

(510) 18 - Koža, imitácie kože, výrobky z týchto materiá

(210) 1044-99

lov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, koža zo

(220) 22.04.1999

zviarat, kufre a batožina, dáždniky, slnečníky a pa

(511) 13

lice, biče, sedlárske výrobky.

(540)

25 - Odevy, obuv, klobučnícky tovar.
(730)

TRESO, velkoobchod obuví, a.

s.,

Zlín, 34.

DAP

(510) 13 - Výrobky zápalné, výbušniny a trhaviny.
budo

va, areál SVIT, 762 17 Zlín, CZ;

(730)

ISTROCHEM, a. s., Nobelova 34,

836 05 Bratisla

va, SK;

(210) 1038-99
(210) 1045-99

(220) 22.04.1999

(220)22.04.1999
(591) sýtomodrá, biela, žltá
(511)1
(511)33
(540)

(540)

FENADIT

(510) 1 - Chemikálie pre priemysel.
(730)

ISTROCHEM, a. s., Nobelova 34,

836 05 Bratisla

va, SK;

m
(210) 1047-99
(220) 22.04.1999

Uoviltilfl UtiT
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(540) ISTRO ADIT
(510)2 - Farby.
(730)

ISTROCHEM, a. s., Nobelova 34, 836 05

Bratisla

va, SK;

o i iumnutB čeid mcm >

(510) 33 - Alkoholické nápoje - liehoviny, víno.
(730)

VÍNOPRODUKT, a. s., Bratislava,

Barónka 1,

(210) 1048-99
(220)22.04.1999

835 02 Bratislava, SK;

(511) 1, 5

(540)ISTROEKOL
(210) 1040-99

(510) 1 - Chemikálie pre poľnohospodárstvo, záhradníc

(220) 22.04.1999

tvo, lesníctvo.

(511)1
(540)

5 - Prípravky na ochranu rastlín.

EKOSAL

(730)

ISTROCHEM, a. s., Nobelova 34,

836 05 Bratisla

va, SK;

(510) 1 - Chemické látky a prípravky v stavebníctve na urýchľovanie tuhnutia a tvrdnutia betónov.
(730)

Bruthans Zdeněk, Ing. - STACHEMA Bratisla
va, Němčíkova 7, 841 01 Bratislava, SK;

(210) 1049-99
(220) 22.04.1999
(511)2

(210) 1041-99

(540)ISTROKOM

(220)22.04.1999

(510)2 - Farby.

(511) 19
(540)

(730)

NIVODUR

ISTROCHEM, a. s., Nobelova 34, 836 05

Bratisla

va, SK;

(510) 19 - Stavebné malty, cementové malty.
(730)

Bruthans Zdeněk, Ing. - STACHEMA Bratisla
va, Němčíkova 7, 841 01 Bratislava, SK;

(210) 1050-99
(220) 22.04.1999
(511)2

(540)ISTROLEN

(210) 1043-99
(220)22.04.1999

(510) 2 - Farby.

(511) 13
(540)

(730)

C ARBODANUBIT

ISTROCHEM, a. s., Nobelova 34,
va, SK;

(510) 13 - Výrobky zápalné, výbušniny a trhaviny.
(730)

ISTROCHEM, a. s., Nobelova 34,
va, SK;

836 05 Bratisla

(210) 1051-99
(220) 22.04.1999
(511)22
(540)ISTROPACK

836 05 Bratisla

(510) 22 - Pásky z plastov.

(510) 1 - Umelé sladidlá, algináty, emulgátory, stabilizá

(730) ISTROCHEM, a. s., Nobelova 34, 836 05 Bratisla

tory, gellanová guma, wellanová guma, rhamsanová

va, SK;

guma, vysoko nenasýtené mastné kyseliny, gény to
lerantné proti hmyzu, insekticídom a herbicídom na
použitie pri výrobe poľnohospodárskeho osiva, poľ

(210) 1052-99

nohospodárske chemikálie okrem herbicídov, insek

(220)22.04.1999

ticídov a fungicídov, povrchové aktívne látky a hno

(511) 1

jivá.

(540)MULTADIT

5 - Liečivá, vitamínové a minerálne doplnky, veteri
nárne prípravky na zvýšenie produkcie mlieka a ú-

(510) 1 - Chemikálie pre priemysel.

činnosti kŕmenia, pesticídy, herbicídy, insekticídy a

(730) ISTROCHEM, a. s„Nobelova 34, 836 05 Bratisla

fungicidy.

va, SK;

30 - Voľne naložené potraviny ako káva, kakao, cu
kor, cereálie, cukrovinky, uhľohydrátové žuvacie
gumy.

(210)1054-99

3 l - Poľnohospodárske osivo, sadenice a odrezky

(220)22.04.1999

pre bavlnu, kukuricu, sóju, pšenicu, zemiaky, para

(511) 1, 5
(540)

dajky a byliny; čerstvé zemiaky a čerstvé paradajky.

RASTIM

(730)

MONSANTO COMPANY,

spoločnosť zriadená

podľa zákonov štátu Delaware, 800 North Lind

(510) 1 - Chemikálie pre poľnohospodárstvo, záhradníc

bergh Boulevard, St. Louis, Missouri, US;

tvo, lesníctvo, prípravky na výživu rastlín.
5 - Prípravky na ochranu rastlín.
(730)

ISTROCHEM, a. s., Nobelova 34,

836 05 Bratisla
(210) 1060-99

va, SK;

(220)23.04.1999
(511)28
(540)

(210) 1055-99
(220)22.04.1999

(511) 22
(540)

XORELA

(510) 22 - Surové textilné vlákna.
(730)

ISTROCHEM, u. s., Nobelova 34,

836 05 Bratisla

va, SK;

(510)28- Plaváky pre rybárov, rybárske p nity, navíjačky,
(210) 1056-99

rybárske háčiky, rotačné navijaky, rybárske vaky

(220) 23.04.1999

(vrecia), otočné rybárske sedačky, umelé lybárske

(511)25

návnady, rybárske cievky, udice, debny na ryby, ry

(540)

bárske navijaky.
(730)

OKUMA FISHING TACKLE CO., LTD,

No

132, Fu I Road, 1 Hsin Li, Taiping City, Taichung
Hsien, TW;

(210)1063-99
(220)23.04.1999

(511) 11
(510)25 - Rôzne druhy dámskych nohavičiek, podprse

(730)

OASIS

niek, podväzkové pásy, body (korzety, teddy) nočná

(540)

bielizeň, erotická bielizeň.

(510) 11 - Chladiace zariadenia na balenú vodu a dávko

Džudžová Erika

-

Luxesse,

Zvončeková 3, 040 11

vače pitnej vody s elektricky riadenými zariadenia
mi na ohrievanie, chladenie a/alebo karbonizáciu;

Košice, SK;

fontánky na pitie a tlakovanč zariadenia na chlade
nie vody; systémy s výpustom na dávkovanie, fil
tráciu a reverznú osmózu vody; elektricky riadené

(210) 1057-99

odvlhčovače na odstraňovanie vlhkosti zo vzduchu

(220)23.04.1999
(511) 1

kondenzáciou; elektricky riadené zvlhčovače na do

5 30, 31

dávanie vlhkosti do atmosféry miestností alebo i-

(540)

ných priestorov; časti a súčasti uvedených výrobkov
vrátane vonkajších skriniek, zachytávačov kvapiek
a predných, vrchných, spodných a bočných náhrad
ných panelov na chladiace zariadenia na balenú vo

MONSANTO
Food Health ■ Hope
-

du a dávkovače pitnej vody; vypínače, prebublávačky a tlakové regulačné ventily na fontánky na pitie
a chladiace zariadenia na vodu, drenážne a potrub-

né zachytávače; spojky a ohyby na drenážne potru

(730)

JASPER TEXTILES, INC.,

2118

Mercantile

Drive, N. E., Leland, North Carolina 28451, US;

bia; rúrky a dýzy na plnenie pohárov na pitie; kohú
tiky a odtoky na nástenné fontánky, všetko patriace
do triedy 11.
(730)

OASIS CORPORATION,

265 North

Hamilton

(210) 1067-99
(220)23.04.1999

Road, Columbus, Ohio 43213, US;

(511)9, 37, 42
(540)
(210)1064-99
(220)23.04.1999
(511) 11
(540)

OASIS
(510) Il - Chladiace zariadenia na balenú vodu a dávko
vače pitnej vody s elektricky riadenými zariadenia

(5 10) 9 - Elektronické zariadenia na diaľkové ovládanie a

mi na ohrievanie, chladenie a/alebo karbonizáciu;

rádiokomuníkácíu.

fontánky na pitie a (lakované zariadenia na chlade

37 - Montáž, údržba, opravy.

nie vody; systémy s výpustom na dávkovanie, fil

42 - Projektovanie, inžinierska činnosť, tvorba po

tráciu a reverznú osmózu vody; elektricky riadené

čítačovej propagácie a priemyselný dizajn.

odvlhčovače na odstraňovanie vlhkosti zo vzduchu

(730)

kondenzáciou; elektricky riadené zvlhčovače na do

Agárdyová Zuzana,

Hollého č. 10, 903 01 Senec,

SK;

dávanie vlhkosti do atmosféry miestností alebo iných priestorov; časti a súčasti uvedených výrobkov
vrátane vonkajších skriniek, zachytávačov kvapiek

(210) 1068-99

a predných, vrchných, spodných a bočných náhrad

(220)23.04.1999

ných panelov na chladiace zariadenia na balenú vo

(591) červená, biela

du a dávkovače pitnej vody; vypínače, prebublávač-

(511)29, 35, 39

ky a tlakové regulačné ventily na fontánky na pitie

(540)

a chladiace zariadenia na vodu; drenážne a potrub
né zachytávače; spojky a ohyby na drenážne potru
bia; rúrky a dýzy na plnenie pohárov na pitie; kohú
tiky a odtoky na nástenné fontánky, všetko patriace
do triedy 11.
(730)

OASIS CORPORATION,

265 North

Hamilton

Road. Columbus, Ohio 43213, US;

(210) 1065-99
(220)23.04.1999
(511) U
(540)

AQUARIUS

(510)29 - Mliečne výrobky, hlavne syry; mäsové výrob

(510) Il - Elektricky chladené chladiace zariadenia na vo
ky.
du a fontánky na pitie, všetko patriace do triedy 11.
(730)

OASIS CORPORATION,

35 - Sprostredkovanie obchodu s uvedenými tovar
265 North

Hamilton

mi.

Road. Columbus, Ohio 43213, US;
39 - Balenie tovaru, doprava tovaru.
(730)

Holečko Vladimír, Ing.,

Hlavná 59, 044 02 Turňa

nad Bodvou, SK;
(210) 1066-99
(220)23.04.1999
(511)25
(210) 1069-99

(540)

(220)23.04.1999
(511) 30

OUTER BANKS

(540)

Puff

(510)30 - Čokoláda, cukríky, arašídové, sójovo-kokosové, mliečne, kávové, mandľové cukrovinky, cukro

(510)25 - Odevy-, najmä pleteninové košele, blúzky, pu
lóvre, tričká.

vinky plnené krémom, cukrovinky na zdobenie via
nočných stromčekov a ostatné cukrovinky.

(730)

DEVA, akciová spoločnosť, Trebišov,

Cukrovar-

ská 502, 075 01 Trebišov, SK;

8 - Ručné nástroje majúce funkciu náradia v prí
slušných odboroch, nožiarske výrobky vrátane no
žiarskych výrobkov z drahých kovov vrátane britiev
a holiacich elektrických strojčekov, vidličky a lyži

(210) 1074-99

ce vrátane z drahých kovov, zbrane sečné a bodné,

(220) 26.04.1999

strojčeky na strihanie vlasov.

(511) 1, 2, 3,4, 5, o, 7, 8, 9, 10, J 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

9 - Prístroje a nástroje určené na vedecké a labora

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,

torně účely; prístroje a nástroje navigačné, t. j. prí

32, 33, 34, 35, 36, 37

stroje a nástroje určené na prenášanie rozkazov, na

(540)

meranie a prístroje všeobecne používané pri riadení
lodí a lietadiel; rádiolokačné zariadenia, pozemné
zabezpečovacie a prevádzkové zariadenia na letec
kú dopravu všetkých druhov, prístroje a nástroje
geodetické a prístroje na bezdrôtovú telegrafiu; prí
stroje fotografické, kinematografické, optické vrá
tane premietačov obrazu a zväčšovacích prístrojov;
prístroje a nástroje na váženie a meranie, prístroje a
nástroje signalizačné vrátane signálnych píšťal; prí

(510) 1- Chemické prípravky na priemyselné a vedecké ři

stroje a nástroje na účely záchranné a učebné; auto

čely, pre fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníc

maty uvádzané do činnosti vhodením mince alebo

tvo, lesníctvo okrem herbicídov, fungicídov a insek

známky, prístroje na záznam a reprodukciu hovore

ticídov, umelé živice, plastické hmoty v surovom

ného slova; rozhlasové a televízne prijímače a vy

stave (v prášku, pastách, v tekutom stave), pôdne

sielače, satelitné prijímače, gramofóny, audiovizu

hnojivá prírodné a umelé, prostriedky; hasiace, na

álna technika všetkých druhov, magnetofóny všet

kalenie, na zváranie, konzerváciu potravín, trieslo

kých druhov, zapisovačie pokladnice a počítacie

viny, priemyselné spojivá, prostriedky na čistenie

stroje vrátane kancelářských a dierovacích strojov,

sporákov, ortuť, antimón, alkalické a alkalickozemi-

výpočtová technika všetkých druhov vrátane peri

té kovy, bauxit.

férnych zariadení, telekomunikačná technika všet

2 - Farby, laky, fermeže na priemyselné a umelecké

kých druhov, hasiace prístroje, špeciálne puzdrá na

účely, textilné farby, prípravky na farbenie potravín

prístroje a nástroje, ktoré sú zaradené do tejto trie

a nápojov, farbivá, antikorózne a impregnačné náte

dy, elektrotermické nástroje a prístroje ako: ručné e-

ry', farbiace prípravky, moridlá, prírodné živice, ko

lektrické zváračky, elektrické žehličky a pod., elek

vové fólie, kovy v prášku na účely maliarske a de-

trické prístroje a zariadenia ako elektricky vykuro

koratérske.

vané: podhlavníky, odevy a súčasti odevov, ohrie

3 - Prípravky: pracie a bieliace, čistiace, leštiace,

vače nôh, elektrické zapaľovače a podobné zariade

vu-

nia nezaradené do iných tried, elektromechanické

ňavkárske vrátane éterických olejov, vodičky na

zariadenia pre domácnosť určené na čistenie ako:

odmasťovacie, mydlo, výrobky:

kozmetické,

vlasy, zubné pasty a prášky, želatína na potravinár

vysávače prachu, leštiče parkiet a pod., súčasti a prí

ske účely, modridlá na bielizeň, farby na vlasy.

slušenstvo všetkých uvedených prístrojov a zariade

4 - Priemyselné oleje a tuky, mazadlá, prípravky na

ní.

viazanie prachu, palivá (čierne a hnedé uhlie), pali

10 - Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, zubo-

vové drevo, oleje, pohonné hmoty, osvetľovacie

lekárske, zverolekárske vrátane špeciálneho nábyt

prostriedky', sviečky', sviece, nočné lampičky, knôty.

ku pre tieto odbory a vrátane prístrojov a zdravot

5 - Výrobky: farmaceutické, zverolekárske, zdra

níckych pomôcok, ako ortopedické, bandáže, zdra

votnícke, dietetické pre deti a chorých, chemické na

votnícke, výrobky z gumy, protézy, prikrývky vy

lekárske účely, náplasti, obväzový' materiál, hmoty

hrievané elektricky', chirurgické nástroje nožiarske

určené na plombovanie zubov a na zubné odtlačky,

ho charakteru.

prostriedky: dezinfekčné, na ničenie rastlinných a

11 - Osvetľovacie a vykurovacie zariadenia na vý

živočíšnych škodcov, antiparazitně látky.

robu pary, zariadenia na varenie, chladenie, vetranie

6 - Obyčajné kovy v surovom a polospracovanom

vrátane klimatizácie alebo zariadenia

stave a ich zliatiny; kotvy, nákovy, zvony, stavebný

vzduchu, zariadenia na rozvod vody a zdravotnícke

materiál z valcovaného a liateho Írovu, koľajnice a

zariadenia.

na úpravu

iný kovový materiál určený na železničné účely; re

12 - Pozemné vozidlá, motory pre pozemné vozid

ťaze; kovové káble a drôty - s výnimkou drôtov ur

lá, poháňacie súkolesia a hnacie remene pre pozem

čených na elektrotechnické účely, zámočnícke vý

né vozidlá, zariadenia na leteckú, lodnú a pozemnú

robky, kovové rúry, nedobytné pokladnice a schrán

dopravu.

ky, oceľové guľôčky, podkovy, klince a skrutky, iné

13 - Ohňostroje.

kovové výrobky, ktoré nie sú obsiahnuté v iných

14 - Drahé kovy a ich zliatiny, predmety z drahých

triedach, rudy.

kovov, ich zliatin alebo predmety z plátovaných

7 - Stroje a obrábacie stroje - s výnimkou tých, kto

(dublovaných) kovov, bižutéria z umelých a plastic

ré sú zahrnuté v tr. 9 - 12 a 16, motory, súkolesia a

kých

hnacie remene, poľnohospodárske stroje a liahne,

vrátane špeciálnych puzdier, umelecké predmety z

maznice, elektrotechnické zariadenia a prístroje pre

bronzu.

domácnosť - drviče, mixéry, mlynčeky.

hmôt, hodiny

a chronometrické zariadenia

15 - Hudobné nástroje vrátane mechanických klaví

pripravené z tovarov zaradených do triedy 29, zele

rov a ich príslušenstva, hudobné skrine.

nina naložená v octe.

16 - Papier a výrobky z papiera, lepenky a karto

30 - Káva, čaj, kakao, ryža, tapioka, kávové náhrad

nážne výrobky, tlačoviny, časopisy, periodiká, kni

ky, múka a obilné výrobky určené na ľudskú výži

hy, knihárske výrobky, fotografie, písacie potreby,

vu, nápoje z kávy, kakaa, čokolády, chlieb, sucháre,

kancelárske lepidlá potreby pre umelcov, štetce, pí

sušienky, jemné pečivo, cukrovinky, zmrzlina, med,

sacie stroje, kancelárske potreby okrem nábytku, u-

sirup z melasy, kvasnice, prášky do pečiva, soľ,

čebné a školské potreby a pomôcky, hracie karty,

čierne korenie, ocot, chuťové omáčky, korenie, ľad.

tlačiarenské písmená štočky, spojivá pre papieren

31 - Výrobky: poľnohospodárske, záhradnícke, pro

ský priemysel.

dukty lesnícke vrátane nespracovaného dreva, se

17

-

Gutaperča,

guma,

baláta,

náhradky

týchto

mená, čerstvé ovocie a zelenina, sadenice, živé rast

hmôt, polotovary z plastických hmôt (fólie, dosky,

liny a prírodné kvetiny, krmivá pre zvieratá, slad.

tyče), tesniace hmoty; upchávky a izolácie (tepelné,

32 - Pivo, ľahké pivá a ležiaky, minerálne vody, šu

elektrické alebo zvukové); azbest, sľuda a výrobky

mivé a iné nealkoholické nápoje, sirupy a iné prí

z nich, nekovové hadice; izolačné nátery.

pravky na prípravu nápojov, ovocné šťavy a nápoje

18 - Koža a jej náhradky, výrobky z kože a jej ná

z ovocných štiav.

hrad, surové kože a kožušiny, kufre a cestovné taš

33 - Vína, liehoviny, likéry, nealkoholické vína.

ky, dáždniky, slnečníky, palice, biče, postroje na ko

34 - Tabak v surovom stave, tabakové výrobky, pot

ne, sedlárske výrobky.

reby pre fajčiarov, zápalky.

19 - Stavebný materiál vrátane po lospracováného

35 - Sprostredkovanie nákupu a predaja tovaru.

reziva - trámy, dosky, drevené panely, preglejka,

36 - Lízing tovarov.

sklenené tehly, dlaždice a pod., prírodný a umelý

37 - Úpravy tovarov, montáž tovarov, výmena chyb

kameň, cement, vápno, malta, sadra, štrk, kameni

ných súčiastok a servis v odbore.

nové a cementové rúry, stavebný materiál na stavbu

(730)

ciest, asfalt, smola, živec, prenosné domy, kamenné

Missiva, spol. s r. o., V oblouku 588/21,400 07

Ús

tí nad Labem, CZ;

pomníky, kozuby.
20 - Nábytok vrátane kovového a kempingového
nábytku, brúsené sklo a zrkadlá rámy, výrobky z

(210)1075-99

dreva, korku, prútia, tŕstia, trstiny, rohoviny, slono

(220) 26.04.1999

viny, kostí, korytnačiny, jantáru, perlete, morskej

(511) 1, 3, 5

peny, buničiny, výrobky z plastických hmôt, pos

(540)

teľné potreby, matrace, podhlavníky.
21 - Drobné náradie a prenosné nádoby na domáce
a kuchynské účely, ako kuchynský riad, vedrá ple
chové misky, misky z platických hmôt alebo iných
hmôt, strojčeky na mletie, sekanie a lisovanie a
pod., hrebene a špongie na umývanie, toaletné pot
reby, kefy, kefársky materiál, pomôcky na upratova
nie, čistiace látky, drôtenky, sklenený tovar vrátane
okenného skla, výrobky z porcelánu a kameniny,
ktoré nie sú zaradené do iných tried.
22 - Povrazy, struny na technické účely, laná, motú

(510) 1 - Chemické výrobky na priemyselné a vedecké ú-

zy z prírodných, umelých alebo plastických látok,

čely, pre fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníc

siete a stany vrátane stanov na táborenie, lodné

tvo, lesníctvo okrem herbicídov, fungicídov a insek

plachty, vrecia, čalúnnický materiál, ako vlásie, ka

ticídov, umelé živice, plastické hmoty v surovom

pok, perie, morská tráva, surové textilné vlákna.

stave (v prášku, pastách, v tekutom stave), pôdne

23 - Nite.

hnojivá prírodné a umelé, prostriedky: hasiace, na

24 - Tkaniny; prikrývky vrátane prikrývok na cesto

kalenie, na zváranie, na konzervovanie potravín,

vanie, voskové poťahové plátno.

triesloviny, priemyselné spojivá, prostriedky na čis

25 - Odevy, bielizeň, topánky, črievice, trampky.

tenie sporákov, alkalické a alkalickozemité kovy,

26 - Cipky, výšivky, stuhy, šnurovačky, druky, háči

bauxit.

ky, zipsy, umelé kvety, leonský tovar.

3 - Prípravky: pracie a bieliace, čistiace a leštiace,

27 - Koberce, rohože, linoleum a iné podlahové kry

odmasťovacie, mydlo, výrobky: kozmetické,

tiny, čalúny vrátane farebných papierových tapiet,

ňavkárske vrátane éterických olejov, vodičky na

paravány, žinenky.

vlasy, zubné pasty, prášky, želatína na potravinárske

28 - Hry, hračky, telocvičné a športové náradie a ná

účely, moridlá na bielizeň, farby na vlasy.

vo-

činie, rybárske potreby, náradie na zimné športy a

5 - Výrobky: dietetické pre deti a chorých, náplasti,

športové hry, plážový a kúpací tovar (ako hry a

obväzový materiál, prostriedky dezinfekčné, na ni

hračky), ozdoby na vianočný stromček, výrobky zá

čenie rastlinných a živočíšnych škodcov, antipara-

bavnej pyrotechniky.
29 - Mäso, ryby, hydina, mäkkýše, kôrovce, zveri
na, mäsové výťažky, zelenina a ovocie, konzervo
vané, sušené,

varené, rôsoly, zaváraniny, vajcia,

mlieko a iné mliečne výrobky vrátane mliečnych
nápojov, jedlé oleje a tuky; konzervované potraviny

zitné látky.
(730)

Missiva, spol. s r. o„ V oblouku 588/21,400 07
tí nad Labem, CZ;
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(210) 1076-99

tabuľové okenné sklo.

(220)26.04.1999

20 - Nábytok vrátane kovového a kempingového

(310) 140378

nábytku, brúsené sklo a zrkadlá, rámy, košikársky

(320)24.02.1999

tovar, výrobky z dreva, korku, prútia, tŕstia, trstiny,

(330) CZ

slonoviny,

(591) čierna, červená, modrá, žltá, biela, hnedožltá

morskej peny, buničiny a z ich náhrad alebo z plas

(511)3, 5, 14, 16, 18. 19, 20. 21, 25, 27, 28, 29, 30 32,
35. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

kostíc,

korytnačiny,

jantáru,

perlete,

tických hmôt, určených ako bytové doplnky alebo
okrasné predmety, posteľné matrace, podhlavníky,

(540)

rošty, spacie vaky.

PROJEKT SRDCE

21 - Drobné náradie a prenosné nádoby pre domác
nosť a kuchyňu

t

obyčajných kovov, dreva, kame

niny, porcelánu, skla a plastov, hrebene, špongie na
umývanie a iné toaletné náradie zaradené do tr. 21,
kefy, kefársky materiál, pomôcky a látky na čiste
nie. drôtenky, sklenený, kameninový a porcelánový
tovar okrasného charakteru, malé ručné kuchynské
prístroje bez elektrického pohonu - strojčeky na
mletie, sekanie a lisovanie.
24 - Voskové poťahové plátno.
25 - Odevy, bielizeň, obuv, črievice, trampky, klo(510)3 - Pracie prostriedky, prípravky bieliace, čistiace,

bučnícky tovar.

leštiace odmasťovanie, mydlo, výrobky kozmetic

27 - Koberce, rohože, rohožky a iné podlahové kry

ké. voiinvkárske vrátane éterických olejov, výrobky

tiny. tapety' papierové a z plastov, paravány, žinen

určené na starostlivosť o telo, pleť a vlasy, zubné

ky.

pasty a prášky, ústne vody, prostriedky na čistenie

28 - Hry, hračky, telocvičné a športové náradie a ná

sporákov.

činie, rybárske potreby, náradie na zimné športy a

5 - Výrobky: farmaceutické, zverolekárske, zdra

športové hry, plážový a kúpací tovar (ako hry a

votnícke, dietetické na liečebné účely, potraviny pre

hračky), ozdoby na vianočný stromček.

deti, liečivé cukrovinky, posilňujúce

29 - Mäso, ryby, hydina, mäkkýše, kôrovce, zveri

povzbudzu

júce nápoje a potraviny, náplasti, obväzový mate

na, mäsové výťažky, zelenina a ovocie konzervova

riál. hygienické vložky, hmoty určené na plombova

né, sušené, varené, rôsoly, zaváraniny, vajcia a vý

nie zubov a .na zubné odtlačky. prostriedky dezin

robky z vajec, mlieko, mliečne výrobky vrátane

fekčné. na ničenie rastlinných a živočíšny ch škod

mliečnych nápojov, jedlé oleje a tuky, konzervova

cov, anliparazitné látky, mikroorganizmy.

né potraviny pripravené z tovarov zaradených v

í 4 - Drahé kovy a ich zliatiny, predmety z drahých

triede 29, hotové jedlá z mäsa, rýb, hydiny, zveriny

kovov, ich zliatin alebo predmety z plátovaných

alebo strukovín, omáčky obsahujúce vajíčka alebo

(dublovaných) kovov (s výnimkou nožiarskych vý

olej, zelenina naložená v octe.

robkov a príborov) vrátane umeleckých predmetov,

30 - Káva, čaj, kakao, ryža, tapioka, kávové náhrad

bižutéria,

ky, múka a obilné výrobky určené na ľudskú výži

drahokamy,

drahé kamene,

hodinářské

výrobky a iné chronometrické’ zariadenia vrátane

vu, nápoje z kávy, kakaa, čokolády, chlieb, sucháre,

špeciálnych puzdier, umelecké predmety- z bronzu.

sušienky, jemné pečivo, cukrovinky, zmrzlina, med,

16 - Papier a výrobky z papiera, lepenky a karto

sirup z melasy, kvasnice, prášky do pečiva, soľ,

nážne výrobky, tlačoviny, časopisy, periodiká kni

čierne korenie, ocot, chuťové omáčky, korenie, ľad

hy, knihárske výrobky, fotografie, písacie potreby.

na chladenie, želatína na potravinárske účely, ná

lepidlá pre domácnosť a kancelárie, tuhy, ceruzky,

tierky na chlieb, žuvačky.

pastely, uhle, štetce, písacie stroje, kancelárske pot

32 - Pivo, ľahké pivá a ležiaky, minerálne vody, šu

reby okrem nábytku, učebné a školské potreby a po

mivé a iné nealkoholické nápoje, sirupy a iné prí

môcky, hracie karty, tlačiarenské štočky, papierové

pravky na prípravu nápojov, ovocné šťavy a nápoje

servítky, vreckovky a plienky, rozmnožovacie stro

z ovocných štiav.

je, obalové materiály z plastických hmôt, obrazy,

35 - Inzertné, reklamné a propagačné služby, pos

skladačky - puzzle, maľovanky, knihy

tvorivých

kytovanie pomoci pri prevádzke obchodu, marke

činnosti (activity books), obtlačky, pexesá.

tingové služby.

18 - Koža a imitácie kože, výrobky z kože a jej ná

36 - Poisťovníctvo a peňažníctvo, realitná kancelá

hrad. surovej kože a kožušín, kufre a cestovné taš

ria, lízingové služby, sprostredkovateľské a obstará

ky. tašky, kabelky, opasky, ďalšie s v robky z kože

vateľské služby uvedených činností, cenové odha

zaradené do tr. 18, dáždniky, slnečníky, palice, biče,

dy.

postroje na kone, sedlárske výrobky.

37 -

19

ske, klampiarske, inštalatérske, kúrenárske, pokrý

Stavebný materiál nekovový vrátane polospra-

dužby stavebné a opravárske, služby maliar

covaného reziva (trámy, dosky', drevené panely, pre

vačské, inšpekcia stavebných návrhov,

glejka, sklenené tehly obkladačky, dlaždice a pod ),

stavebných strojov, náradia a materiálov, servisné

prenájom

prírodný a umelý kameň, cement, vápno, malta,

služby, údržbárske služby, búranie stavieb.

sadra, štrk, kameninové a cementové rúry, výrobky

38 - Spojové služby - pošta, telefón, telegraf, fax a

na stavbu ciest, asfalt, smola, živec, prenosné dom v.

pod., vysielanie rádiovej a televíznej, tlačovej a in

kamenné pomníky, kozuby, umelecké predmety z

formačnej agenti) ty.

kameňa, sadry a pod., plastové okná. posuvné okná,

39 - Doprava a skladovanie, služby poskytované v

súvislosti s pozemnou, vodnou a leteckou dopravou,

čerstvé hľuzovky; humus (hnojenie na list-).

prenájom dopravných prostriedkov, služby balenia

35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom; spros

a expedície tovarov, informácie o cestovaní a do

tredkovanie obchodu v oblasti poľnohospodárstva,

prave tovaru, informácie o cestovných tarifách, po

záhradníctva a lesníctva; reklamná a inzertná čin

riadkoch a spôsobe dopravy, kontrola dopravných

nosť; zásielkové reklamné služby; rozširovanie re

prostriedkov a tovaru pred prepravou, sprostredko

klamných oznamov a materiálov; prenájom reklam

vanie dopravných služieb, úschova predmetov, roz

nej plochy.

vod elektrickej energie.

36 - Prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie ob
chodu s nehnuteľnosťami; lízing; správa budov a

40 - Spracovanie materiálov (napr. pokovovanie,
chrómovanie,

rezanie,

šitie odevov

na zákazku,

pozemkov.

spracovanie odpadkov, druhotných surovín).

42 - Záhradkárstvo; služby v oblasti záhradnej ar

41 - Výchovná a zábavná činnosť, vydavateľstvo a

chitektúry; odborné poradenstvo v oblasti poľno
hospodárstva, záhradníctva a lesníctva.

nakladateľstvo.
42 - Služby nezaradené do iných tried, t. j. hotelier

(730) ENGO, s. r.

stvo, príprava jedál, spoločné stravovanie, pohrebné

o.,

VI. Clementisa 13, 917 00 Trnava,

SK;

ústavy, cestovné kancelárie, odborné posudky, tvor
ba špeciálneho softvéru, rýchle občerstvenie, služby
inžinierov, chemikov, fyzikov a pod., výskum, pro
jektové práce, konštruktérske práce, konzultačná
činnosť, posudky, zásobovacie služby, kníhtlač, ob
chody s použitým tovarom, starožitníctvo, bezpeč
nostná agentúra.
(730)

Missiva, spot,

s r.

o., V oblouku

588/21, 400 07 Ús

(210) 1085-99
(220)26.04.1999
(511) 1, 5
(540)METATION
(510) 1 - Chemikálie pre poľnohospodárstvo,

záhradníc

tvo, lesníctvo s výnimkou herbicídov, fúngicídov a

tí nad Labem, CZ;

insekticídov.

5 - Prípravky na ochranu rastllín.
(730) ISTROCHEM, a. s., Nobelova 34, 836 05

(210) 1080-99

Brati

slava, SK;

(220)26.04.1999
(511) 19
(540)

SIKO

(210) 1086-99

(510) 19 - Dlažba s výnimkou kovovej, dlaždice s výnim

(220)26.04.1999

kou kovových, nekovové stavebné dlaždice, obkla

(511) 19, 27, 35

dačky, tvarovky, dlažbové drenážne tvarovky.

(540)

(730) PRE MAC,

spol. s

r.

o.,

Stará Vajnorská cesta 25,
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832 17 Bratislava, SK;
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(510) 19 - Asfaltové dlažby; osvetľovacia, svietiaca dlaž
(210) 1081-99

ba; dlažba s výnimkou kovovej; nekovové stavebné

(220)26.04.1999

dlaždice, obkladačky; dlaždicové podlahy s výnim

(511)25, 42
(540)

kou kovových.

EBETON

27 - Samolepiace podlahové krytiny z PVC, najmä
v tvare štvorcov; farbiaca páska; podlahové krytiny

(510) 25 - Dámske, pánske a detské odevy, bundy, kabáty,
vinylové; kúpeľňové predložky - rohožky; povrchy
konfekcia, kostýmy, šaty, košele, zvrchníky, krava
na dlážky; podlahové krytiny; izolačné podlahové
ty, saká, nohavice, pulóvre, svetre, sukne, blúzky,
krytiny; izolačné povrchy na dlážky; dverové ro
tričká, dámska, pánska a detská obuv.
hožky;

trstinové

rohože;

koberce,

predložky

do

42 - Módne návrhárstvo.
automobilov; koberce, koberčeky; protišmykové ro
(730) Nosková Božena BONO, Bratislavská 15, 917 02
hože; tapety s výnimkou textilných; linoleum.
Trnava, SK;
35 - Sprostredkovanie obchodnej činnosti s tova
rom.
(730)

(210) 1083-99

OXALIS, spol. s

r.

o.,

Ul.

17. listopadu

708 52 Ostrava - Porubá, CZ;
(220)26.04.1999
(511) 1, 31, 35, 36, 42
(540)

.

ENGO

(510) 1 - Hnojivá; prípravky na hnojenie; chemické prí
pravky' pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a les
níctvo s výnimkou fúngicídov, herbicídov, insekticí

(210) 1089-99
(220)27.04.1999
(511)3
(540)

dov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov.
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné pro
dukty; obilniny; zrno (obilie); ovos; jačmeň; pšeni
ca; raž; obilie v nespracovanom stave; zrno na živo
číšnu spotrebu; zrno (semená); semená rastlín; sa
denice; čerstvá zelenina; čerstvé ovocie; šalát; ku
kurica; zemiaky; rastliny; stromy; kvetinové cibule;

TTlIjrEIDO
móui

1790,

(510)3 - Mydlá, parfúmériový tovar, kozmetika vrátane

pery, leštiace prípravky, líčidla, práškový mejkap,

výrobkov na starostlivosť o pleť, vlasy, telo a mej

obočenky, odlakovače, opaľovacie prípravky, po

kap.

mády na kozmetické účely, voňavky, toaletné vody,

(730)

Shiseido Company, Ltd.,

7-5-5 Ginza, Chuo-ku,

Tokyo, JP;

farby na vlasy, vata na kozmetické účely, holiace
prípravky, kozmetické prípravky do kúpeľa.
5 - Bylinkové čaje, liečivé byliny, cukrovinky s lie
čivými prísadami, liečivé kúpeľové soli, lekárničky,

(210) 1092-99

liečivé nápoje, náplasti, soli na lekárske účely, žu

(220)27.04.1999

vacie gumy, žuvačky- na lekárske účely.

(511)30

9 - Prehrávač kompaktných diskov, slnečné okulia-

(540)

ic, videohry, videokazety, gramofónové platne, dis
ky na zvukové nahrávky, štíty- proti oslneniu, mag
netické pásky-, nosiče zvukových nahrávok, kreslené
filmy, hracie automaty-, hracie automaty uvádzané
do činnosti vhodením mince, vysielače elektronic
kých signálov, pásky- na zvukové nahrávanie, pásky
so zvukovými nahrávkami, puzdrá na okuliare, hologramy, reklamné svetelné tabule, neónové rekla
my, zariadenia na prenášanie zvuku, zvukové na
hrávacie zariadenia, zvukové prehrávacie zariade
nia, televízne zariadenia, exponované filmy, magne

(510)30 - Ryža, cestoviny, obilniny a obilninové príprav

tické disky-, hracie zariadenia fungujúce po pripoje

ky; čaj, káva, kakao, varená čokoláda a čokoládové

ní na televízne prijímače, exponované kinofilmy,

nápoje, kávové esencie, kávové výťažky, zmesi ká

zábavné zariadenia prispôsobené na fungovanie len

vy a čakanky; čakanka, čakankové zmesi, všetko

spolu s televíznymi prijímačmi, kompaktné disky,

ako kávové náhradky; neliečivé cukrovinky; jemné

optické kompaktné disky, magnetické médiá, mag

pečivo a zákusky, sušienky, keksy a sucháre: vodo

netické nosiče údajov, optické nosiče údajov, optic

vé zmrzliny, smotanové zmrzliny, zmrzlinové vý

ké disky.

robky, mrazené cukrovinky: chladené dezerty a zá
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kusky; peny, šerbety; chlieb; cukrárske a pekárske

trické vreckové baterky, reťaze farebných žiaroviek,

výrobky, nápoje patriace do triedy 30; plnky zlože

lampióny, zariadenia do automobilov proti oslneniu.

né prevažne z tovarov patriacich do triedy 30; slad

12 - Autá, autobusy, bicykle, člny, detské kočíky, la

ké nátierky, slané nátierky, malé občerstveniu medzi

novky, lietadlá, lyžiarske vleky, motocykle, pneu

hlavnými jedlami zložené prevažne z tovarov- pat

matiky, sedačkové výťahy, traktory.

riacich do triedy 30; hotové jedlá a ich zložky obsa

14 - Amulety (šperky), hodiny, náramkové hodinky,

hujúce prevažne tovary patriace do triedy 30' čoko

amulety,

láda; pizza, pizzové základy: omáčky, posýpky a

doublé (výrobky pokovované drahými kovmi), po

polevy na pizzu; omáčky na cestoviny a ryžu: šalá

hánky z drahých kovov (čaše), bonboniéry z dra

prívesky

(šperky),

pozlátené

výrobky,

tové dressingy; majonéza; omáčky a chuťové omáč

hých kovov, puzdrá na ihly z drahých kovov, puzdrá

ky, kakaové prísady do cukroviniek a cukrárskych

na hodinky, kľúcenky (bižutéria).
15 - Hudobné nástroje, puzdrá na hudobné nástroje,

výrobkov, všetko patriace do triedy 30.
(730)

Plynové zapaľovače, vreckové baterky, elek

Mars, Incorporated, McLean, Virginia 22101.

US;

hudobné skrinky.
16 - Maľovanky, kalamár, písacie potreby, puzdrá
na šekové knižky, reklamné tabule z papiera, kartó

(210)1093-99

nu alebo lepenky, ceruzky, noviny, periodiká, pod

(220)27.04.1999

ložky pod pivové poháre, držiaky na písacie potre

(511)5

tí) . brožúry, zošity, poznámkové zošity, obaly na do

(540)

BETAFEM

(510) 5 - Hormonálne farmaceutické prípravky.
(730)

AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORA
TION, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey
07940-0874, US;

klady, papierové obaly na spisy, zaraďovače (kance
lárske obaly), knihy, obaly (papiernický tovar), ver
zatilky, divadelné dekorácie, obálky, baliaci papier,
peračníky, puzdrá na perá. štítky (papierové nálep
ky), vyučovacie pomôcky vo forme hier, zoznamy,
kancelárske potreby s výnimkou nábytku, pohľadni
ce, tlačoviny, publikácie, príručky, plagáty, listový
papier, stolové prestieranie z papiera, brožované

(210) 1094-99
(220) 27.04.1999
(511) 3, 5, 9, U, 12, 14, 15. 16, 17, 18 20, 21, 22, 24, 25,
27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 35. 16, 38. .39, 40,41,
42

(540) Zlatá rybka
(510) 3 - Avivážne prípravky, kozmetické ceruzky, čistia
ce mlieka na toaletné účely, depilačné prípravky,

knihy, papierové obrusy, záložky do kníh, plniace
perá, prospekty, perá (kancelárske potreby), vrecká
z papiera alebo plastických materiálov, školské pot
reby, blahoprajné pohľadnice, papierové podložky
na stôl (anglické prestieranie), nálepky na kancelár
ske použitie alebo pre domácnosť, ročenky, stojany
na perá a ceruzky, papierové podložky pod poháre,
oznámenia (papiernický tovar), papierové vlajky,

kolínske vody, kozmetické prípravky, kozmetické

papierové zástavy, nože na papier, otvárače na listy-,

krémy, kvetinové parfumy, laky na nechty-, lesky na

strúhadlá na ceruzky (orezávadlá), obrúsky (papie-

rové prestieranie), puzdrá na písacie potreby, pútače
z papiera alebo lepenky, papierové obrúsky, utierky,
etikety s výnimkou textilných, nálepky, lepiace štít
ky.
17 - Gumové baliace tašky, gumové baliace vrecká,
nálepky s výnimkou nálepiek na kancelárske účely
a použitie v domácnosti, samolepky s výnimkou
samolepiek na kancelárske účely a pre domácnosť.
18 - Školské tašky (aktovky), puzdrá na navštíven
ky, dáždniky, obaly na dáždniky, batohy, plecniaky,
slnečníky, peňaženky, nákupné tašky, vaky pre tu
ristov, plážové tašky, kožené baliace tašky, kožené
vrecká na balenie vecí, aktovky, kufríky, puzdrá a obaly z vulkán fíbra, kľúčenky (kožená galantéria),
sieťky na nákupy.
20 - Dekoratívne predmety vydávajúce zvuk, re
klamné nafukovacie predmety, dekoratívne násten
né ozdoby s výnimkou textilných, dekoratívne zá
vesy na steny s výnimkou textilných, slamky na pi
tie, pútače z dreva alebo plastických hmôt, pletené
predmety zo slamy, drevené alebo plastové nádoby,
drevené alebo plastové schránky, figuríny z dreva,
vosku, sadry alebo plastu.
21 - Poháriky papierové alebo z plastických hmôt,
puzdrá, vrecká, sklenené poháre, škatuľka na peči
vo (keksy), nádoby na pitie, puzdrá na mydlo, mydlovničky, misky, karafy, fľaše, porcelánové ozdoby,
dekorácie, poháre, hrnce, hrnčeky, papierové tanie
re, porcelán, tanieriky, tácne, podnosy s výnimkou
tanierikov z drahých kovov, poháriky s výnimkou
pohárikov z drahých kovov, bonboniéry okrem bon
boniér z drahých kovov, džbány, krčahy s výnimkou
džbánov a krčahov z drahých kovov, figuríny z por
celánu, terakoty alebo skla.
22 - Bavlna, hodváb, ľan, lyko, plachty, siete, vlna.
24 - Samolepiaci textil nanášaný teplom; textílie;
tkaniny; behúne na stôl; obrusy s výnimkou papie
rových; vlajky s výnimkou papierových; stolová a
posteľná bielizeň; podložky pod poháre alebo tanie
re (prestieranie); podložky na stôl s výnimkou pa
pierových (anglické prestieranie); textilné obrúsky;
obrúsky (textilné prestieranie).
25 - Maškarné kostýmy; šaty, závoje, športové ob
lečenie; tričká; pracovné plášte; čiapky; priliehavé
čiapky; šilty na čiapky; šilty na pokrývky hlavy;
čiapkové štítky; náprsenky; oblečenie; odevy; kom
binézy (oblečenie); šatky, šály; tielka; vesty; športo
vé bundy; bundy, saká, oblečenie z papiera; čelen
ky; pančuchy, pančuškové nohavice.
27 - Koberce, krytiny, dlážky, linoleum, tapety, umelé trávniky.
28 - Jarmočná manéž (trhovisko); plyšové hračky;
balóniky (hračka), balóny na hranie; hračky; zvon
čeky na vianočné stromčeky; hracie automaty s vý
nimkou automatov uvádzaných do chodu vhodením
mince; golfové vaky; spoločenské hry; bábky; bábi
ky; divadelné masky; karnevalové masky; ozdoby
na vianočné stromčeky s výnimkou osvetlenia a
cukroviniek; zariadenia na elektronické hry s vý
nimkou hier využívajúcich televízne prijímače; au
tá (hračky); medvedíky (hračky).
29 - Jogurt, hrozienka, džemy, kaviár, maslo, mlie
ko, mliečne výrobky, mrazené ovocie, nakladaná
zelenina, konzervované ovocie, polievky, smotana,
syry, sušené ovocie, sušená zelenina, želatína.

30 - Cukríky, čaj, čokoláda, čokoládové nápoje, ka
kao, kakaové nápoje, káva, kávové príchuti, kečup,
korenie, majonéza, med, rajčinová šťava, ryža,
zmrzliny, mrazené jogurty.
31 - Čerstvé ovocie a zelenina, kvety prírodné a su
šené, semená rastlín.
32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické aperitívy;
minerálne vody; sódová voda; ovocné šťavy; zele
ninové šťavy; pivo.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
34 - Tabak, zapaľovače, cigary, cigarety, fajčiarske
súpravy.
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 vzo
riek; obchodný alebo podnikateľský prieskum; pre
nájom reklamných materiálov; služby, poradenstvo
v obchodnej činnosti; uverejňovanie reklamných
textov; vydávanie reklamných alebo náborových
textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný ale
bo podnikateľský prieskum; vzťahy s verejnosťou,
prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a
spoločenským prostredím; televízna reklama; re
klamné agentúry; poradenské služby v oblasti ob
chodného alebo podnikateľského riadenia; predvá
dzanie (služby modeliek) na reklamné účely a pod
poru predaja; prieskum trhu; hospodárske a ekono
mické predpovede; organizovanie komerčných ale
bo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľ
ské informácie; prieskum verejnej mienky; prená
jom reklamných priestorov; prenájom reklamných
plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spracova
nie textov.
36 - Prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie;
sprostredkovateľská činnosť; realitné kancelárie;
sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie nehnu
teľností; organizovanie dobročinných zbierok; orga
nizovanie zbierok; správa nehnuteľností.
38 - Televízne vysielanie; informačné kancelárie;
tlačové kancelárie; penájom prístrojov na prenos
správ.
39 - Prenájom dopravných prostriedkov; sprosterdkovanie prepravy, informácie o doprave; distibúcia
tovaru na dobierku.
40 - Spracovanie kinematografických filmov; knihárstvo; zhromažďovanie materiálov pre tretie oso
by; strihanie videopások.
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; orga
nizovanie lotérií, zábava, pobavenie; požičiavanie
filmových premietačiek a príslušenstva; filmové
štúdiá; organizovanie vedomostných alebo zábav
ných súťaží; prenájom dekorácií; zverejňovanie tex
tov okrem reklamných; vydávanie textov s výnim
kou reklamných alebo náborových; vyučovanie,

vzdelávanie; prenájom audionahrávok; požičiava

(210) 1097-99

nie filmov; filmová tvorba; služby agentúr spros

(220)28.04.1999

tredkovávajúcich divadelných koncertných a variet

(511) 1, 2, 3, 4

ných umelcov; vydávanie kníh; prenájom televíz
(540)
nych prijímačov; výroba televíznych programov;

CARIX

(510) 1 - Transmisné kvapaliny, kvapaliny do servoriadeslužby poskytované orchestrom; divadelné predsta
nia, kvapaliny do tlmičov nárazov, hydraulické, brz
venia; výroba divadelných alebo iných predstavení,
dové a spojkové kvapaliny na použitie vo vozid

televízna zábava; prenájom divadelných dekorácií;

lách; detergenčné aditíva do benzínu a antidetonačumelecké módne agentúry; výchovno-zábavné klu
ných látok na použitie vnútri spaľovacích motorov;
bové služby; organizovanie a vedenie kolokvií; or
destilovaná voda a okyslená voda na použitie vo vo
ganizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a
zidlových batériách; nemrznúce a chladiace kvapa
vedenie kongresov; informácie o výchove a vzdelá
liny na použitie v chladiacich systémoch vozidiel;
vaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; infor
hasiace kompozície; kompozície na opravu pneu
mácie o možnostiach zábavy; oragnizovanie kultúr
matík; odmrazovače.
nych

alebo

vzdelávacích

výstav;

kluby

zdravia
2 - Prípravky na ochranu proti korózii a hrdzaveniu

(služby); služby a zábava poskytované v prázdnino
na použitie na vozidlách alebo v nich.
vých táboroch; organizovanie živých vystúpení: ži
3 - Prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a
vé predstavenie, organizovanie športových súťaží;
brúsenie na použitie na vozidlách alebo v nich; prí
plánovanie a oragnizovanie večierkov; služby na
pravky na použitie v zariadeniach a prístrojoch na
hrávacích štúdií; informácie o možnostiach rekreá
umývanie vozidiel; ručné čističe.
cie: prenájom videopások; organizovanie a vedenie
4 - Lampový olej; kvapalina na zapaľovanie ohňa
seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; vý
na opekanie: oleje obsahujúce vodné dispergačné aroba videofilmov.
ditíva na použitie vo vozidlách.
42 - Poradenské služby v oblasti ochrany životného
prostredia (nesúvisiace s riadením obchodov), zo

(730)

znamovacie služby; odborné poradenstvo s výnim

Shell International Petroleum Company Limi
ted, Shell Centre, London SEI TNA, GB;

kou obchodného; usporadúvanie a prevádzkovanie
výstav; hotelierske služby; tlač, tlačenie; meteorolo
(210) 1099-99
gické informácie; predpovede počasia; informácie o
(220) 28.04.1999
móde; pomoc pri výbere povolania; reštaurácie; re
(310) 08970/1998
portérske službe; spravodajské služby; bufety; pre
(320) 30.10.1998
kladateľské a tlmočnícke služby; barové služby;
módny dizajn; prenájom prenosnvch stavieb.
(730)

Slovenská televízna spoločnosť, ». r. o„

(330) CH
(511)9, 16,36,42

900 82

(540)

Blatné 18, SK;

cíii

(210) 1096-99
(220)28.04.1999
(511) L 2. 3,4
(40)

CARIFIL

(510)9 - Prístroje a nástroje vedecké, navigačné, zememeračské, elektrické, fotografické, kinematografic
ké, optické, meracie, signalizačné, kontrolné, zá

(510) 1 - Transmisné kvapaliny, kvapaliny do servoriade-

chranné, vzdelávacie, prístroje a nástroje na váže

nia, kvapaliny do tlmičov nárazov, hydraulické, brz

nie; prístroje na záznam, prenos a reprodukciu zvu

dové a spojkové kvapaliny na použitie vo vozid

ku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, zázna

lách; detergenčné aditíva do benzínu a antidetonač-

mové disky; predajné automaty a mechanizmy prí

ných látok na použitie vnútri spaľovacích motorov;

strojov uvádzaných do činnosti vhodením mince;

destilovaná voda a okyslená voda na použitie vo vo

registračné pokladnice, počítacie stroje, zariadenia

zidlových batériách; nemrznúce a chladiace kvapa

na spracovanie údajov a počítače; hasiace prístroje;

liny na použitie v chladiacich systémoch vozidiel;

počítačový softvér a hardvér a elektronické prístro

hasiace kompozície; kompozície na opravu pneu

je.
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto ma

matík; odmrazovače.

(730)

2 - Prípravky na ochranu proti korózii a hrdzaveniu

teriálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tla

na použitie na vozidlách alebo v nich.

čoviny; knihárske výrobky, fotografie, papiernický

3 - Prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a

tovar a písacie potreby; kancelárske lepidlá a lepid

brúsenie na použitie na vozidlách alebo v nich; prí

lá na použitie v domácnosti; potreby pre umelcov;

pravky na použitie v zariadeniach a prístrojoch na

maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske potre

umývanie vozidiel; ručné čističe.

by okrem nábytku; vzdelávacie a učebné potreby

4 - Lampový olej; kvapalina na zapaľovanie ohňa

okrem prístrojov; obalové materiály z plastických

na opekanie; oleje obsahujúce vodné dispergačné a-

hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; hracie

ditíva na použitie vo vozidlách.

karty; tlačové znaky; tlačiarenské štočky; papierové

SheH International Petroleum Company Limitťtl, Shell Centre, London SE 1 7NA, GB;

výrobky; tlačivá a publikácie.
36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; rea
litné kancelárie; služby v oblasti financovania a po
isťovania;

služby

realitných kancelárií,

bankové

služby, investičné služby a služby spojené s kredit

nými kartami; obchod s cennými papiermi a s tým

(540)

súvisiace konzultačné služby, schvaľovanie finan

ZyNOS

covania, poskytovanie finančných záruk, uzatvára
nie poistenia a upisovanie; poistné maklérstvo a s
tým súvisiace konzultačné služby, schvaľovanie fi

(510)9 - Telekomunikačná technika; prenosová technika

nancovania, poskytovanie finančných záruk, uzat

a zariadenia na prenos dát; osobné počítače; hard-

váranie poistenia a upisovanie.

vér; softvér; telekomunikačné zariadenia a prístroje;

42

(730)

-

Služby

spojené

s

internetom

základné dosky počítačov; adaptéry rozhrania; roz

nezaradené

v iných triedach a poskytovanie prístupu na globál

širujúce

nu počítačovú sieť.

kontrolné karty; záznamové disky s počítačovými

Citicorp,

programami a/alebo dátami; diskety; polovodičové

399 Park Avenue, New York, New York

10043, US;

dosky

(počítačov);

komunikačné

karty;

čipy; čipové zostavy; zákaznícke jednoúčelové in
tegrované obvody ASIC

(Application

Specific

Integrated Circuit); faxové zariadenia; modemy; ce
(210) 1102-99

lu lárne (viacsektorové) modemy; faxové komuni

(220)30.04.1999

kačné karty; fax/modemové karty; mobilné telefón

(310)75/621.143

ne modemy; samostatné fax/modemové zariadenia;

(320) 15.01.1999

telekomunikačné zariadenia a telekonferenčné za

(330) US

riadenia

(511)5

Network).

(540) OCEAN ESSENTIALS

(730)

-

ISDN

(Integrated

Services

ZyXEL Communications Corporation,

Digital

No.

6,

Innovation 11. Rd., Science Based Industrial Park,

(510) 5 - Diétne a nutrične doplnky s výnimkou na zvero
Hsinchu, R. O. C., TW;
lekárske účely.
(730)

AMWAY CORPORATION,

spoločnosť zriadená

podľa zákonov štátu Michigan, 7575 Fulton Street
(210) 1133-99
East, Ada, Michigan 49355-0001, US;
(220) 03.05.1999
(591) červená, čierna, žltá
(511) 16, 35, 41
(210)1106-99
(540)
(220)30.04.1999

Trudfojo

(310)138938
(320)05.01.1999
(330) CZ
(511)32, 33

(510) 16 - Tlačoviny, periodická, neperiodická tlač, knihy,
(554)
publikácie, katalógy, kalendáre, ročenky.
35 - Sprostredkovanie obchodu s uvedenými tovar
mi.
41 - Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače s
výnimkou vydávania reklamných materiálov.
(730)

TRANSPORT,

s.

r. o.,

Stará Vajnorská 3, 831 04

Bratislava, SK;

(210) 1136-99
(220) 03.05.1999
(511)32

(540) Deväť síl
(510)32 - Pivo, minerálne vody, minerálne vody sýtené,
ochutené alebo inak upravené, iné nealkoholické
nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy, sirupy a iné
prípravky na výrobu nealkoholických nápojov.
(510)32 - Šumivé nápoje a iné nealkoholické nápoje.
33 - Alkoholické nápoje všetkých druhov (okrem

(730)

MINERÁLNE VODY, a.
Prešov, SK;

piva).

(730) Vitis trade, s. r. o.,
Banská Bystrica, SK;

Sásovská cesta

41, 974 01
(210)1138-99
(220) 03.05.1999
(591) červená, čierna

(210) 1114-99
(220)30.04.1999
(511)9

(511)6, 9, 42

s., Slovenská 19, 081 86

(540)

cich do triedy 30; hotové jedlá a ich zložky obsahu
júce prevažne tovary patriace do triedy 30; čokolá
da; pizza, pizzové základy; omáčky, posýpky a po
levy na pizzu; omáčky na cestoviny a ryžu; šalátové
dressingy; majonéza; omáčky a chuťové omáčky,
všetko patriace do triedy 30.
(730)

Mars, Incorporated, McLean, Virginia 22101,

US;

(210) 1146-99
(220)04.05.1999
(511)5

(540) CHOICE DM

CONSULTING

(510) 5 - Potravinové doplnky pre ľudí trpiacich cukrov
kou.

(510)6 - Bezpečnostné schránky, bezpečnostné dvere a
brány kovové, plomby, bezpečnostné pokladnice,

(730)

MEAD JOHNSON & COMPANY,

spoločnosť

podľa zákonov štátu Delaware, 2400 West Lloyd

zámky kovové.

Expressway, Evansville, Indiana 47721, US;

9 - Elektrické automatické zatvárače dverí, bzučia
ky, detektoiy kovov, diaľkové ovládače, elektrické
dverové zvončeky, elektrické hlásiče, magnetické identifikačné karty, kamery, zariadenia na nahráva
nie a prehrávanie obrazu, elektrické a elektronické
zariadenia proti krádeži, pásky na zvukové nahráva
nie, zariadenia na nahrávanie a prehrávanie zvuku,

(210) 1147-99
(220) 04.05.1999
(511) 16. 35, 42
(540)

poplašné zariadenia, signálne zariadenia, dverové
priezory, riadiace panely, rozvodné panely, signali
začné panely, bezpečnostné siete, snímače, spínače,
nepriestrelné vesty, zabezpečovacie zariadenia proti
odcudzeniu, elektrické zámky,
42 - Ochrana osôb, stráženie objektov, bezpečnost
né služby.
(730)

Kaplán Štefan, Ing.,

AEQUITAS, Martinčekova

CORPORATE

22, 821 09 Bratislava, SK;

IDENTITY
DESIGN
(210) 1144-99
(510) 16 - Tlačoviny, prezentačné informačné materiály.
(220)04.05.1999
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti, tvorba
(511)29, 30
firemného imidžu, firemného štýlu, poradenská a

(540) STARBURST BLASTERS

konzultačná činnosť v oblasti reklamy.
42 - Výstavníctvo, zabezpečovanie expozícií.

(510) 29 - Mäso, ryby, hydina a zverina, morské živočíchy
ako potrava; konzervované, sušené, varené a inak

(730)

C. t D.,

s.

r. o.,

1. pluku 12a, 186 21 Praha 8, CZ;

spracované ovocie a zelenina; prípravky zo všet
kých uvedených tovarov; mliečne výrobky; mraze
né jogurty; peny; chladené dezerty; nápoje z mlieč
nych výrobkov patriace do triedy 29;

polievky;

sladké nátierky; slané nátierky; šaláty; nápoje pa
triace do triedy 29; plnky; malé občerstvenia medzi

(210) 1148-99
(220) 04.05.1999
(511) 12
(540)

hlavnými jedlami z tovarov patriacich do triedy 29,

CARENS

(510) 12 - Osobné automobily, cestné nákladné vozidlá,
hotové jedlá a ich zložky obsahujúce prevažne to
štvorkolesové ťahače, rekreačné (zábavné) vozidlá,
vary patriace do triedy 29; proteínové látky; omáč
autobusy, minibusy, dodávkové autá.
ky a chuťové omáčky, všetko patriace do triedy 29.
30 - Ryža, cestoviny, obilniny a obilninové príprav

(730)

KIA MOTORS CORPORATION,

992-28,

Si-

heung-Dong, Kumchon-gu, Seoul, KR;
ky; čaj, káva, kakao; varená čokoláda a čokoládové
nápoje, kávové výťažky, kávové náhradky, zmesi
kávy a čakanky; čakanka, čakankové zmesi, všetko
(210) 1149-99
ako kávové náhradky; neliečivé cukrovinky; jemné
(220)05.05.1999
pečivo a zákusky, sušienky, keksy a sucháre; vodo
(511)36
vé zmrzliny, smotanové zmrzliny, zmrzlinové vý

BASLER

robky, mrazené cukrovinky; chladené dezerty a zá

(540)

kusky; peny, šerbety; chlieb; pekárske a cukrárske

(510) 36 - Poisťovníctvo, poistné maklérsťvo, informácie

výrobky, jemné cestá; nápoje patriace do triedy 30;

o poistení, informácie o poisťovníctve, konzultačné

plnky zložené prevažne z tovarov patriacich do trie

služby v oblasti poisťovníctva, sprostredkovanie

dy 30; sladké nátierky; slané nátierky; malé občer
stvenia medzi hlavnými jedlami z tovarov patria

37 - Opravy a údržba motorových vozidiel, čistenie,

poistenia, poradenstvo v oblasti poistenia, poraden
stvo v oblasti poisťovníctva, uzatváranie poistiek

leštenie a mazanie automobilov, umývanie automo

okrem životných.

bilov,

lakovanie

automobilov, oprava pneumatík

vulkanizáciou, oprava opotrebovaných alebo po

(730) BASLER, s. r. o., Nám. 1. mája 6, 811 06 Bratisla

škodených motorov.
39 - Ťahanie dopravných prostriedkov pri ich poru

va, SK;

chách.
(210) 1203-99

42 - Bufetový predaj, jedálne, kaviarne, reštaurácie,

(220) 12.05.1999

odborné poradenstvo v oblasti technického stavu

(591) červená, modrá, biela

motorových vozidiel, technické a emisné prehliad
ky vozidiel.
(730) AUTOS, spoj. s r. o., Priemyselná 1, 965 01 Žiar

(511)4, 9, 11, 12, 37, 39, 42
(540)

nad Hronom, SK;

(210) 1210-99
(220) 13.05.1999
(511)3,7, 8, 9, 11, 16, 24,25, 35, 39,41

(510)4 - Mazacie oleje, mazacie tuky, mazadlá.
9 - Elektrické akumulátory do vozidiel, ampérmet
re,

antény,

autorádiá,

automobilové

zapaľovače,

meracie zariadenia na benzín, blikavé svetlá, elek
trické káble, elektrické spojky, elektrické svorky,
elektromagnetické cievky, hasiace prístroje, indukč

(540)

MEDIA KLUB
(510)3 - Bieliace prípravky, prípravky na pranie a čiste

né cievky, kondenzátory, elektrické zariadenia proti

nie bielizne; prípravky na čistenie, leštenie, odmas

krádeži,

nabíjacie

ťovanie a brúsenie; voňavkárske prípravky, éterické

agregáty na elektrické batérie, nabíjačky akumulá

oleje, kozmetické prípravky, vlasové vodičky; myd

manometre,

meracie

prístroje,

torov, otáčkoměry, palivové čerpadlá, poistky, pop

lá, šampóny, prípravky na starostlivosť o telo vráta

lašné zariadenia, regulátory napätia do automobilov,

ne prípravkov do kúpeľa; prípravky na čistenie zu

spínacie skrinky, signalizačné zariadenia, svetelné

bov.

signalizačné panely, sklá pokryté elektrickými vo

7 - Elektrické kuchynské stroje všetkých druhov

dičmi, spínače, tachometre do vozidiel, snímače

patriace do triedy 7; drviče na odpad; práčky, sušič

teploty, termostaty, zariadenia na meranie tlaku, vý

ky; šijacie stroje; umývačky riadu; vysávače.

stražné trojuholníky, ukazovatele tlaku, zariadenia

8 - Depilačné prístroje; holiace strojčeky; kulmy;

na zaznamenávanie vzdialenosti.

manikúrové súpravy; príbory.

11 - Automobilové reflektory, klimatizačné zariade

9 - Prístroje a nástroje elektrické, elektronické, fo

nia do automobilov, vykurovacie telesá automobi

tografické, optické a kontrolné, prístroje a nástroje

lov, ohrievače na rozmrazovanie skiel automobilov,

na meranie a váženie; prístroje na nahrávanie, pre

svetlá automobilových smeroviek, svetlá na autá,

nos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; nosiče úda

vetracie zariadenia.

jov a záznamové médiá elektronické, magnetické a

12 - Automobilové obytné prívesy, osobné, dodáv

optické, nahrané aj nenahrané; predajné automaty;

kové a nákladné automobily, automobilové pneu

registračné pokladnice, počítacie stroje; žehličky.

matiky, automobilové podvozky, karosérie automo

11

bilov,

sedadiel,

hriankovače, elektrické kanvice, kávovary, klimati

bezpečnostné sedačky pre deti, blatníky automobi

začné zariadenia, kozuby, odparovače; elektrické

lov, brzdové diely do vozidiel, brzdy vozidiel, čelné

sporáky, mikrovlnné rúry; saunovacie zariadenia,

sklá, duše pneumatík, dvere na dopravné prostried

soláriá; sprchovacie kúty; sušiče na vlasy.

autosedadlá,

bezpečnostné pásy

- Chladničky, mrazničky; drezy, grily, fritézy,

ky, motory pre pozemné vozidlá, prevodové hriade

16 - Papiernický tovar; tlačoviny; knihy; periodiká,

le pre pozemné vozidlá, hydraulické obvody pre vo

neperiodiká; katalógy, brožúry, informačné materiá

zidlá, kapoty na vozidlá, klaksóny automobilov,

ly, prospekty; fotografie; písacie stroje, kancelárske

kľukové skrine pozemných vozidiel, kolesá auto

potreby (s výnimkou nábytku); školské potreby a

mobilov, ložiskové čapy hriadeľov, ložiskové čapy

pomôcky, písacie potreby; obaly a obalové materiá

náprav, mopedy, motocykle, náboje kolies automo

ly-

bilov, nápravy vozidiel, nárazníky automobilov, no

24 - Bavinené textílie, kusový textil, posteľná a sto

siče lyží na automobily, okenné tabule na okná auto

lová bielizeň, obrusy, utierky, poťahy; pleteniny,

mobilov, opierky hlavy na sedadlá, ozubené kolesá

prikrývky, poťahy na nábytok; textilné tapety, role

a ozubené prevody do pozemných vozidiel, pneu

ty, záclony, závesy.

matiky vozidiel, poťahy sedadiel automobilov, pre

25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy.

vodovky na pozemné vozidlá, ráíy kolies automobi

35 - Sprostredkovateľská činnosť obchodná v ob

lov, redukčné ozubené súkolesia pre pozemné vo

lasti nákupu a predaja tovarov.

zidlá, volanty vozidiel, smerovky na vozidlá, spoj

39 - Distribučná činnosť; doručovanie tovaru vráta

ky pre pozemné vozidlá, stierače, športové autá.

ne sprostredkovania.
41 - Vydavateľská činnosť vrátane sprostredkova
nia.

(730)

Media klub,

s.

r. o.,

41

Kukučínova 34, 831 03 Brati

slava, SK;

- Organizovanie kurzov, seminárov, školení a

kultúrnych

podujatí;

vydavateľsko-nakladateľská

činnosť, vydávanie periodických a neperiodických
publikácií.
(210) 1227-99

42 - Organizovanie zdravotníckej starostlivosti.

(220) 17.05.1999

(730)

(511) 6, 19, 20, 35, 36, 37, 42
(540)

Združenie pre zdravie, spol. s r. o.,

Prešovská 39,

821 08 Bratislava, SK;

WOOD FACE

(510)6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny, stavebný materiál
(210) 1310-99
z kovu, kovové rámy a konštrukcie, kľúče, zámky,
(220)21.05.1999
visacie zámky, západky, závory', bezpečnostné reťa
(591) zelená
ze a schránky, drobný železiarsky tovar.
(511) 35, 41, 42
19 - Podlahové dosky.
(540)
20 - Nábytok, posuvné dvere na nábytok z dreva,
korku, trstiny a náhradiek týchto materiálov, zrkad

Združenie pre

lá.

zdravie

35 - Reklamná a propagačná činnosť, sprostredko
vateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov.

(510) 35 - Reklamná a propagačno-osvětová činnosť, čin

36 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu,
nosť reklamnej agentúry, prieskum trhu a verejnej
predaja a prenájmu nehnuteľností.
mienky.
37 - Kladenie podlahových dosiek a parkiet, prená
41 - Organizovanie kurzov, seminárov, školení a
jom strojov a zariadení pre stavebníctvo.

kultúrnych

podujatí;

vydavateľsko-nakladateľská

42 - Architektonické poradenstvo, zariaďovanie in
činnosť, vydávanie periodických a neperiodických
teriérov, prenájom strojov a zariadení pre služby

publikácií.

patriace do triedy 42.
(730)

PP SPENS - COMMERCE,

s.

r. o.,

42 - Organizovanie zdravotníckej starostlivosti.
Technická 7,

821 04 Bratislava, SK:

(730)

Združenie pre zdravie, spol. s r. o.,

Prešovská 39,

821 08 Bratislava, SK;

(210)1305-99

(210) 1311-99

(220) 21.05.1999

(220)21.05.1999

(511) 16

(511) 35, 41, 42

(540)

(540)

LABEL
(510) 16 - Samolepky, bloky, bločky, samolepiace etikety',
papier a výrobky z papiera, lepenka a kartonážne
výrobky, tlačoviny, časopisy, periodiká, knihy, vý
robky' knihárske, fotografie, učebné a školské po
môcky (zahrnuté v t r. 16), hracie karty, hry a hrač

(510) 35 - Reklamná a propagačno-osvetová činnosť, čin

ky. napr. karty, puzzle; vianočné ozdoby, napr. štít

nosť reklamnej agentúry, prieskum trhu a verejnej

ky na darčeky, menovky na darčeky - všetko z pa

mienky.

piera.
(730)

41

Králiček Petr,

Mojmírova 4/130, 140 00 Praha 4,

- Organizovanie kurzov, seminárov, školení a

kultúrnych

CZ:

podujatí;

vydavateľsko-nakladateľská

činnosť, vydávanie periodických a neperiodických
publikácii.
42 - Organizovanie zdravotníckej starostlivosti.

(210) 1309-99

(730)

(220)21.05.1999

Združenie pre zdravie, spol. s r. o.,
821 08 Bratislava, SK;

(511)35. 41, 42
(540)
(210) 1312-99

Združenie

pre

zdravie

(220)21.05.1999
(591) zelená
(511)35, 41, 42

(510)35 - Reklamná a propagačno-osvetová činnosť, čin
nosť reklamnej agentúry, prieskum trhu a verejnej
mienky.

Prešovská 39,

(210) 1319-99

(540)

(220)21.05.1999
(511)3

(540) ATAS
(510)3 - Kozmetické prípravky na automobily; čistiace
prípravky na automobily.
(730)

EURO-VAT, spol. s r. o.,

Radova 13, 949 01 Nitra,

SK;

(210) 1320-99
(220)21.05.1999
(510)35 - Reklamná apropagačno-osvětová činnosť, čin

(511)3

PLAK

nosť reklamnej agentúry, prieskum trhu a verejnej

(540)

mienky.

(510)3 - Leštiace prípravky na prístrojové dosky.

41

- Organizovanie kurzov, seminárov, školení a

kultúrnych

podujatí;

(730)

vydavateľsko-nakladateľská

EURO-VAT, spol. s r. o„

Radova 13, 949 01 Nitra,

SK;

činnosť, vydávanie periodických a neperiodických
publikácií.
42 - Organizovanie zdravotníckej starostlivosti.
(730)

Združenie pre zdravie, spol. s r. o.,

Prešovská 39,

821 08 Bratislava, SK;

(210)1321-99
(220)21.05.1999
(511)3
(540)

WAXY

(510) 3 - Leštiace prípravky na lakované súčasti automo

(210) 1315-99

bilov.

(220)21.05.1999
(730)

(511)3

(540)AUTOBELLA
(510) 3 - Šampóny na automobily.
(730) EURO-VAT, spol. s

r.

EURO-VAT,

spol. s

r.

o., Radova 13, 949 01 Nitra,

SK;

o., Radova 13, 949 01 Nitra,

SK;

(210) 1322-99
(220)21.05.1999
(511)3
(540)

(210) 1316-99

CROSS

(510) 3 - Leštiace prípravky na lakované súčasti automo

(220)21.05.1999

bilov.

(511)3

(730) EURO-VAT,

(540)PENETRUS

spol. s r. o., Radova

13, 949 01 Nitra,

SK;

(510) 3 - Kvapalinové prípravky na uvoľňovanie spojov.
(730)

EURO-VAT, spol. s r. o., Radova

13, 949 01 Nitra,

SK;

(210) 1323-99
(220)21.05.1999
(511)3

(210) 1317-99
(540)

(220)21.05.1999
(511) 1

tové súčasti automobilov.

(540)DYNASTOP

(730)

(510) 1 - Brzdové kvapaliny.
(730)

EURO-VAT,

MANTO

(510)3 - Čistiace a leštiace prípravky na vonkajšie plas

spol. s

r.

EURO-VAT,

spol. s

r. o.,

Radova 13, 949 01 Nitra,

SK;
o., Radova 13, 949 01 Nitra,

SK;
(210) 1324-99
(220)21.05.1999
(210) 1318-99

(5H)3

(220)21.05.1999

(540) DETAP

(511)3

(510)3 - Čistiace prípravky na čalúnené súčasti automo

(540) DYN AMAST

bilov.

(510) 3 - Odmasťovacie prípravky s výnimkou prípravkov
na použitie vo výrobnom procese; prípravky na čis
tenie povrchov.
(730)

EURO-VAT, spol. s r. o.,
SK;

Radova 13, 949 01 Nitra,

(730)

EURO-VAT, spol. s r. o.. Radova
SK;

13, 949 01 Nitra,

(210) 1326-99

(730)

(220) 21.05.1999

Papirius, s. r.

«>., Dopraváků 723, 184 00 Praha 8,

CZ;

(511) 3, 8
(540)

EXC ALIBUR

(210) 1336-99

(510) 3 - Mydlá na holenie.

(220)24.05.1999

8 - Britvy, žiletky, holiace čepele, holiace strojčeky.
(730)

DUNA CLASSIC SLOVAKIA, s. r. o.,

(511) 16, 35
Kukučí

nova ul, 024 11 Kysucké Nové Mesto, SK;

540) TERMINÁTOR
(5 10) 16 - Periodická a neperiodická tlač a tlačoviny.
35 - Inzertná a reklamná činnosť.

(210) 1327-99

(730)

(220)21.05.1999

VYDAVATEĽSTVO ČASOPISOV A NOVÍN,
spol. s r. o., Jelenia 18, 812 78 Bratislava, SK;

(511)34

540) CORRIDA DEL REY

(210) 1337-99

(510) 34 - Tabak na fajčenie, žuvanie a šnupanie, cigary,
cigarky, okrajovače koncov, cigarety, cigaretový pa

(220)24.05.1999
(511) 16, 35

pier.
(730)

Slovak International Tabak, a. s,,

(540)
Mlynské n ivy

č. 54, 824 53 Bratislava, SK;

NAVIGÁTOR

(510) 16 - Periodická a neperiodická tlač a tlačoviny.
35 - Inzertná a reklamná činnosť.
(730)

(210) 1329-99

VYDAVATEĽSTVO ČASOPISOV A NOVÍN,
spol. s r. o., Jelenia 18, 812 78 Bratislava, SK;

(220) 21.05.1999
(511)3
(540)

(210) 1338-99

SCAPA

(220)24.05.1999

(510)3 - Mydlá, voňavkárske výrobky, esenciálne oleje,
kozmetické prípravky, vlasové vody.
(730)

(511)32,33
(540)

INNOVATION SCIENTIFIQUE DERMATOLOGIQUE, 22, rue de Caumartin, 75009 Paris, FR;

(210)1333-99
(220)24.05.1999
(310) 142704
(320) 07.05.1999
(330) CZ
(511) 16

540) DRTIČ
(510) 16 - Tlačoviny, neperiodické publikácie, katalógy,
cenníky, ponukové listy, reklamné letáky.
(730)

Papirius, s. r. o.,

Dopraváků 723, 184 00 Praha 8,
(510)32 - Nealkoholické nápoje.

CZ;

33 - Alkoholické nápoje.

(210) 1334-99

Bohemia Sekt, Českomoravská vinařská akciová
společnost, Smetanova 220, 332 02 Starý Plzenec,

(220) 24.05.1999

CZ;

(730)

(511) 16
(540)

DRVIČ
(210) 1342-99

(510) 16 - Tlačoviny, neperiodické publikácie, katalógy,
cenníky, ponukové listy, reklamné letáky.
(730)

Papirius,

s.

r.

(220)25.05.1999
(511) 30

o., Dopraváků 723, 184 00 Praha 8,

CZ;

(540)

SAXANA

(510) 30 - Mrazené krémy, zmrzliny.
(730)

UNILEVER Slovensko, spol.
810 00 Bratislava, SK,

(210) 1335-99
(220)24.05.1999
(511) 16

(540) ROZBÍJAČ

(210)1343-99
(220)25.05.1999

(510) 16 - Tlačoviny, neperiodické publikácie, katalógy,

(511)30

cenníky, ponukové listy, reklamné letáky.
(540)

SONG

s r. o., Nám. SNP 15,

mlieka na toaletné účely; pracie prípravky; toaletné

(510)30 - Mrazené krémy, zmrzliny.
(730)

UNILEVER Slovensko, spol. s r. o., Nám.

SNP 15,

prípravky; čistiace prípravky na automobilové ok
ná; šlichtovacie prípravky; medicinálne mydlá; piž

810 00 Bratislava, SK;

mo; šampóny; voňavky; umelé nechty; čistiace prí
pravky na tapety; papier na leštenie; brúsny papier;
(210) 1344-99

voňavkárske výrobky; pemza;

(220)25.05.1999

púder; holiace prípravky; dezodoračné mydlá; vre

(511)30

cúška s parfumovaným práškom; toaletné mydlá; o-

(540)MINISONG

bočenky; terpentín na odmasťovanie; terpény; brús
ne plátno; sklotextil; mydlá proti poteniu; amoniak

(5 10) 30 - Mrazené krémy, zmrzliny.
(730)

UNILEVER Slovensko, spol. s r. o., Nám.

práškový mejkap;

na
SNP 15,

810 00 Bratislava, SK;

použitie ako

čistiaci

prostriedok;

mandľové

mlieko na kozmetické účely; odhrdzovacie príprav
ky; kozmetické opaľovacie prípravky; aromatické
látky - esencie; aromatické látky do nápojov - esen
ciálne oleje; chemické avivážne prípravky na použi

(210) 1347-99

tie v domácnosti; kúpeľové soli s výnimkou solí na

(220)25.05.1999

liečebné účely; kozmetické prípravky na zoštíhle

(511) 3, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
(540)

nie; lepidlá na nalepovanie umelých mihalníc; prí
pravky na odstraňovanie farby; dezodoranty na osobnú potrebu; ozdobné kozmetické obtlačky; adstringentné prípravky na kozmetické účely; bieliace
prípravky na kozmetické účely; zmäkčovadlá na
bielizeň;

prípravky

na

čistenie

odpadových

rúr;

(510)(510) 3 - Lak na vlasy; pleťová voda po holení; le
šampóny pre zvieratá chované v domácnosti; obrú
pidlá, spojivá na kozmetické účely; špirála na ria

sky napustené pleťovými vodami; prípravky na čis

sy - maškara; voňavá zmes; lepiace prípravky na le
tenie umelého chrupu; detergenty s výnimkou depenie umelých vlasov; leštiaci kameň; brúsne prí
tergentov na použitie vo výrobnom procese; prí
pravky; mandľový olej; mandľové mydlo; škrob na
pravky proti poteniu.
bielizeň; lesky na pery; mydlá; avivážne prípravky;
29 - Chryzalídy - kukly motýľa - priadky morušo
farbiace prípravky na modrenie šatstva; kozmetické
vej; holotúrie - morské živočíchy nežijúce; konzer
prípravky do kúpeľa; mydlá na holenie; rúže; tam
vy s ovocím; konzervy s rybami; konzervy so zele
póny; vatové tyčinky na kozmetické účely; plavená

ninou; mäsové konzervy; rybia múčka ako požívati

krieda; bieliace krémy na pokožku; bieliace prí
na; ryby v slanom náleve; šišky zemiakové; voliéry;
pravky na čistenie kože; sóda na bielenie; bieliace
raky s výnimkou živých; bielkoviny ako potrava;
prípravky; glazovacie prípravky na bielizeň; vonné
výťažky z chaluhy ako potrava; jedlé tuky; ančovič
drevo; ústne vody nie na lekárske účely; laky na
ky - sardely; arašídové maslo; maslo; kakaové mas
nechty; vlasové vody; vulkanický popol na čistenie;
lo; kokosové maslo; smotana; vaječný bielok; krva
krémy na obuv; farbivá alebo tónovače na vlasy;
vá jaternica, krvavnica; bujóny, vývary; bujóny, prí
prípravky na kučeravenie vlasov; umelé mihalnice;
pravky na vývary; kaviár; konzervované ovocie; úleštiace prípravky; vosk na použitie pri praní; vosk
deniny; zemiakové lupienky; kyslá kapusta; sušený
na fúzy; vosky na parkety; vosk na leštenie; krajčír
kokos; jedlý repkový olej; zahustené, koncentrova
sky vosk; kolínske vody; farbivá na modrenie bie
né vývary; džemy; polievky; vývary; hrozienka; na
lizne a šatstva; farbivá na toaletné účely; ochranné
kladané uhorky; konzervovaná zelenina; varená ze
prípravky na kožu - leštidlá; kozmetické prípravky
lenina; sušená zelenina; jedlé oleje; syry; kandizo
pre zvieratá; kozmetické taštičky; kozmetické prí
vané ovocie; mrazené ovocie; krokety; kôrovce s
pravky; vata na kozmetické účely; krieda na čiste
výnimkou živých; datle; mlieko; rybie plátky - filé;
nie; odstraňovače škvŕn; kozmetické ceruzky; leš
syridlo; kompóty z ovocia; ovocné rôsoly; ovocná
tidlá; sóda na pranie; krémy na kožu; čistiace prí
dreň; mäso; ryby s výnimkou živých; jedlá želatína;
pravky; odmašťovací e prípravky s výnimkou prí
huspenina; divina; zázvorový džem; sójové bôby
pravkov na použitie vo výrobnom procese; príprav
konzervované ako potrava; tukové substancie na
ky na odstraňovanie líčidiel; prípravky na čistenie
výrobu jedlých tukov; tukové nátierky na chlieb;
zubov; dezinfekčné mydlá; prípravky na odstraňo
haringy; záhradné bylinky konzervované; homáre
vanie vodného kameňa pre domácnosť; antistatické
nie živé; kukuričný olej; jedlý olej z palmových oprípravky na použitie v domácnosti; odfarbovače;
odlakovače; javelský lúh; levanduľová voda; parfu-

rechov; sezamový olej; ustrice s výnimkou živých;
želatína; šunka; žĺtok; jogurt; zeleninové polievky;

movaná voda; toaletné vody; leštiace pasty; depizeleninové šťavy na varenie; mäsové výťažky; mä
lačné prípravky; namáčacie prípravky, predpieracie
sové šťavy - omáčky; kefír; kumys - mliečny nápoj;
prípravky; výťažky z kvetov pre parfumériu; líčídlá; papierové šablóny na očný mejkap; kadidlá; aro

mliečne nápoje s vysokým obsahom mlieka; srvát
ka; mliečne výrobky; langusty s výnimkou živých;

matické látky do zákuskov - esencie; gaultierový oslanina; šošovica konzervovaná; margarín; marme
Iej; vazelína na kozmetické účely; tuky na kozme
láda z pomarančov alebo iných citrusových plodov;
tické účely; peroxid vodíka na kozmetické účely;
špik ako potrava; mäkkýše neživé; mušle nie živé;
heliotropín; oleje na kozmetické účely; jazmínový
oriešky spracované; vajcia; sušené vajcia; pečeňová
olej; levanduľový olej; oleje na čistenie; oleje do
parfumov a vôni; ružový olej; oleje na toaletné úče

paštéta; konzervovaná cibuľa; olivy konzervované;
jedlý olivový olej; kostný olej konzumný; pektín na

ly;

pleťové vody

na kozmetické účely; čistiace

ľudskú spotrebu; zelenina v štipľavom náleve; na

kých olejov; príchuti do nápojov s výnimkou éteric

kladaná zelenina; konzervovaný hrach; klobásy, sa

kých olejov; mletý ovos; lúpaný ovos; ovsená po

lámy, párky; nasolené potraviny; prípravky na po

trava; ovsené vločky; ovsená múka; pivný ocot; ká

lievky; protein na ľudskú spotrebu; paradajkový

vové nápoje; kakaové nápoje; čokoládové nápoje;

pretlak; zeleninové šaláty; bravčová masť, ovocné

kávovinové náhradky; kandis ako potrava; lupien

šaláty; sardinky; losos; jedlý loj; tuniaky; paradaj

ky, obilninové vločky; marináda - chuťové prísady;

ková šťava na varenie; jedlý slnečnicový olej; drž

kuskus; sladový výťažok ako potraviny; slad na

ky; konzervované hľuzovky; hydina nie živá: algi-

ľudskú spotrebu; propolis na ľudskú spotrebu; prí

náty ako potrava; spracované mandle; spracované a-

chuti; materská kasička na ľudskú spotrebu nie na

rašidy; kazeín ako potrava; šampiňóny konzervova

lekárske účely; morská voda na varenie; súši; para

né; kokosový olej; konzervovaná fazuľa; pečienka;

dajková omáčka; majonéza; šalátové dressingy.

potraviny z rýb; sušené ovocie; ovocie naložené v

31

alkohole;

predmety na žuvanie pre zvieratá; nápoje pre zvie

peľ

ako

konzervované ryby;

potrava;

krevety

konzervované

nie

živé;

- Holotúrie - morské živočíchy žijúce; jedlé

mäso; garná

ratá; rybia múčka na kŕmenie zvierat; nespracovaná

ty - morské raky neživé; slimáky na konzumáciu,

ry'ža; prísady do krmív, nie na lekárske účely'; citru

tofu; šľahačka; bravčové mäso.

sové ovocie; chaluhy na humánnu alebo živočíšnu

30 - Krekery ako slané pečivo; anglický krém; mra

spotrebu; orechy; hospodárske zvieratá; živé zviera

zený krém; mušli; sójová omáčka; ovocné želé; pe

tá; potrava pre zvieratá; stromy; vianočné stromče

kárenské droždie, kvasnice; ryžový koláč; sójová o-

ky; kmene stromov; kriky; krovie; ovos; soľ pre do

máčka; kapary; chaluhy, vodné riasy; cestá; cestovi

bytok; egreše čerstvé; repa; otruby'; surové drevo;

ny; mandľová pasta; škrobové výrobky ako potrava;

drevené triesky na výrobu drevotriesky; kakaové

semená anízu; badián; cukrovinky na zdobenie via

bôby surové; cukrová trstina; struky rohovníka-svä-

nočných stromčekov; extrakty; kávové príchuti; a-

tojánsky chlieb; obilie v nespracovanom stave; čer

romatické prípravky do potravín; koreniny; nekys

stvé šampióny; šampiňónové podhubie na rozmno

nutý chlieb; soľ na konzervovanie potravín; suchá

žovanie; výlisky; gaštany čerstvé; vápno ako krmi

re; sušienky, sucháre, keksy, biskvity; mentolové

vo pre zvieratá; čakankové hľuzy; čakanka; psie su

cukríky; pralinky; mliečna ovsená kaša; oblátky:

cháre; škrupina kokosového orecha; škrupiny kaka

sladké žemle; kakav výrobky z kakaa; káva: kávo

ových orechov; kokosové orechy; potrava pre vtá

vé náhradky na báze rastlín; zeleninové prípravky

ky; výlisky repky olejnej pre rožný dobytok; uhor

ako kávové náhradky; zákusky', koláče; škorica ako

ky; chmeľové šišky, otrubová kŕmna zmes na živo

korenie; výrobky' z obilnín; žuvačky; cigória ako

číšnu spotrebu; kopra; mäkkýše živé; čerstvá zele

kávová náhradka; čaj; čokoláda; marcipán; chuťové

nina; špik; tekvica; vence /,o živých kvetov; oplod

prísady;

vločky;

nené vajcia na liahnutie; slama ako materiál na kry

pukance; prípravky na stuženie šľahačky; zmrzlina:

tie pôdy; humus; odpad po destilácii na živočíšnu

cukríky;

cukrovinky; kukuričné

palacinky; príchuti do potravín s výnimkou esencií

spotrebu; mláto; potrava pre dobytok; hydina na

a éterických olejov; kuchynská soľ; zahusťov acie

chov; ryžová múka ako krmivo; čerstvá fazuľa; prí

prípravky na kuchynské použitie; kurkuma ako po

rodné kvety; sušené kvety na ozdobu; peľ ako suro

trava; jedlé ozdoby na torty; prírodné sladidlá; ko

vina; seno; posilňujúce prípravky pre zvieratá; kr

renie; perníky, medovníky; nové korenie; potravi

mivo; pšenica; čerstvé ovocie; prírodné trávniky;

nárska múka; jedlá z fazule; kukuričná múka; kuku

plody borievky; klíčky semien na botanické účely;

ričný škrob; horčicová múčka; jedlá z jačmeňa: só

zrno - obilie; zrno na živočíšnu spotrebu; semená

jová múka; pšeničná múka vyrážková; múčne po

rastlín; krúpy pre hydinu; čerstvé záhradné bylinky;

traviny; škrob ako potrava; fondán; keksy; cukor;

rastliny; sadenice; chmeľ; kolové orechy; šalát; čer

príchuti do koláčov a zákuskov s výnimkou éteric

stvá šošovica; kvasnice pre dobytok; surový korok;

kých olejov; prášok do pečiva; lístkové cesto; mas

ľanová múčka ako suché krmivo; podstielka pre

lové, tukové cesto; zázvor; ľad na osvieženie; glu

zvieratá; kukurica; kukuričné výlisky pre dobytok;

kóza na ľudskú spotrebu; lepok; krúpy na ľudskú

slad na výrobu piva a liehovín; matoliny - výlisky o-

nápoje;

vocia; lieskové oriešky; šrot pre zvieratá; ikry; va

mliečne kávové nápoje; mliečne čokoládové nápo

jíčka priadky morušovej; kvetinové cibule; cibuľa

je; droždie; spojivá do údenín; makaróny; chlieb;

čerstvá;

maltóza; melasa; melasový sirup; mentol pre cuk

kosti pre vtákov; slama ako podstielka; slama ako

rárstvo; med; výrobky z múky; lúpaný jačmeň: hor

krmivo; palmové listy; palmy; kŕmne zmesi na vý

spotrebu; ocot;

kečup;

mliečne kakaové

olivy čerstvé; jačmeň; žihľava; sépiové

čica; muškátové orechy; niťovky; rezance; koláče s

krm hospodárskych zvierat; živé ryby; vinič ako

plnkou; mletý jačmeň; sendviče; karamelky; pastil

rastlina;

ky' - cukríky; jemné pečivo; pečivo; paprika ako ko

rastliny sušené ako dekorácia; pór; čerstvý hrach;

renie; pizza; zemiaková múčka na ľudskú spotrebu;

zemiaky čerstvé; jadrové krmivo pre zvieratá; pro

puding; ravioly; sladké drievko; ryža; šafran ako

tein na živočíšnu spotrebu; jedlé korene; čerstvé

korenie; ságo; šťavy s výmimkou dressingov; soľ s

hrozno; rebarbora; ružové kríky; raž; priadka moru

prídavkom mletých semien zeleru; krupica; zmrzli

šová; sezam; čerstvé hľuzovky; hydina živá; algaro-

nové poháre; špagety; tapioka; tapioková múka ako

víla na živočíšnu spotrebu; mandle; arašidy; araší

borovicové šišky;

paprika

ako

rastlina;

potrava; torty'; vanilka ako príchuť; vanilín - vanil

dové výlisky pre zvieratá; vedľajšie produkty spra

ková náhradka; zvitky; pirôžky s mäsom; pirohy,

covania obilnín na živočíšnu spotrebu; živé rybár

paštéty; látky na zjemnenie mäsa pre domácnosť,

ske návnady; živé raky; živé kôrovce; živé homáre;

prášky na výrobu zmrzliny; mandľové cukrovinky,

živé mušle; živé ustrice; surová kôra; živé langusty.

arašídové cukrovinky; príchuti s výnimkou éteric

32 - Aperitív nealkoholický; arašídové mlieko; kok-

tail nealkoholický; nápoje izotonické; ovocná šťa

(210) 1349-99

va; nealkoholické výťažky z ovocia; pivo; zázvoro

(220)26.05.1999

vé pivo; sladové pivo; pivná mladinka; srvátkové

(511)20, 39

nápoje; prípravky na výrobu nápojov; príchuti na

(540)

ROTOMAT

výrobu nápojov; ovocné šťavy; sirupy na výrobu
(510)20 - Nábytok a nábytkové systémy z dreva, kovu anápojov; vody ako nápoje; pitná voda; minerálne
Iebo iných hmôt, a to najmä do kancelárií, bánk, ar
vody ako nápoje; selterská voda, minerálka; stolové
chívov, skladov, ako sú napríklad skrinky, skrine,
vody; mušty; citronády; výťažky z chmeľu na výro
kartotečné skrinky, automatické a posuvné regály a
bu piva; zeleninové šťavy; prípravky na výrobu li
iné konštrukcie.

kérov; sladina; hroznový mušt nekvasený; orgeada nealkoholický

nápoj; sóda;

šerbety;

paradajková

39 - Skladovanie.
(730)HÄNEL & Co, Bafflesstrasse 21, Altstätten, CH;

šťava ako nápoj; nealkoholické nápoje; mandľové
mlieko ako nápoj; tablety na prípravu šumivých ná
pojov; prášky na prípravu šumivých nápojov; sýte
(210) 1353-99

ná voda; sarsaparilový nápoj.
33 - Alkohol z ryže; rum; vodka; mentolový likér;
alkoholické výťažky z ovocia; digestíva - horké li

(220)27.05.1999
(511)9

kéry; anízový likér; aperitívy; arak; destilované ná

(540) INTEL SPEEDSTEP

poje; jablčné mušty; koktaily; curapao - pomarančo

(510)9 - Mikroprocesory, integrované obvody a polovo

vý likér; víno; džin; likéry; medovina; griotka; lie

diče; mobilné počítače; počítače typu notebook; po

hoviny; brandy, vínovica; víno vodnář; hruškový

čítače typu laptop; počítačový hardvér, počítačový

mušt; saké; whisky; liehové esencie; liehové výťaž

softvér, počítačové operačné systémy a asynchrón

ky; alkoholické nápoje s výnimkou piva; alkoholic

ne prenosové obvody umožňujúce automatické pre

ké nápoje obsahujúce ovocie.

chody medzi prevádzkovými stavmi.

34 - Držiaky na zápalky s výnimkou držiakov z dra

(730)

hých kovov; zápalky; náustky z jantáru na cigárové

Intel Corporation,

2200 Mission College Boule

vard, Santa Clara, California 95052-8119, US;

alebo cigaretové špičky; tabak; vrecúška na tabak;
cigaretové náustky; cigaretové filtre; zapaľovače a
ich zásobníky plynu; fajky; bloky, zväzky cigareto

(210) 1355-99

vých papierikov; absorpčný papier do fajok; žuvací

(220)27.05.1999

tabak; cigary; odrezávače na cigárové špičky - k u té

(511)29, 42

ry; tabatierky na cigary s výnimkou tabatierok z

(540)

drahých kovov; kazety na cigarety s výnimkou ka
ziet z drahých kovov; cigárové násadky s výnimkou
násadiek z drahých kovov; cigarety obsahujúce ci
garetové náhradky s výnimkou cigariet na lekárske
účely; cigarety; vreckové strojčeky na krútenie ci
gariet; cigaretové násadky s výnimkou násadiek z
drahých kovov; náustky na cigaretové špičky; krát
ke cigary; čističe na fajky; kresadlá; fajčiarske sú
pravy; stojany na fajky; dózy na tabak s výnimkou
dóz z drahých kovov; šnupavý tabak; zápalkové
škatuľky s výnimkou škatuliek z drahých kovov;
popolníky s výnimkou popolníkov z drahých ko
vov; cigaretový papier.
35 - Sprostredkovanie obchodnej činnosti s tova
rom; zásielkové reklamné služby; rozširovanie re

(510)29 - Údeniny, polievky, mäso, huspenina, tukové

klamných alebo inzertných oznamov a materiálov;

nátierky na chlieb, šunka, omáčky mäsové, pečeňo

rozširovanie

reklamných

materiálov

zákazní

vá paštéta, vajcia, sušené vajcia, klobásy, salámy,

kom - letáky, prospekty, tlačivá, vzorky; zásielkové

párky, hydina, pečienka, mäso (konzervované).

reklamné služby; poradenstvo pri vedení podnikov;

42 - Jedálne a závodné jedálne, reštaurácie, samo

predvádzanie tovaru; rozširovanie vzoriek; obchod
ný alebo podnikateľský prieskum; reklama; prie

obslužné reštaurácie, bufety.
(730)

skum trhu; profesionálne obchodné alebo podnika

HYDINA ZK, a.

s., Napájadlá č.

1,042

47 Košice,

SK;

teľské poradenstvo; vydávanie a aktualizovanie re
klamných materiálov; prenájom reklamných mate

(730)

riálov; vydávanie a uverejňovanie reklamných ale

(210) 1356-99

bo náborových textov; reklamná činnosť.

(220) 27.05.1999

VEREX HOLDING, a.

(511)5

Liptovský Mikuláš, SK;

s., Hodžova 1160, 031 01

(540) PHAROPHYLLIN
(510) 5 - Lieky.
(730)

Oranienburger Pharmawerk GmbH,
strasse 70-98, D-16515 Oranienburg, DE;

Lehnitz-

(210) 1357-99

(510) 5 - Farmaceutické prípravky.

(220)27.05.1999

(730) ABBOTT LABORATORIES, Abbott Park, Illi

(511)4
(540)

nois, IL 60064, US;

VEEDOL SUPER X

(510)4 - Mazadlá a tuky, mazadlá do automobilových
(210) 1373-99
motorov.

(220)28.05.1999

(730) VEEDOL INTERNATIONAL LIMITED, George
(511)5
House,

50

George

Square,

Glasgow

G2

1RR,
(540)

Scotland, GB;

ALUVIA

(510)5 - Farmaceutické prípravky.
(730) ABBOTT LABORATORIES, Abbott Park, Illi
(210) 1362-99

nois, IL 60064, US;

(220)27.05.1999
(511)31

(540) Genesis Pet Food

(210) 1374-99
(220)28.05.1999

(510) 31 - Krmivo pre domáce zvieratá.
(730)

Harrison Pet Products Inc.,

(511)5
35

Roy

Street,
(540)

Kitchener Ontario N2H 4B4, CA;

VANLEV

(510)5 - Kardiovaskulárne farmaceutické prípravky pre
ľudí.
(210) 1363-99

(730) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, spo

(220)27.05.1999

ločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware,

(511)31

345 Park Avenue, New York 10154, US;

(540) Chicopee Pet Foot
(510)31 - Krmivo pre domáce zvieratá.
(730)

Harrison Pet Products Inc.,

(210) 1379-99
35

Roy

Street,

Kitchener Ontario N2H 4B4, CA;

(220)31.05.1999
(511)21

(540) COLGATE WOW
(210) 1367-99

(510)21 - Zubné kefky.

(220)28.05.1999

(730) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 Park
Avenue, New York, New York, US;

(511) 12
(540)

LEXUS RX300

(510) 12 - Automobily a časti k automobilom.
(730) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI

(210) 1380-99
KAISHA,

No. 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aíchi-ken, JP;

(220) 31.05.1999
(511)5
(540)

ZERAVIS

(210) 1370-99

(510) 5 - Farmaceutické prípravky a látky.

(220)28.05.1999

(730) ASTRA AKTIEBOLAG, Västra Mälarehamnen 9,
S-151 85 Sôdertälje, SE;

(511)5
(540)

KALETRA

(510) 5 - Farmaceutické prípravky.
(730) ABBOTT LABORATORIES, Abbott Park, Illi
nois, IL 60064, US;

(210) 1381-99
(220)31.05.1999
(511)5
(540)

VIOZAN

(210)1371-99

(510) 5 - Farmaceutické prípravky a látky.

(220)28.05.1999

(730) ASTRA AKTIEBOLAG, Västra Mälarehamnen 9,
S-151 85 Sôdertälje, SE;

(511)5

(540)ZALECTRA
(510) 5 - Farmaceutické prípravky.
(730) ABBOTT LABORATORIES, Abbott Park, Illi
nois, IL 60064, US;

(210) 1382-99
(220)31.05.1999
(511)5
(540)

(210) 1372-99
(220)28.05.1999
(511)5
(540)ALUVIRAN

FREVIAN

(510)5 - Farmaceutické prípravky a látky.
(730) ASTRA AKTIEBOLAG, Västra Mälarehamnen 9,
S-151 85 Sôdertälje, SE;

(210) 1393-99

času na prístup do počítačových báz dát; prenájom

(220) 02.06.1999

počítačov a ich príslušenstva; prenájom a servis po

(511)5
(540)

čítačového softvéru.

XAL APLUS

(730)

ALPHA TECHNOLOGIES,

s. r. o., Muškátová

18, 040 11 Košice, SK;

(510) 5 - Farmaceutické prípravky na oftalmoiogické po
užitie.
(730)

PHARMACIA & UPJOHN AB,

S-112 87 Stock

(210) 1403-99

holm, SE;
(220)03.06.1999
(511) 1, 6, 8, 19, 20, 21, 26, 27, 31, 35, 42

ZARES

(210) 1394-99

(540)

(220) 02.06.1999

(510) 1 - Prípravky na hnojenie; rašelinové kvetníky na

(511)29

záhradnícke

(540)

kvetov; prípravky na ochranu kvetov; priemyselné

účely;

prípravky

na

konzervovanie

Imojivá; prípravky obsahujúce stopové prvky pre
rastliny; tmely na vyplňovanie dutín stromov; zá
hradnícke chemikálie; zemina na pestovanie.
6 - Kovové ploty; pletivo kovové.
8 - Záhradné náradie.

C?

19 - Ploty s výnimkou kovových; pletivo s výnim
kou kovového; dlažba s výnimkou kovovej; dlaždi

(510) 29 - Jedlé oleje a tuky.
(730)

UNILEVER'N. V.,

ce; obkladačky stavebné (nekovové).

Weena 455, 3013 AL Rotter

20 - Záhradný nábytok kovový; záhradný nábytok

dam, NL;

drevený; záhradný nábytok z plastu; lavičky ako ná
bytok.
21 - Kvetináče; ozdobné črepníky; smetníky.

(210) 1399-99

26 - Umelé kvety; umelé vence.

(220) 02.06.1999

27 - Umelé trávniky.

(511)33

31

(540)

IT’S WHAT’S INSIDE THAT COUNTS

rodné kvety; kvety sušené na ozdobu; vence z prí

(510)33 - Vína, liehoviny, likéry.
(730)

- Záhradné bylinky; kvetinové cibule; surové

drevo; kmene stromov; kôra (surovina); kríky; prí

rodných kvetov; palmy; rastlinné semená; rastliny;

ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMI
TED, The Pavilions, Bridgwater Road, Bedminster

rastliny sušené ako dekorácia; rašelina ako postieľ
ka; ružové kríky; sadenice; seno; slama ako materiál

Down, Bristol Avon BS13 8AR, GB;

na prekrytie pôdy; stromy; prírodné trávniky; vence
zo živých kvetov; vianočné stromčeky.
(210) 1402-99

35 - Sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov.

(220) 02.06.1999

42 - Aranžovanie kvetov; liečenie stromov; ničenie

(511)9,37, 42

buriny; ničenie záhradného odpadu; ničenie škod

(540)

cov;

rastlinné škôlky; údržby

trávnikov;

výroba

vencov; záhradkárske služby; záhradná architektú
ra; poradenské služby v oblasti ochrany životného
prostredia, údržba trávnikov.
(730)

Mikulaj Martin - CARNIHERBA, Slávičie údolie
č. 10, 811 02 Bratislava, SK;

AlphaTech
(510)9 - Kalkulačky; notebooky; počítače; periférne za
riadenia počítačov; kopírovacie zariadenia; počíta
čové tlačiarne; počítače na prenos dát; nahrané po

(210)1404-99
(220) 02.06.1999
(511)9
(540)

čítačové programy; počítačový softvér a hardvér;

AMOS

(510) 9 - Informačný systém (softvér).
zariadenia na čítanie a záznam dát; telekomunikač
né zariadenia na prenos dát; karty pamäťové a mi
kroprocesorové do počítačov; magnetické páskové

(730)

Tadial Milan, Ing., CSc.,

Záhradná 13, 962

Detva, SK;

jednotky do počítačov; optické disky.
37 - Montáž, údržba a opravy počítačov a ich prí
(210) 1406-99
slušenstva.
42 - Aktualizovanie, inštalácia a spúšťanie počíta

(220) 03.06.1999
(591) biela, červená, zelená, sivomodrá

čových programov; obnovovanie počítačových báz
dát; počítačové programovanie; poradenské služby
v oblasti počítačového softvéru a hardvéru; pora
denstvo v oblasti počítačového hardvéru; prenájom

(511) 16

12

(540)

(510)42 - Asociačné služby, najmä vytváranie asociácií
reklamných a marketingových agentúr.

KONTURA

(730)

The Mutual Advertising Agency Network,

25700

Science Park Drive, Cleveland, Ohio 44122, US;

(510) 16 - Papier, najmä kancelársky.
(730)

(210) 1414-99

KONTURA CANON, s. r. o.,

Pestovateľská 2,

821 04 Bratislava, SK;

(220) 03.06.1999
(511)4, 19, 20, 35, 36. 37. 42
(540)

(210) 1407-99
(220) 03.06.1999
(511) 12, 37

Omoss

(540)

(510) 4 - Motorové palivá, pohonné látky'.
19 - Betón, dlažba s výnimkou kovovej, výrobky z
betónu, cementu a sadry' pre stavebníctvo.
20 - Nábytok, nádoby z dreva.
3 5- Reklamná činnosť sprostredkovanie obchodu s
tovarom.
36 - Faktoring a forfajting, sprostredkovanie obcho
du s nehnuteľnosťami.
37 - Prenájom stavebných strojov a zariadení, auto
servisy, montáž, oprava a údržba elektrických zaria
dení, stavebníctvo.
42 - Projektovanie stavieb, inžinierska činnosť v
(510) 12 - Motorové vozidlá a ich časti.

(730)

stavebníctve, prevádzkovanie kempingov, prenají

37 - Údržba, opravy a servis motorových vozidiel,

manie a prechodné ubytovanie, revízie plynových a

motorov a častí motorových vozidiel.

elektrických zariadení.

GENERAL MOTORS CORPORATION,
Grand

Boulevard

and

Cass

Avenue,

West

(730)

Murín Marián,

Mutné 220, 029 63 Mutné, SK;

Detroit,

Michigan 48202, US;
(210) 1415-99
(220) 03.06.1999
(210) 1409-99

(511)7, 8, 12

(220)03.06.1999

(540)

(511)29, 30
(540)

WILLING
INDUSTRY
(510)29 - Mäso; neživé ryby, hydina a zverina; mäsové
(510) 7 - Cestné stroje, poľnohospodárske stroje, stroje na

výťažky, vajcia, mlieko a mliečne výrobky.

zemné práce, banské stroje, betónové miešačky, čis

30 - Omáčky ako chuťové prísady.
(730)

Hydina Prešov

-

SVZ, a. S.,

Petrovanská

tiace stroje, drviče, obrábacie stroje, mlyny, mecha

34,

nické nástroje a náradie, nástroje ako časti strojov,

080 01 Prešov, SK:

píly, rýpadlá, lopatkové nakladače, lodné motory s
výnimkou elektrických, výťahy, vrtáky, zdvíhacie
(210) 1411-99

zariadenia, žeriavy.

(220)03.06.1999

8 - Ručné nástroje a náradia.

(511)42

12 - Dopravné prostriedky pozemné a ich motory

(540)

vrátane vojenských.
(730)

WILLING INDUSTRY, akciová spoločnosť,
Priemyselná 937/4, 963 01 Krupina, SK;

ViARKCTlNO * ADVIRTUINO OLOBAL NETWORK

(510)9 - Počítače, počítače (periférne zariadenia), tlačiar

(210) 1417-99
(220) 03.06.1999

ne k počítačom, počítač - zápisník (notebook).

(511) 35,36,41,42

35 - Poradenstvo v obchodnej činnosti pri predaji
počítačov a softvéru.

(540)
(730)

ts-pro, s. r. o.,

Smrečianska 10, 831 03 Bratislava,

SK;

(210) 1425-99
(220)04.06.1999
(511)3
(510) 35 - Organizovanie výstav na obchodné a reklamné

(540) COLGATE SENSITIVE

účely; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývo
(510) 3 - Zubné pasty a ústne vody.
zom; komerčné informačné kancelárie; kopírova
nie; prenájom kancelárskych strojov a zariadenia;

(730)

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 Park
Avenue, New York, New York, US;

obchodný

manažment a podnikové poradenstvo;

personálne poradenstvo; dražby; marketingové štú
die; prenájom reklamných materiálov; poradenstvo,
služby v obchodnej činnosti; reklamné agentúry;

(210) 1427-99
(220) 04.06.1999

obchodné alebo podnikateľské informácie; nábor
zamestnancov; prenájom reklamných priestorov.

(511)31,32

KOB

36 - Prenájom kancelárskych priestorov; nehnuteľ

(540)

nosti (prenájom-); prenájom nehnuteľností; realitné

(510)31 - Chmeľ.

kancelárie;

nehnuteľností;

32 - Výťažky z chmeľu na výrobu piva, citronády,

sprostredkovanie poistenia; oceňovanie nehnuteľ

hroznový mušt (nekvasený), likéry a prípravky na

ností; kaucie, záruky, ručenie; odhady a oceňovanie

výrobu likérov, lítna voda, minerálne vody (nápoje),

(daňové); finančné poradenstvo; poradenstvo v ob

prípravky na výrobu minerálnych vôd, mandľové

lasti poistenia; finančné informácie; informácie o

mlieko ako nápoj, mušty, nealkoholické nápoje a

poistení.

prípravky na výrobu nápojov, srvátkové nápoje, ná

41

sprostredkovatelia

- Organizovanie plesov; organizovanie súťaží

poje z nealkoholických štiav, nealkoholické nápoje,

krásy; prenájom tenisových kurtov; organizovanie

nealkoholické výťažky z ovocia, orgeada (nealko

súťaží (vedomostných albo zábavných); prenájom

holický nápoj), ovocné šťavy, nealkoholické nápoje

dekorácií;

z ovocných štiav, nealkoholické ovocné výťažky,

vyučovanie;

vy'učovanie,

vzdelávanie;

organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie

paradajková šťava (nápoj), pivná mladinka, pivo,

a vedenie kongresov; organizovanie kultúrnych ale

prášky na prípravu šumivých nápojov, príchuti na

bo vzdelávacích výstav; organizovanie živých vy

výrobu nápojov, sarsaparilový nápoj; selterská vo

stúpení; organizovanie športových súťaží; prenájom

da, sirupy na výrobu malinoviek, sirupy na výrobu

potápačského výstroja; športové zariadenia (prená

nápojov, sladina, sladové pivo, sóda, stolové vody,

jom-) s výnimkou dopravných prostriedkov; organi

sýtená voda a prípravky na jej výrobu, šerbety (ná

zovanie a vedenie seminárov; športoviská (služby-);

poje a sladené ovocné nápoje), šumivé nápoje, práš

organizovanie a vedenie sympózií.

ky na výrobu šumivých nápojov, pastilky na výrobu

42 - Prevádzkovanie hotelového ubytovania; jedál

šumivých nápojov, tablety na prípravu šumivých

ne a závodné jedálne; prevádzkovanie kempingov;

nápojov, sódová voda, vody (nápoje), zázvorové pi

poskytovanie prechodného ubytovania; profesionál
ne poradenstvo s výnimkou obchodného alebo pod

vo, zeleninové šťavy.
(730)

nikateľského; usporadúvanie a prevádzkovanie vý

Anheuser-Busch, Incorporated, One Busch

Place,

St. Louis, Missouri, US;

stav; prevádzkovanie výstav; penzióny; hotelierske
služby; požičiavanie oblečenia; informácie o móde;
poradenstvo pri voľbe povolania; reštaurácie; rezer

(210) 1428-99

vácia penziónov; rezervácia hotelov; prekladateľské

(220) 04.06.1999

a tlmočnícke služby; manželské a predmanželské

(511) 31, 32

poradne; módny dizajn; prázdninové tábory (ubyto
vacie služby-); rezervácia prechodného ubytovania.
(730)

Miššíková Milena, Ing. - Agentúra SETER,
Petzwalova 4, 949 01 Nitra, SK;

(540)

K. O. B.

(510) 31 - Chmeľ.
32 - Výťažky z chmeľu na výrobu piva, citronády,
hroznový mušt (nekvasený), likéry a prípravky na
výrobu likérov, lítna voda, minerálne vody (nápoje),

(210) 1423-99

prípravky na výrobu minerálnych vôd, mandľové

(220)03.06.1999

mlieko ako nápoj, mušty, nealkoholické nápoje a

(511)9, 35

prípravky na výrobu nápojov, srvátkové nápoje, ná

(540)

poje z nealkoholických štiav, nealkoholické nápoje,
nealkoholické výťažky z ovocia, orgeada (nealko
holický nápoj), ovocné šťavy, nealkoholické nápoje
z ovocných štiav, nealkoholické ovocné výťažky,
paradajková šťava (nápoj), pivná mladinka, pivo,
prášky na prípravu šumivých nápojov, príchuti na

výrobu nápojov, sarsaparilový nápoj; selterská vo

(510) 36 - Zmenárenské služby.

da, sirupy na výrobu malinoviek, sirupy na výrobu
nápojov, sladina, sladové pivo, sóda, stolové vody,

42 - Ubytovacie a stravovacie služby.
(730)

sýtená voda a prípravky' na jej výrobu, šerbety (ná

Hronec Branislav, Mgr.,

Partizánska 16, 811 03

Bratislava, SK;

poje a sladené ovocné nápoje), šumivé nápoje, práš
ky na výrobu šumivých nápojov, pastilky na výrobu
šumivých nápojov, tablety na prípravu šumivých

(730)

(210) 1483-99

nápojov, sódová voda, vody (nápoje), zázvorové pi

(220) 11.06.1999

vo, zeleninové šťavy.

(511)36

Anheuser-Busch, Incorporated, One

Busch Place,

St. Louis, Missouri, US;

(540) CITIDIRECT
(510)36 - Poisťovníctvo; služby v oblasti financovania;
služby v oblasti peňažníctva; služby realitných kan
celárií; finančné transakčné služby, najmä poskyto

(210)1431-99

vanie a sprístupňovanie internetovej základne u-

(220) 04.06.1999

možňujúcej bezpečnosť finančných transakcií; celý
(511)31
rozsah poisťovacích a finančných služieb ponúka
(540)
ných prostredníctvom internetu.
(730)

Citicorp,

399 Park Avenue, New York, New York

10043, US;

PIŘISMIIVJM

(210) 1484-99
(220) J 1.06.1999

(510)31 - Potrava pre zvieratá.
(730)

Texas Farm Products Company,

(511)5
915

South

Fredonia Street, Nacogdoches, Texas 75961, US;

(540)

(210) 1432-99
(220)04.06.1999
(511)31
(540)

STAR PRO

(510) 31 - Potrava pre zvieratá.
(730)

Texas Farm Products Company,

915

South

Fredonia Street, Nacogdoches, Texas 75961, US;

(510) 5 - Hormonálne farmaceutické prípravky.

(220)07.06.1999

AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORA
TION, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey

(511)9

07940-0874, US;

(210) 1437-99

(730)

(540)

D-LINK
(510)9 - Prístroje a nástroje na miestnu sieťovú oblasť,

(210) 1487-99
(220) 11.06.1999

ako napríklad sieťové karty, interface karty, rozbo

(511)5

čovače, mostíky, smerovače, smerovače s mostí

(540) CRYSTAL

kom, vysielače a prijímače, regeneratívne zosilňo
(510)5 - Prípravky na ničenie škodcov, fungicidy, herbi
vače, koncentrátory, spínače, adaptéry, integrované
cídy.

obvody, počítačové programy a modemy.
(730)

D- Link Corporation,

(730)
20, Park Avenue 11, Science-

DOW AGROSCIENCES LLC,

(210) 1490-99
(210) 1448-99

(220) 11.06.1999

(220) 07.06.1999
(511)9, 16, 41
(511)36, 42

9330 Zionsville

Road, Indianapolis IN 46268-1054, US;

- based Industrial Park, Hsinchu, Taiwan, CN;

(540)

(540)

ftote/
VERLAG
DASHÓFER

(5 10) 9 - Videokazety; audiovizuálna technika na výučbu;

30 - Káva, čaj, kakao, kávové náhradky, výrobky z

magnetické pásky; nahrané počítačové programy;

obilnín, pečivo, cukrovinky, čokoládové výrobky,

magnetické disky; kompaktné disky; optické kom

korenie, horčica, ocot.

paktné disky; magnetické médiá; magnetické nosiče
údajov; optické nosiče údajov; optické disky; vi-

32 - Nealkoholické nápoje, instantné nápoje.
(730)

deopásky.

EMCO, spol. s r. o., Žirovnická 2389,

106 00 Praha

10, CZ;

16 - Spisové obaly (zaraďovače); zaraďovače (na
voľné listy); zaraďovače (kancelárske obaly); kni
hy; publikácie; príručky; brožované knihy, brožúry;

(210) 1525-99

prospekty; časopisy (periodiká).

(220) 17.06.1999

41 - Vydávanie textov s výnimkou reklamných ale

(511)25

bo náborových; vydávanie kníh; vydávanie príru

(540)

čiek; vydávanie vzdelávacích magnetických nosi

íital

čov, obrazových záznamov, CD-ROM a počítačo
vých programov.
(730)

Dashofer Holding Limited, Atlantis Building,
Office 301, 2, Arch. Makariou HL, 4000 Limassol,

(510)25 - Odevy, obuv a klobučnícke výrobky, pracovná

CY;

obuv, pracovné odevy, podošvy.
(730)

Král Milan - KRÁL,

Horská

1295/21, 958 06

Partizánske, SK;
(210) 1500-99
(220) 14.06.1999
(591) modrá, zelená

(210) 1526-99

(511)37, 42

(220) 17.06.1999

(540)

(511)5

(540)ROTIARIX
(510) 5 - Farmaceutické a liečivé prípravky a látky na hu
mánne použitie, vakcíny.
(730)

SmithKJine Beecham Biologicals S.

A., Rue de

ĽInstitut 89, B-1330 Rixensart, BE;

(510)37 - Stavebníctvo, stavebný dozor.
42 - Inžinierska činnosť.
(730)

REDING, a.

s., Bajkalská 41, 821 09 Bratislava,
(210) 1527-99

SK;

(220) 17.06.1999
(5H)5
(210) 1512-99

(540) RO VENTRIX

(220) 16.06.1999

(510) 5 - Farmaceutické a liečivé prípravky a látky na hu

(511) 1, 5

mánne použitie, vakcíny.

(540)STARAMINEX

(730)

SmithKline Beecham Biologicals S.

A., Rue de

ĽInstitut 89, B-1330 Rixensart, BE;

(510) 1 - Chemikálie pre poľnohospodárstvo, záhradníc
tvo, lesníctvo.
5 - Prípravky na ochranu rastlín.
(730)

ISTROCHEM, a. s., Nobelova 34,

(210) 1531-99
836 05 Bratisla

va, SK;

(220) 17.06.1999
(511)32

(540) TOP VARKOFA
(210) 1514-99

(510)32 - Nealkoholické nápoje, sirupy na výrobu nápo

(220) 16.06.1999
(511)29, 30, 32

jov, minerálne vody.
(730)

(540)

TOPVAR, a.

s., Krušovská 2092, 955

14

Topoľča

ny, SK;

Xemcoyj

(210)1532-99
(220) 17.06.1999
(511)30
(540)

ORBIT lemon fresh

(510) 30 - Cukrovinky, najmä žuvačky.

TAK CHUTÍ DOBRÉ RÁNO!

(730) WM. WRIGLEY JR. COMPANY, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, US;

(510) 29 - Konzervované a sušené ovocie a zelenina, dže
my a marmelády, mlieko a mliečne výrobky.

(210) 1603-99

signály zvuku, rečí, poplašné, dátové a telemetrické

(220) 25.06.1999

signály, videokamery, videotelefony, prijímače zvu

(511)3

ku a prijímače videa, diaľkové riadiace a telemet

540) COLGATE TRIPLE ACTION

rické prístroje, prístroje na záznam hlasu, videore
kordéry, prístroje na záznam zvuku, modemy, za

(510) 3 - Zubné pasty a ústne vody.
(730)

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY,

znamenaný počítačový softvér, zaznamenané počí
300 Park

tačové programy, elektrické a ejektronické monito-

Avenue, New York, New York, 1 'S;

rovacie zariadenia, elektronické zabezpečovacie za
riadenia, vysielače elektronických signálov a cen
trálne procesorové jednotky, videosystémy a zaria

(2)0) 1604-99

denia, zvukové systémy a zariadenia, monitorovacie

(220)25.06.1999

a sledovacie systémy a zariadenia, televízne systé

(511) 16

my a zariadenia s uzatvoreným okruhom, diaľkovo

(540)

ovládané video, monitorovacie a sledovacie systé
my využívajúce televízne kamery s uzatvoreným

Shachihata

okruhom a elektronický hardvér na prenos videa,
riadiacich poplašných a telemetrických signálov na

(510) 16 - Papiernický tovar, gumové pečiatky, pečiatky s

zobrazovacie zariadenie počítača a do úložných sys

adresami, dátumové pečiatky, číselné pečiatky, pe

témov, počítačový hardvér a softvér na spracovanie

čiatkové farby, pečíatkovacie podušky, puzdrá na

obrazu a zvuku, vstupné a výstupné zariadenia na

pečiatky, lepiace pásky, atramenty, tuše, kriedy, le

obraz u zvuk, komunikačné zariadenia na obraz a

pidlá, maliarske štetce, značkovače, zvýrazňovačc,

zvuk, faxové, telefónne, telekomunikačné, dorozu

plniace perá, guľôčkové perá, ceruzky, plniace ce

mievacie, dátové komunikačné zariadenia a nástro

ruzky, spinky a spony na papier, zotieracie gumy,

je, zariadenia na záznam, prenos alebo reprodukciu

otvárače na listy, papier na rozmnožovanie, pravít

zvuku alebo obrazu, ,zariadenia televíznych prijíma

ka, rýchloviazače, zaraďovače, šanóny, dosky' na

čov, zariadenia prenosových liniek videa a televízne

spisy, podušky napustené červeným atramentom,

prijímače, disky, pásky a vedenie, pričom všetko sú

červený atrament, nože na papier, rezačky na papier,

magnetické, digitálne alebo optické dátové nosiče,

písacie podložky.
(730)

SHACHIHATA INC,,

diskety, zariadenia počítačových mechaník, magne
69,

4-chome, Amatsuka-

tické pásky na vizuálne alebo zvukové signály, vi

-cho, Níshi-ku, Nagoya, JP;

zuálne zobrazovacie jednotky, video- a audiodisky,
počítače, počítačové terminály, počítačové kláves
nice, tlačiarne, počítačové programy a počítačový

(210)1605-99

softvér, počítačové pamäte, počítačové rozhrania,

(220)25.06.1999

mikroprocesory, optické a digitálne prenosové za

(511) 16

riadenia a nástroje, laserové zariadenia a nástroje,

(540)

videozariadenia a nástroje, faxové oznamovacie za

Artline

riadenia a monitorovacie videozariadenia, zariade
nia počítačových periférií, štandardné karty rozhra
nia, vopred zaznamenané disky a pásky na zvuk a

(510) 16 - Papiernický tovar, gumové pečiatky, pečiatky s

video, súčasti a vybavenie na uvedený tovar, všetko

adresami, dátumové pečiatky, číselné pečiatky, pe

patriace do triedy 9.

čiatkové farby, pečíatkovacie podušky', puzdrá na

37 - Údržba a opravy uvedeného tovaru v triede 9.

pečiatky, lepiace pásky, atramenty, tuše, kriedy, le

41 - Zabezpečovanie kurzov a školení týkajúcich sa

pidlá, maliarske štetce, značkovače, zvýrazňovače,

používania tovaru uvedeného v triede 9.

plniace perá, guľôčkové perá, ceruzky, plniace ce
(730)
ruzky, spinky a spony na papier, zotieracie gumy,

SIGNAL COMMUNICATIONS LTD.,

otvárače na listy, papier na rozmnožovanie, pravít

Tat Chee Ave, Kowloon, Hong Kong, (’N;

ka, rýchloviazače, zaraďovače, šanóny', dosky na
spisy, podušky napustené červeným atramentom,
červený atrament, nože na papier, rezačky na papier,
písacie podložky.
(730)

SHACHIHATA INC.,

(210) 1607-99
(220)25.06.1999

69,

4-chome,

Amatsuka-

-cho, Nishi-ku, Nagoya, JP.;

(210) 1606-99
(220)25.06.1999
(511) 9, 37, 41

(540) TeleEye
(510) 9 - Elektronické produkty, ktoré spracovávajú a za
znamenávajú video, zvuk, reč, poplašné, dátové a
telemetrické signály a systémy komunikačných za
riadení, ktoré prenášajú a vymieňajú videosignály,

Unit 217,

2/F, Hong Kong Industrial Technology Centre, 72

(511) I. 33
(540)

(510) 1 - Drevný lieh (metylalkohol); drevný lieh (pro

(210) 1620-99

dukty destilácie).

(220)28.06.1999

33 - Liehové výťažky; liehoviny.

(511)29

(730) LIEHOVAR LEOPOLDOV, a. s., Dunajská č. 29,
811 08 Bratislava, SK;

(540) ROBINSON CRUSOE
(510)29 - Mäso, ryby, mäkkýše, hydina, neživé, spraco
vané lovné vtáctvo a divina, mäsové extrakty, kon
zervované, sušené a varené ovocie a zelenina, rôso

(210) 1609-99
ly a pretlaky, džemy, marmelády, ovocné omáčky,
(220)25.06.1999
vajcia, mlieko a mliečne výrobky, jedlé oleje a tuky.
(511)41
(540)

(730) EMPRESA PESQUERA ROBINSON CRUSOE

CLIO

S. A., Hernando de Aguirre 391, Santiago, CL;

(510)41 - Služby zábavného priemyslu v oblasti organi
zovania a

usporadúvania súťaží s vyhlasovaním

cien za výnimočné výkony v oblasti reklamy, mar
ketingu a propagácie, slávnostné vyhlasovanie cien
za výnimočné výkony v oblasti reklamy, marketin
gu a propagácie, televízne programy (tvorba) obsa

(210) 1622-99
(220)29.06.1999
(511) 11, 21
(540)

hujúce ocenené víťazné reklamy.

TIGER

(730) BPI Communications Inc., 1515 Broadway, New
York, New York, US;

(510) 11 - Elektrický kuchynský riad, elektrické kuchyn

(210)1610-99
(220)25.06.1999
(511)9, 16, 42
(540)

ské spotrebiče, najmä elektronické variče a elektro
nické ohrievače, elektronické variče a ohrievače ry
že, elektronické ohrievače ryže, elektrické hrianko
vače,

elektrické hriankovacie

rúry,

elektronické

mikrovlnné rúry a rúry, elektrické varné hrnce a
panvice, elektrické varné nádoby a kanvice, elek
trické grily a pekáče, elektrické ohrievacie taniere,
podložky a platne, elektrické grilovacie panvice, elektrické grilovacie ražne (barbecue), elektrické za
riadenia na sušenie kuchynského riadu, kuchynské
ho náčinia a potrieb na stolovanie, elektrické variče
kávy (kávovary), elektrické zariadenia na prípravu
ryžových koláčov, elektrické variče a ohrievače vo
dy, elektrické ražne na ryby, elektrické pekáče, pan
vice a fritézy, elektrické stroje na prípravu jogurtov
(510)9 - Počítačový hardvér, počítačový softvér, počíta

(jogurtovače), elektrické stroje na úpravu a čistenie

čové periférne zariadenia, počítače v sieti, ostatné

vody a minerálnej vody, čističe vzduchu, zvlhčova

elektronické zariadenia a inštruktážne materiály na

če vzduchu, prenosné chladiace jednotky, elektrické

nosičoch v súvislosti s uvedenými tovarmi.

ohrievacie telesá na sušenie kuchynského riadu, ku

16 - Tlačené inštruktážne materiály.

chynského náčinia a potrieb na stolovanie, elektro

42 - Konzultačné služby, vývoj a navrhovanie počí

magnetické potreby a spotrebiče na varenie, kohúti

tačového hardvéru, počítačového softvéru a inteme-

ky na reguláciu objemu vody, kohútiky na reguláciu

tovej technológie.

prúdu vody, prenosné plynové variče a časti, príslu

(730) SUN MICROSYSTEMS, INC., spoločnosť podľa
zákonov štátu Delaware, 901

San Antonio Road,

Palo Alto, California 94303, US;

šenstvo a náhradné diely uvedených výrobkov.
21 - Neelektrické kuchynské potreby, vákuové fľa
še, džbány, hrnce a iné nádoby, termosky rôznych
tvarov, nádoby na ľad, fľaše na vodu, neelektrické
stroje na úpravu ľadu, neelektrické drviče ľadu, te

(210) 1611-99

pelne a termálne izolované nádoby na potraviny,

(220)28.06.1999

potreby a náčinie na pečenie, opekanie a varenie,

(511) 32, 33,42

neelektrické filtre a prekvapkávacie pomôcky na

(540) VineaSekt

kávu, nádoby na kávu, kávové servisy, kontajnery a

(510) 32 - Šumivé nápoje a iné nealkoholické nápoje.

nádoby na potraviny, kontajnery a nádoby na ryžu,
neelektrické tlakové hrnce.

33 - Alkoholické nápoje všetkých druhov.
42 - Odborné poradenstvo, konzultačné služby a vy
konávanie odborných skúšok v odbore liehovín, ví

(730) TIGER CORPORATION, 1-9, 2-Chome Gamo,
Joto-Ku, Osaka, JP;

na a nealkoholických nápojov.
(730) Vitis trade, s. r. o., Sásovská cesta 41, 974 01
Banská Bystrica, SK;

(210) 1623-99
(220)29.06.1999
(511) 10
(540)DISKHALER

(510) 10 - Chirurgické a lekárske prístroje a nástroje; in

hustené kakao do nápojov, čokoládové krémy; pole

halátory; časti a fitingy uvedených tovarov.
(730)

GLAXO GROUP LIMITED,
House,

Berkeley Avenue,

vy, najmä čokoládové polevy, čokoláda, pralinky,
bonbóny, ozdoby na vianočný stromček vyrobené z

Glaxo Wellcome

Greenford,

Middlesex

čokolády, kolekcie, čokoládové výrobky plnené al

UB60NN, GB;

koholickými plnkami, cukrové výrobky, cukrovin
ky a cukrárske výrobky, jemné pečivo, maslové pe
čivo, trvanlivé pečivo; žuvačky bez cukru, cukro

(210) 1624-99

vinky bez obsahu cukru.

(220)29.06.1999

(730)

(511) 12, 16, 17, 37

FERRERO S. p. A„

Piazzale Pietro Ferrero

1,

12051 Alba, Ciineo, IT;

(540)

(210) 1650-99
(220)30.06.1999
(511) 5

(510) 12 - Sedadlá do vozidiel, vnútorné čalúnenie vozi

(540) Krovsan
(510) 5 - Prostriedok na ochranu dreva proti škodcom.

diel.
16 - Obalové materiály na báze ľahčenej gumy a

(730)

COLOR Company,

s. r.

n.,

Pod Hájom 1099/101-

-47, 018 41 Dubnica nad Váhom, SK;

plastov.
17 - Izolačné materiály z plastov a gumy najmä na
hydroizoláclu, tepelné izolácie, zvukové izolácie a
elektroizolácie,

izolačné výrobky a polotovar)' z

ľahčených polymémych materiálov, izolačné mate
riály na tepelné izolácie kontajnerov a nádob, izo
lačné materiály na zateplenie podláh a strešných
plášťov, parozábrany, izolačné materiály na báze re

(210) 1652-99
(220)30.06.1999
(591) biela, tmavomodrá, červená
(511)25
(540)

cyklovaných plastov, plošné útvary na báze plasto
vých, minerálnych a sklenných vlákien, fólie, uosky
a rúrky z plastov vrátane laminovaných a kašírova
ných, vypchávky a podložky na ochranu tovaru pri
doprave, vypchávkový materiál z ľahčenej gumy a
plastov (do matracov, sedačiek a pod.)
37 - Vykonávanie tepelných a hlukových izolácií,
zateplenie podláh a strešných plášťov, izolovanie
potrubných systémov.
(730)

SPUR, a.

ACCORD 1

s., Tr. T. Bati 299, 764 22 Zlín, CZ.;

(510)25 - Odevy.
(210) 1641-99
(730)

(220) 30.06.1999

ACCORD, a.

s., Štefánikova 19, 911 01 Trenčín,

SK;
(511)9, 35, 41

(540) TELMAN
(210) 1655-99

(510) 9 - Audionosiče.
35

(730)

- Reklamná,

propagačná a

inzertná

činnosť,

(220)30.06.1999

sprostredkovanie obchodu s tovarmi.

(511)6, 17, 19, 20,35, 37,40, 42

41 - Vydavateľská činnosť.

(540)

TELMAN, a.

s., Romanova 37, 851 02 Bratislava,

SK;

(210) 1648-99
(220)30.06.1999
(511)30
(540)

SURPRISE
(510)30 - Káva, čaj, cukor, ryža, maniok, ságo, kávové
náhradky; múka a výrobky z obilia (okrem krmiva);

(510)6 - Oceľové pásy; oceľový drôt; oceľové stožiare;

chlieb, biskvity, keksy, sušienky, koláče, múčniky,

oceľový plech; oceľové rúry; hrotnice; kovové dý

torty, zákusky, pekárske a cukrárske výrobky, zmrz

zy; zariadenie alebo nábytkové kovanie z niklovej

liny; med, sirupy; kvasnice, prášky do pečiva; soľ,

mosadze; hliníkový drôt; kotevné dosky; kovové

horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie

závory; kovové chrániče na stromy; kovové vystu-

a koreniny; ľad; kakao, výrobky z kakaa, najmä za

žovacie materiály do betónu; bezpečnostné schrán-

ky; kovové uzávery na okná; kovové krúžky; pánty,

dverové obloženie; kovové cestné zvodidlá; kovové

závesy; kovová dlažba; priečky kovových zábradlí;

kufre, truhlice; kovové nádoby; cement - kovovo-

kovové skrutky; kovové koncové svorky; kovové

keramický materiál; kovové inzertné stĺpy; kovové

laná; kovové spojky na káble a laná s výnimkou e-

uväzovacie bóje; kovové baliace fólie; písmená a

lektrických; visacie zámky; kovové platničky, pod

číslice z obyčajných kovov s výnimkou písmen a

ložky; vložky, lamely, tenké kovové doštičky; pok

číslic ako tlačových znakov; kovové telefónne búd

ladničky; reťaze na psov; kovové bezpečnostné re

ky; kovové náradie; kovové okenice, žalúzie; ná

ťaze; kladky na posuvné okná; okenné žabice; ko

hradné diely, časti a súčasti tovarov uvedených v

vové koly; svorníky; závlaky; kľúče; kovové mon

triede 6 tohto zoznamu.

tážne kľúče; ťahadlá; klince, príchytky; kovové zá

17 - Fólie z plastických materiálov na poľnohospo

strčky; kovové vodovodné potrubia; kovové vodia

dárske účely; izolačné povlaky; akriIové živice ako

ce lišty; nákovy; kovové strešné uholníky; kovové

polotovary; azbestocementové krytiny; polievacie

dvere; kovové kliešte; okenné západky; háčiky - že

hadice; zvukovoizolačné materiály; tesnenia dverí

leziarsky tovar; medené krúžky; škrabáky na obuv;

alebo oblokov; podkladové materiály z gumy a

vypúšťacie rúry, odvodňovacie rúry, kovové dre

plastov; vypchávkové materiály z gumy a plastov;

nážne rúry; železo ako surovina alebo polotovar; zá

tesniace materiály; guma, surová alebo ako poloto

steny pred kozubmi; kovové skrutky; domové zvon

var; gumené záklopky; syntetická guma; ohybné rú

čeky s výnimkou elektrických; kovové konzoly,

ry s výnimkou kovových; izolačné hmoty zabraňu

podpery pre staveníctvo; kovové schodiská; kovové

júce sálaniu tepla; azbestové pätky, vložky, podlož

rúry; kovové spony; kovania na okná; drôt; dverové

ky; tesnenia; vulkanfíber; gutaperča; izolačný pa

pružiny s výnimkou elektrických; stavebné kova

pier; kovové izolačné fólie; izolačné náterové farby;

nia; svorník s okom; kovové veterníky; skoby, mač

trošková vlna ako izolačný materiál; minerálna vlna

ky na lezenie v ľade; kovové rošty; kovové žalúzie;

ako izolačný materiál; sklená vlna ako izolačný ma

kovové vonkajšie žalúzie; kovové rúčky a rukoväti

teriál; latex; tmel; objímky na potrubia s výnimkou

na náradie; kovové palety na manipuláciu s tova

kovových; potrubné plášte s výnimkou kovových;

rom; kovové dopravné palety; kovové konštrukcie

tesniace tmely; plastové fólie s výnimkou baliacich

veránd; klopadlá na dvere; putá; obyčajné kovy, su

fólií; umelé živice; azbestové izolácie; viskózové

rové alebo ako polotovary; drôtené pletivo; kovové

fólie s výnimkou fólií na balenie; lepiace pásky s

kolesá na nábytok; kovové vonkajšie plášte budov;

výnimkou pások na kancelárske účely a pre domác

kovové úžľabia; kovové domové čísla, nesvietiace;

nosť; armatúry na stlačený vzduch s výnimkou ko

kovové okenice; kovové koše; kovové obklady stien

vových; azbestové platne; samolepky s výnimkou

a priečok; kovové háčiky na šaty; západky; kovové

samolepiek na kancelárske účely a pre domácnosť;

stropy, stropné dosky; kovové kľučky dverí; kovové

plastické hmoty ako polotovary; izolačné materiály;

nity; kovové brány; dverové zástrčky; drobný žele

tesniace alebo vypchávkové materiály z gumy alebo

ziarsky tovar; obalové nádoby z kovu; kovové dve

plastov; polotovary z plastických materiálov na vý

rové prahy; kovové prenosné skleníky; zvončeky

robu okien, dverí, zimných záhrad, fasád.

pre zvieratá; tantal; napínače; kovové strechy; ko

19 - Vinylové koľajnice ako konštrukčný materiál;

vové potrubia; kovové krídlové okná; objímky, prs

piesok do akvárií; nekovové potrubia na vzducho

tence; kovové voliéry; oceľové gule; oceľové kon

techniku a klimatizáciu; stavebný kameň; štrk do

štrukcie; hliníková fólia; oceľobetónové materiály

akvárií; reklamné stĺpy s výnimkou kovových; ala

na budovy; kovové vystužovacie materiály pre sta

bastrové

vebníctvo; kovové bóje, majáky s výnimkou svetel

bridlica; nárožia striech; asfaltové dlažby; stípikovi-

ných; kovové zámočnícke stoly; kovové konštruk

té zábradlie; baraky, búdy; šindle; skladacie dvere s

sklo;

azbestocement;

azbestová

malta;

cie na bazény; kovové debnenie; kovové bicyklové

výnimkou kovových; betón; telefónne búdky s vý

zariadenia na parkovanie; kovové škatule, skrinky,

nimkou kovových; žľaby s výnimkou kovových; le

škatule; pracky z obyčajných kovov; držadlá, ruko

penka na stavebné účely; základné konštrukcie na

väti, kovové kľučky; kovové kabíny na prezlieka

budovy s výnimkou kovových; komíny, dymovody

nie; kovové kabíny na striekanie farieb; kovové kru

s výnimkou kovových; priečky s výnimkou kovo

hové zvierky na rúry; kovové okenné rámy; kovové

vých; konštrukcie s výnimkou kovových; stavebné

skleníkové rámy; kovové komínové nadstavce; ot

sklo; rímsy s výnimkou kovových; okná s výnim

várače dverí s výnimkou elektrických; kovanie na

kou kovových; dvere s výnimkou kovových; streš

truhly; kovové dverové rámy; rúrkové kovové ko

né krytiny s výnimkou kovových; krištáľ; odkvapo

mínové nadstavce; kovové žľaby; kovové konštruk

vé rúry s výnimkou kovových; vodovodné potrubia

cie; kovové rímsy; kovové ozdobné lišty; uholníky;

s výnimkou kovových; vodovodné ventily s výnim

kovania na dvere; kovové žabice na dvere; kovové

kou kovových a plastových; odbočky, prípojky po

poklopy; kovové strešné krytiny; kovové bridlicové

trubia s výnimkou kovových; náhrobky s výnimkou

príchytky; kovové vešiakové háčiky; kovové od

kovových; asfaltové - bitúmenové nátery, poťahy,

kvapové rúry; kovové držiaky na uteráky; kovové

krytiny na strechy; stojky s výnimkou kovových;

rebríky; kovové obruče,

kovové stojky;

pamätné tabule s výnimkou kovových; tabuľové

plech; kovanie na nábytok; kovové stavebné dielce;

sklo ako stavebný materiál; žalúzie s výnimkou ko

kovové

náhrobné

dosky;

spojky;

kovové

mriežky

ako

vového; nistejové sklo ako stavebný materiál; oke

ochrana pred kachľami alebo kozubom; kovové sto

nice s výnimkou kovových a textilných; lišty s vý

jany na sudy; kovové kovanie na postele; kovové

nimkou kovových; preklady s výnimkou kovových;

svetelná dlažba; nekovové konštrukcie na verandy;

čiky na šaty s výnimkou kovových; korálikové zá

náterové hmoty, omietky pre stavebníctvo; vonkaj

clony, ozdobné; stolové dosky; dvierka na nábytok;

šie plášte budov s výnimkou kovových; ploty s vý

koľajnice na záclony a závesy; plastové lišty- na ná

nimkou kovových; nekovové signalizačné panely s

bytok; háčiky na záclony; háky na vešanie záclon;

výnimkou

obklady

profily na obrazové rámy; police; zrkadlá; troj nož

stien a priečok s výnimkou kovových; stropy, strop

svetelných

a

mechanických;

ky; vitríny; nádoby s výnimkou kovových; zámoč

né dosky s výnimkou kovových; obkladový mate

nícke stoly s výnimkou kovových; tesniace uzávery

riál na budovy s výnimkou kovového; stavebné kry

s výnimkou kovových; skrutky s výnimkou kovo

tiny s výnimkou kovových; škridly s výnimkou ko

vých; koly s výnimkou kovových; káblové, lanové

vových; veže na skoky do vody s výnimkou kovo

príchytky, svorky s výnimkou kovových; drevené a-

vých; brány s výnimkou kovových; výplne dverí s

Iebo plastové debny, schránky; nádoby z dreva ale

výnimkou kovových; trámy s výnimkou kovových;

bo plastu; klapky, plastové ventily vodovodné; zám

dverové prahy

ky s výnimkou kovových a elektrických; tyče s vý

s

výnimkou

kovových; prenosné

skleníky s výnimkou kovových; terakota; strechy s

nimkou kovových; poštové schránky s výnimkou

výnimkou kovových; altánky; mriežky s výnimkou

murovaných a kovových; náhradné diely, časti a sú

kovových; pletivo s výnimkou kovového; rámové

časti tovarov uvedených v triede 20 tohto zoznamu.

konštrukcie s výnimkou kovových; rámy, mriežky s

35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom.

výnimkou kovových; krídlové okná s výnimkou ko

37 - Montáž, inštalovanie, servis, opravy, údržba to

vových; izoiačné stavebné sklo; okenné sklo s vý

varov uvedených v triedach 6, 17, 19, 20 tohto zo

nimkou okenného skla na okná automobilov; vitrá

znamu; sprostredkovanie služieb uvedených v trie

že; vitrážové okná; voliéry s výnimkou kovových;

de 37 tohto zoznamu.

bazény; netriešti' ;- sklo; nekovové konštrukcie na

40 - Spracovanie a úprava materiálov na rámy o-

bazény; konštrukčné materiály s výnimkou kovo

kien, dverí, zimných záhrad a na fasády; zváranie;

vých;

pokovovanie; laminovanie; úprava a spracovanie

stavebný materiál s

výnimkou kovového;

debnenie s výnimkou kovového; dlažba s výnimkou

kovov a polotovarov z plastických hmôt; tónovanie

kovovej; lepenkové platne pre stavebníctvo; prenos

skla; montáž materiálu na objednávku.

né kabíny na prezliekanie s výnimkou kovových;

42 - Poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti

kabíny na striekanie farieb s výnimkou kovových:

výroby, použitia a montáže tovarov uvedených v

okenné rámy s výnimkou kovových; zárubne s vý

triedach 6, 17, 19, 20 tohto zoznamu; zostavovanie

nimkou kovových; skleníkové rámy s výnimkou ko

stavebných výkresov; profesionálne poradenstvo s

vových; komínové

nadstavce s výnimkou kovo

výnimkou obchodného alebo podnikateľského, naj

vých: schodiská s výnimkou kovových; cestné zvo

mä v oblasti použitia plastových okien, dverí, zim

didlá s výnimkou kovových; náhradné diely, časti a

ných záhrad,

súčasti tovarov uvedených v triede 19 tohto zozna

materiálov; projektová činnosť, štúdie technických

mu.

projektov; inžinierska činnosť; výskum a vývoj no

20 - Kladky z plastických hmôt na rolety; sklené ta
bule na zrkadlá; stolíky pod počítače; zobrazovacie

fasád; technický prieskum; skúšky

vých výrobkov.
(730)

SATJA,

s.

r. o.,

013 03 Krasňany 282, SK;

tabule; búdy pre zvieratá chované v domácnosti:
krúžky na záclony; plastové káblové alebo rúrkové
spojky, príchytky; drevené trámy; korok; prepravky

(210) 1656-99

na fľaše; servírovacie stolíky'; kancelársky nábytok;

(220) 30.06.1999

nábytok, zátky na sudy s výnimkou kovových; re

(511)6, 17, 19, 20, 35, 37, 40, 42

gistračné skrine, kartotečné skrine; kozu bo vé záste
ny; ochranné kryty na komíny; pánty, závesy s vý

(540)

SATJA

(510)6 - Oceľové pásy; oceľový drôt; oceľové stožiare;
nimkou kovových; vystavovacie stojany; komody,
oceľový plech; oceľové rúry-; hrotnice: kovové dý
zásuvkové kontajnery, bielizníky; pulty; stolárske
zy; zariadenie alebo nábytkové kovanie z niklovej
výrobky; drevené alebo plastové rebríky; pútače z
mosadze; hliníkový drôt; kotevné dosky; kovové
dreva alebo plastických hmôt; matice s výnimkou
závory; kovové chrániče na stromy; kovové vystukovových; držiaky na záclony a závesy z textilných
materiálov; schodiskové zábradlie tyče; regály; ob

žovacie materiály do betónu; bezpečnostné schrán
ky; kovové uzávery na okná, kovové krúžky; pánty,

loženie alebo ozdoby na nábytok s výnimkou kovo
závesy; kovová dlažba; priečky kovových zábradlí;
vých; príslušenstvo k nábytku s výnimkou kovové
kovové skrutky; kovové koncové svorky; kovové
ho; stojany na kvety; kade s výnimkou kovových;
laná; kovové spojky na káble a laná s výnimkou erolety: drobný nekovový materiál na okná; kovanie

lektrických; visacie zámky; kovové platničky, pod

na okná s výnimkou kovového- drobný nekovový
ložky-; vložky, lamely, tenké kovové doštičky; pok
materiál na dvere; dverové obloženie s výnimkou
ladničky; reťaze na psov; kovové bezpečnostné re
kovového; poznávacie značky s výnimkou kovo

ťaze; kladky- na posuvné okná; okenné žabice; ko

vých; latkové vnútrookenné rolety ; posteľové kolie
vové koly; svorníky; závlaky; kľúče; kovové mon
ska s výnimkou kovových; rúčky a rukoväti na ná
radie s výnimkou kovových; stojany na kabáty; pa

tážne kľúče; ťahadlá; klince, príchytky; kovové zá
strčky; kovové vodovodné potrubia; kovové vodia

lety na manipuláciu s tovarom s výnimkou kovo
ce lišty; nákovy; kovové strešné uholníky; kovové
vých; schodíky s výnimkou kovových; drevené hra
ny a kostry- na nábytok; nekovové kolieska na náby
tok; lavice, pulty-; štítky s výnimkou kovových; do
mové čísla s výnimkou kovových a svietiacich; há

dvere; kovové kliešte; okenné západky; háčiky - že
leziarsky tovar; medené knižky; škrabáky na obuv;
vypúšťacie rúty, odvodňovacie rúry, kovové dre
nážne rúry; železo ako surovina alebo polotovar; zá-

steny pred kozubmi; kovové skrutky; domové zvon

var; gumené záklopky; syntetická guma; ohybné rú

kovové konzoly,

ry s výnimkou kovových; izolačné hmoty zabraňu

podpery pre staveníctvo; kovové schodiská; kovové

júce sálaniu tepla; azbestové pätky, vložky, podlož

rúry; kovové spony; kovania na okná; drôt; dverové

ky; tesnenia; vulkán fiber; gutaperča; izolačný pa

čeky s výnimkou elektrických;

pružiny s výnimkou elektrických; stavebné kova

pier; kovové izolačné fólie; izolačné náterové farby;

nia; svorník s okom; kovové veterníky; skoby, mač

trošková vlna ako izolačný materiál; minerálna vlna

ky na lezenie v ľade; kovové rošty; kovové žalúzie;

ako izolačný materiál; sklená vlna ako izolačný ma

kovové vonkajšie žalúzie; kovové rúčky a rukoväti

teriál; latex; tmel; objímky na potrubia s výnimkou

na náradie; kovové palety na manipuláciu s tova

kovových; potrubné plášte s výnimkou kovových;

rom; kovové dopravné palety; kovové konštrukcie

tesniace tmely; plastové fólie s výnimkou baliacich

veránd; klopadlá na dvere; putá; obyčajné kovy, su

fólií; umelé živice; azbestové izolácie; viskózové

rové alebo ako polotovary; drôtené pletivo; kovové

fólie s výnimkou fólií na balenie; lepiace pásky s

kolesá na nábytok; kovové vonkajšie plášte budov;

výnimkou pások na kancelárske účely a pre domác

kovové úžľabia; kovové domové čísla, nesvietiace;

nosť; armatúry na stlačený vzduch s výnimkou ko

kovové okenice; kovové koše; kovové obklady stien

vových; azbestové platne; samolepky s výnimkou

a priečok; kovové háčiky na šaty; západky; kovové

samolepiek na kancelárske účely a pre domácnosť;

stropy, stropné dosky; kovové kľučky dverí; kovové

plastické hmoty ako polotovary; izolačné materiály;

nity; kovové brány; dverové zástrčky; drobný žele

tesniace alebo vypchávkové materiály z gumy alebo

ziarsky tovar; obalové nádoby z kovu; kovové dve

plastov; polotovary z plastických materiálov na vý

rové prahy; kovové prenosné skleníky; zvončeky

robu okien, dverí, zimných záhrad, fasád.

pre zvieratá; tantal; napínače; kovové strechy; ko

19 - Vinylové koľajnice ako konštrukčný materiál;

vové potrubia; kovové krídlové okná; objímky, prs

piesok do akvárií; nekovové potrubia na vzducho

tence; kovové voliéry; oceľové gule; oceľové kon

techniku a klimatizáciu; stavebný kameň; štrk do
akvárií; reklamné stĺpy s výnimkou kovových; ala

štrukcie; hliníková fólia; oceľobetónové materiály
na budovy; kovové vystužovacie materiály pre sta
vebníctvo; kovové bóje, majáky s výnimkou svetel

bastrové sklo; azbestocement; azbestová malta;
bridlica; nárožia striech; asfaltové dlažby; stípikovi-

ných; kovové zámočnícke stoly; kovové konštruk

té zábradlie; baraky, búdy; šindle; skladacie dvere s

cie na bazény; kovové debnenie; kovové bicyklové

výnimkou kovových; betón; telefónne búdky s vý

zariadenia na parkovanie; kovové škatule, skrinky,

nimkou kovových; žľaby s výnimkou kovových; le

škatule; pracky z obyčajných kovov; držadlá, ruko

penka na stavebné účely; základné konštrukcie na

väti, kovové kľučky; kovové kabíny na prezlieka

budovy s výnimkou kovových; komíny, dymovody

nie; kovové kabíny na striekanie farieb; kovové kru

s výnimkou kovových; priečky s výnimkou kovo

hové zvierky na rúry; kovové okenné rámy; kovové

vých; konštrukcie s výnimkou kovových; stavebné

skleníkové rámy; kovové komínové nadstavce; ot

sklo; rímsy s výnimkou kovových; okná s výnim

várače dverí s výnimkou elektrických; kovanie na

kou kovových; dvere s výnimkou kovových; streš

truhly; kovové dverové rámy; rúrkové kovové ko

né krytiny s výnimkou kovových; krištáľ; odkvapo

mínové nadstavce; kovové žľaby; kovové konštruk

vé rúry s výnimkou kovových; vodovodné potrubia

cie; kovové rímsy; kovové ozdobné lišty; uholníky;

s výnimkou kovových; vodovodné ventily s výnim

kovania na dvere; kovové žabice na dvere; kovové

kou kovových a plastových; odbočky, prípojky po

poklopy; kovové strešné krytiny; kovové bridlicové

trubia s výnimkou kovových; náhrobky s výnimkou

príchytky; kovové vešiakové háčiky; kovové od

kovových; asfaltové - bitúmenové nátery, poťahy,

kvapové rúry; kovové držiaky na uteráky; kovové

krytiny na strechy; stojky s výnimkou kovových;

rebríky;

kovové stojky;

pamätné tabule s výnimkou kovových; tabuľové

plech; kovanie na nábytok; kovové stavebné dielce;

sklo ako stavebný materiál; žalúzie s výnimkou ko

kovové

kovové obruče,

náhrobné

dosky;

spojky;

kovové

mriežky

ako

vového; nistejové sklo ako stavebný materiál; oke

ochrana pred kachľami alebo kozubom; kovové sto

nice s výnimkou kovových a textilných; lišty s vý

jany na sudy; kovové kovanie na postele; kovové

nimkou kovových; preklady s výnimkou kovových;

dverové obloženie; kovové cestné zvodidlá; kovové

svetelná dlažba; nekovové konštrukcie na verandy;

kufre, truhlice; kovové nádoby; cement - kovovo-

náterové hmoty, omietky pre stavebníctvo; vonkaj

keramický materiál; kovové inzertné stĺpy; kovové

šie plášte budov s výnimkou kovových; ploty s vý

uväzovacie bóje; kovové baliace fólie; písmená a

nimkou kovových; nekovové signalizačné panely s

číslice z obyčajných kovov s výnimkou písmen a

výnimkou

číslic ako tlačových znakov; kovové telefónne búd

stien a priečok s výnimkou kovových; stropy, strop

svetelných

a

mechanických;

obklady

ky; kovové náradie; kovové okenice, žalúzie; ná

né dosky s výnimkou kovových; obkladový mate

hradné diely, časti a súčasti tovarov uvedených v

riál na budovy s výnimkou kovového; stavebné kry

triede 6 tohto zoznamu.

tiny s výnimkou kovových; škridly s výnimkou ko

17 - Fólie z plastických materiálov na poľnohospo

vových; veže na skoky do vody s výnimkou kovo

dárske účely; izolačné povlaky; akrilové živice ako

vých; brány s výnimkou kovových; výplne dverí s

polotovary; azbestocementové krytiny; polievacie

výnimkou kovových; trámy s výnimkou kovových;

hadice; zvukovoizolačné materiály; tesnenia dverí

dverové

alebo oblokov;

skleníky s výnimkou kovových; terakota; strechy s

podkladové materiály z gumy

a

prahy s

výnimkou

kovových;

prenosné

plastov; vypchávkové materiály z gumy a plastov;

výnimkou kovových; altánky; mriežky s výnimkou

tesniace materiály; guma, surová alebo ako poloto

kovových; pletivo s výnimkou kovového; rámové

konštrukcie s výnimkou kovových; rámy, mriežky s

35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom.

výnimkou kovových; krídlové okná s výnimkou ko

37 - Montáž, inštalovanie, servis, opravy, údržba to

vových; izolačné stavebné sklo; okenné sklo s vý

varov uvedených v triedach 6, 17, 19, 20 tohto zo

nimkou okenného skla na okná automobilov; vitrá

znamu; sprostredkovanie služieb uvedených v trie

že; vitrážové okná; voliéry s výnimkou kovových;

de 37 tohto zoznamu.

bazény; netrieštivé sklo; nekovové konštrukcie na

40 - Spracovanie a úprava materiálov na rámy o-

bazény; konštrukčné materiály s výnimkou kovo

kien, dverí, zimných záhrad a na fasády; zváranie;

vých;

pokovovanie; laminovanie; úprava a spracovanie

stavebný materiál

s

výnimkou

kovového;

debnenie s výnimkou kovového; dlažba s výnimkou

kovov a polotovarov z plastických hmôt; tónovanie

kovovej; lepenkové platne pre stavebníctvo; prenos

skla; montáž materiálu na objednávku.

né kabíny na prezliekanie s výnimkou kovových;

42 - Poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti

kabíny na striekanie farieb s výnimkou kovových;

výroby, použitia a montáže tovarov uvedených v

okenné rámy s výnimkou kovových; zárubne s vý

triedach 6, 17, 19, 20 tohto zoznamu; zostavovanie

nimkou kovových; skleníkové rámy s výnimkou ko

stavebných výkresov; profesionálne poradenstvo s

vových; komínové nadstavce s výnimkou kovo

výnimkou obchodného alebo podnikateľského, naj

vých; schodiská s výnimkou kovových; cestné zvo

mä v oblastí použitia plastových okien, dverí, zim

didlá s výnimkou kovových; náhradné diely, časti a

ných záhrad, fasád; technický prieskum; skúšky

súčasti tovarov uvedených v triede 19 tohto zozna

materiálov; projektová činnosť, štúdie technických

mu.

projektov; inžinierska činnosť; výskum a vývoj no

20 - Kladky z plastických hmôt na rolety; sklené ta

vých výrobkov.

bule na zrkadlá; stolíky pod počítače: zobrazovacie

(730)

SATJA,

s.

r. o.,

013 03 Krasňany 282, SK;

tabule; búdy pre zvieratá chované v domácnosti;
krúžky na záclony; plastové káblové alebo rúrkové
spojky, príchytky; drevené trámy; korok; prepravky

(210) 1657-99

na fľaše; servírovacie stolíky; kancelársky nábytok;

(220)01.07.1999

nábytok; zátky na sudy s výnimkou kovových; re

(511)30

gistračné skrine, kartotečné skrine; kozubovc záste
ny; ochranné kryty na komíny; pánty, závesy s vý
nimkou kovových; vystavovacie stojany; komody,
zásuvkové kontajnery, bielizníky; pulty; stolárske
výrobky; drevené alebo plastové rebríky; pútače z

(540)

dreva alebo plastických hmôt; matice s výnimkou

(5 10) 30 - Káva, instantná káva, čaj.

kovových; držiaky na záclony a závesy z textilných

(730)

Balírny obchodu Praha, a. s.,

Drahobejlova

2215/6, 190 00 Praha 9, CZ;

materiálov; schodiskové zábradlie, tyče; regály; ob
loženie alebo ozdoby na nábytok s výnimkou kovo
vých.; príslušenstvo k nábytku s výnimkou kovové
ho: stojany na kvety; kade s výnimkou kovových;

(210) 1658-99

rolety; drobný nekovový materiál na okná; kovanie

(220)01.07.1999

na okná s výnimkou kovového; drobný nekovový

(511)29, 30, 31

materiál na dvere; dverové obloženie s výnimkou

(540)

kovového; poznávacie značky s výnimkou kovo
vých; latkové vnútľookenné rolety: posteľové kolie
ska s výnimkou kovových; rúčky a rukoväti na ná
radie s výnimkou kovových; stojany na kabáty; pa
lety na manipuláciu s tovarom s výnimkou kovo
vých; schodíky s výnimkou kovových; drevené hra
ny a kostry na nábytok; nekovové kolieska na náby
tok; lavice, pulty; štítky s výnimkou kovových; do
mové čísla s výnimkou kovových a svietiacich; há

(510)29 - Spracované mandle, lieskové jadrá,

kokos,

čiky na šaty s výnimkou kovových; korálikové zá

podzemnica olejná (arašidy), strukoviny.

clony, ozdobné; stolové dosky; dvierka na nábytok;

30 - Káva, instantná káva, kávové náhradky, čaj, ry

koľajnice na záclony a závesy; plastové lišty na ná

ža, korenie.

bytok; háčiky na záclony; háky na vešanie záclon;

31 - Mandle, lieskové jadrá, kokos, podzemnica oIej ná (arašidy), strukoviny.

profily na obrazové rámy; police; zrkadlá; troj nôž
ky; vitríny; nádoby s výnimkou kovových; zámoč
nícke stoly s výnimkou kovových; tesniace uzávery

(730)

Balírny obchodu Praha, a. s.,
2215/6, 190 00 Praha 9, CZ;

s výnimkou kovových; skrutky s výnimkou kovo
vých; koly s výnimkou kovových; káblové, lanové
príchytky, svorky s výnimkou kovových; drevene a-

(210) 1659-99

Iebo plastové debny, schránky; nádoby z dreva ale

(220)01.07.1999

bo plastu; klapky, plastové ventily vodovodné; zám

(511)9

ky s výnimkou kovových a elektrických; tyče s vý

(540) ORPLAS

nimkou kovových; poštové schránky s výnimkou
(5 10) 9 - Okuliarové sklá.
murovaných a kovových; náhradné diely, častí a sú
časti tovarov uvedených v triede 20 tohto zoznamu.

Drahobejlova

(730) SAGITTA, spol. s r. o., Nám. slobody 23, 811 06

(540) OUTDOOR LIFE

Bratislava, SK;
(510)38 - Telekomunikačné služby, najmä televízne vy
sielanie a vysielanie káblovej televízie.
41 - Výroba televíznych programov; výroba progra

(210) 1661-99

mov pre káblovú televíziu; služby v oblasti zábavy,

(220)01.07.1999

najmä živé vysielanie televíznych programov súvi
(511)9
siacich so športom, rodinnou zábavou a rekreáciou.
(540)

ORGALIT

(730) Times Mirror Magazines, Inc., Two Park Avenue,

(510) 9 - Okuliarové sklá.

New York, New York 10016, US;

(730) SAGITTA, spol. s r. o., Nám. slobody 23, 811 06
Bratislava, SK;
(210) 1669-99
(220)01.07.1999
(210) 1662-99

(511)5

(220)01.07.1999
(540)
(511)9

UNIVAX

(510) 5 - Farmaceutické prípravky a látky na veterinárne
(540)

GRAFIT

použitie, lieky, veterinárne prípravky, zdravotnícke

(510) 9 - Okuliarové sklá.

prípravky; dietetické látky prispôsobené na lekárske

(730) SAGITTA, spol. s r. o., Nám. slobody 23, 811 06

účely; náplasti, obväzový materiál; hmoty na plom

Bratislava, SK;

bovanie zubov a zubné vosky; dezinfekčné pros
triedky; prípravky na ničenie škodcov; fungicidy.
(730) Schering-Plough Animal

(210) 1663-99

Health

Corporation,

1095 Morris Avenue, Union, New Jersey, US;

(220)01.07.1999
(511)9
(540)

KORALL

(210)1670-99
(220)01.07.1999

(510)9 - Okuliarové sklá.
(511) 16, 41, 42
(730) SAGITTA, spol. s r. o., Nám. slobody 23, 811 06
(540)
Bratislava, SK;

(210) 1664-99
(220)01.07.1999
(511)9
(540)

SAGITAL

(510) 9 - Okuliarové sklá.
(730) SAGITTA, spol. s r. o., Nám. slobody 23, 811 06
Bratislava, SK;

(210)1665-99

(510) 16 - Tlačoviny, knihy, časopisy, letáky, propagačné

(220)01.07.1999

materiály týkajúce sa prevencie, zdravotnej staros

(511)9

tlivosti, medicíny, telesného a duševného zdravia o-

(540)

MYOPTAL

(510) 9 - Okuliarové sklá.
(730) SAGITTA, spol. s r. o., Nám. slobody 23, 811 06
Bratislava, SK;

sôb patriace do tejto triedy.
41 - Výchova a vzdelávanie v oblasti zdravotnej sta
rostlivosti, prevencie, starostlivosti o fyzické a du
ševné zdravie, životného štýlu; organizovanie pred
nášok,

seminárov,

zdravotnej

konferencií,

starostlivosti,

kurzov v oblasti

prevencie,

psychológie,

výživy; organizovanie telesných a duševných cviče
(210) 1666-99
(220)01.07.1999
(511)9

ní; organizovanie zdravotno-rekreačných pobytov a
zájazdov; služby pre oddych a rekreáciu; služby
klubov zdravia.

(540)HYPEROPTAL

42 - Služby zdravotných zariadení; služby súkrom

(510) 9 - Okkuliarové sklá.

ných kliník; poskytovanie služieb v oblasti zdravot

(730) SAGITTA, spol. s r. o., Nám. slobody 23, 811 06

nej starostlivosti; služby v oblasti interného lekár

Bratislava, SK;

stva, neurológie, psychiatrie, fyziatrie, balneológie,
rehabilitácie; lekárske vyšetrenia, diagnostické vy
šetrenia, plánovanie a riadenie liečby; akupunktu-

(210) 1668-99

ristické vyšetrenia a liečba akupunktúrou; poskyto

(220)01.07.1999

vanie masáži a iných rehabilitačných techník; kon

(511)38, 41

zultačné a poradenské služby v oblasti zdravotnej

starostlivosti, konzultačné a poradenské služby vo

(730)

činnosti strojov, zariadení a prístrojov, na riadenie

všetkých medicínskych odboroch vrátane ich špe

tlače obrázkov tlačiarenskými strojmi, zariadeniami

ciálnych nadstavieb; poradenstvo v problematike

a prístrojmi, na riadenie premiestňovania a umies

závislosti od drog; poradenstvo v sociálnej proble

tňovania zásob alebo komponentov alebo výrobné

matike; poradenstvo v oblasti kúpeľnej liečby : po

ho inventára v skladoch, obchodných domoch a i-

radenstvo v oblasti rehabilitačných techník a pomô

ných skladových miestach, na riadenie dopravníkov

cok, poradenstvo v oblasti zdravotníckych pomô

výrobkov alebo strojov, zariadení alebo prístrojov

cok; farmaceutické poradenstvo; ubytovacie služby

na manipuláciu s výrobkami; prístroje na kontrolu

v ubytovacích zariadeniach, prevádzkovanie pohos

činností tlačiarenských strojov; disky, hologramy,

tinských činností v ubytovacích zariadeniach.

pásky, magnetické médiá, pásové karty alebo karty

Súkromné neurologické centrum Hippokrates,
spol. s r. o., Ul. M. Sch. Trnavského 8, 841 01

nesúce mikroprocesorové čipy a iné zariadenia na

Bratislava. SK;

prístroje a systémy, ktoré ich obsahujú na kontrolo

uchovávanie údajov; optické a laserové zariadenia a

vanie

alebo

detekciu

tlačených

alfanumerických

znakov, čiarových kódov alebo iných obrazov; za
(210) 1673-99

riadenia a prístroje na zábranenie napodobňovania;

(220)01.07.1999

stroje, zariadenia a prístroje na kontrolu a rozpozná

(511)5

vanie výrobkov; stroje, zariadenia a prístroje na

(S40)RAID KILLS BUGS DEAD

skenovanic a spracovanie obrázkov; stroje na riade
nie a kontrolu kvality' na riadenie kvality- počas vý

(510) 5 - Insekticídy, repelenty' proti hmyzu,
(730)

S.

C.

Johnson & Son, Inc.,

roby; stroje, zariadenia a prístroje na detekciu cu
1525 Howe Street.

dzích častíc, značiek alebo kovov; stroje, zariadenia

Racine, Wisconsin 53403-2236. US;
alebo prístroje na váženie, počítanie a plnenie tova
rov a výrobkov; stroje na detekciu úrovne naplne
nia, stroje na detekciu krytov a uzáverov; stroje na
(210)1674-99
snímanie kódov; stroje, zariadenia alebo prístroje na
(220)01.07.1999
detekciu rentgenového žiarenia; počítačové progra
(5)1)2. 7 9, 16
my a softvér na kontrolu medicínskych záznamov
(540)
a'alebo

Willeff

záznamov

týkajúcich

sa

starostlivosti

o

zdravte osôb; solenoidné alebo impulzné ventily,
fľaše, tlačiarenské hlavy; komponenty-, súčiastky a
vybavenie na uvedené stroje, prístroje a zariadenia.
16 - Tlačiarenský a značkovací atrament a pásky;

(510) 2 - Tlačové farby, tlačové farby na označovanie ce
tlačiarenské fólie, platne a pásky na použitie na ter
nín: tónovače, pigmenty', farbičke a rozpúšťadlá na
málne a termálne transferové tlačenie alebo na tla
ilačové farby; zásobníky na tónovače a tlačové farčenie na horúce fólie; potlačené a čisté etikety; oba
o>-

ly na knihy a etikety na obaly na knihy.

7 - Dopravníky a stroje, zariadenia a prístroje na
manipuláciu s výrobkami; baliace stroje, zariadenia

Willctt International Limited,

(730)

3

Cronin

Road

Weldon South Industrial Estate, Corby, Northants
a prístroje, etiketovacie stroje, zariadenia a prístro
NN18 8AQ, GB;
je, stroje, zariadenia a prístroje na aplikáciu nále
piek; tlačiarenské a pretlačovacte stroje, zariadenia
a prístroje; platne na použitie pri tlačení; súčiastky a
(210) 1677-99
vybavenie na použitie v uvedených strojoch, zaria
deniach a prístrojoch.

(220)01.07.1999
(591) svetlomodrá, tmavomodrá, čierna, biela

9 - Kontaktné a nekontaktné zariadenia a prístroje
(5)1)28
na kódovanie, označovanie, tlačenie alebo etike tv(540)
vanie; zariadenia a prístroje na detekciu, sledovanie,
identifikáciu, monitorovanie, kontrolovanie, váže
nie a testovanie výrobkov; farebné, laserové, valco
vé, raziace, termálne a termálne transferové tlačiar
ne, stroje na pretláčanie, kódovače alebo stroje na

(510)28 - Športovo-rehabilitačné a fitneszariadenia.

označovanie a tlačiarne, stroje na pretláčanie, kódo
vače alebo stroje na označovanie na tlačenie fólií za

Brosman Roland - BROSPORT, s. r. o., P.

1730)

Hostin

ského 10, 979 01 Rimavská Sobota. SK;

tepla: transmitery a senzory- rádiových frekvencii na
použitie v prístrojoch na tlačenie, kódovanie a iden
tifikáciu výrobkov; magnetické pásové kódovače a
snímače; zariadenia a prístroje na aplikáciu a sní
manie čiarových kódov a matric; gumené alebo

(210) 1684-99
(220)02.07.1999
(5H)3

plastické platne pre uvedené valcové a raziace tla

COLGATE FRESH CONFIDENCE

čiarenské stroje alebo stroje na pretláčanie; stroje,

(540)

zariadenia a prístroje na tlač a/alebo aplikáciu eti

(510) 3 - Zubné pasty, ústne vody.

kiet; systémy na riadenie počítačov a operačné sys

(730)

témy; počítačové programy a softvér; počítačov)programy a operačné systémy na tlač obrázkov na
etikety-, na diaľkové ovládanie alebo diagnostiku

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300
Avenue, New York, New York, US;

Park

(730) TTM, s. r. o., Kolbenova 159, 190 02 Praha, CZ;

(210)1686-99
(220) 02.07.1999
(511)7,9

(210)1796-99

(540)

(220) 19.07.1999

PLEXTOR

(511)32
(540)

(510)7- Tlačiarenské lisy, elektrické motory pre stroje,
prístroje a audiozariadenia.
9 - Počítačový hardvér, najmä centrálne jednotky,
počítačové periférie, integrované obvody, počítačo
vý softvér, najmä na slovné spracovanie, tabuľkové
výpočty, prenos dát, bázy dát manažmentu, pre úč
tovníctvo, obchod, videohry, na počítačovú grafiku
a preklady, zariadenia na audioprenos a audiozáz
nam, najmä čisté magnetické počítačové pásky a
počítačové disky, elektrické prenosové stroje a za
riadenia, najmä rádiá a satelitné taniere, frekvenčné
audioprístroje, najmä magnetofóny na záznam i pre
nos zvuku, gramofónové prístroje na záznam i pre
nos

zvuku,

CD-prehrávače,

CD-ROM jednotky,
zapisovacie

(510)32 - Minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické

programy na zápis dát na CD-R, zapisovacie prog

nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy, sirupy a iné

CD-R jednotky,

CD-RW jednotky,

prípravky na výrobu nápojov.

ramy na zápis dát na CD-RW, časti a príslušenstvo
pre elektrické prenosové prístroje a zariadenia, naj

(730) The Seagram Company Ltd., 592 Colby Drive,

mä mikrofóny, prehrávacie magnetické disky a pás

Waterloo, Ontario N2V 1A2, CA;

ky, gramofónové platne a kompaktné disky, všetko
týkajúce sa hudby a zvuku na vzdelávacie a zábav
né účely na poli matematiky, fyziky, vedy, chémie,

(210) 1906-99

jazykov, poézie, komédie a prózy, on-line publiká

(220)30.07.1999

cie.

(511)34

(730) Shinano Kenshi Kabushiki Kaisha, 1078, Ooaza
Kamimaruko,

Maruko-Machi,

(540)

Chiisagata-gun,

Nagano 386-0498, JP;

LONGBEACH

(210) 1687-99
(220) 02.07.1999
(511)9
(540)

PLEXTOOLS
(510)9 - CD-ROM jednotky, CD-R jednotky, CD-RW
jednotky, zapisovacie programy na zápis dát na CDR, zapisovacie programy na zápis na CD-RW, on-line publikácie, elektronické stroje, prístroje a zaria
denia.

fajčiarov; zápalky.
(730) Philip Morris Products Inc., a Virginia corpora

(730) Shinano Kenshi Kabushiki Kaisha, 1078, Ooaza
Kamimaruko,

(510)34 - Tabak, surový alebo spracovaný, potreby pre

Maruko-Machi,

Chiisagata-gun,

tion, 3601 Commerce Road, Richmond, Virginia
23234, US;

Nagano 386-0498, JP;

(210) 1907-99
(210) 1689-99

(220)30.07.1999

(220) 02.07.1999

(511)34

(511)7, 8

(540) LA AURORA

(540)

(510)34 - Cigary.

<D StiSTZeI
(510) 7 - Frézky - stroje, rezné nože ako časti nástrojov.
8 - Rezné nástroje, najmä vrtáky, výstružníky, záhlbníky, frézy, výhrubníky.

(730) La Aurora, S. A., spoločnosť organizovaná podľa
zákonov štátu

Domikánska republika, Apartado

332, Santiago de Los Caballeros, DO;

(210) 1908-99

(540)

(220)30.07.1999

4V OWNER

(511)34
(540)

(5 10) 28 - Háčiky na ryby a rybárske náradie.
(730) Owner Hooks Co., Ltd., 120, Tomita-cho, Nishiwaki-shi, Hyogo-ken, JP;

(2)0) 1929-99
(220) 02.08.1999
(511)3
(540)

ARCTIC ICE

(510)3 - Nemedicinalne toaletné prípravky, kozmetické
prípravky,

(510) 34 - Cigary.

voňavky,

nemedicínáine prípravky

na

použitie pred holením, počas holenia a po ňom, prí
(730) La Aurora, S. A., spoločnosť organizovaná podľa
zákonov

štátu

Domikánska

pravky na vlasy, prípravky na čistenie zubov, toalet

republika, Apartado

né mydlá a šampóny, nemedicínáine prípravky do

332, Santiago de Los Caballeros, DO;

kúpeľa a na sprchovanie, práškový mastenec, depílačné a epilačné prípravky a materiály, antiperspiranty, dezodoranty, toaletné výrobky.
(210) 1912-99
(220)30.07.1999

(730) THE GILLETTE COMPANY, Prudential Tower
Building, Boston, Massachusetts 02199, US;

(511)5

(540)DURASTIM
(510) 5 - Farmaceutiká zahrnujúce farmaceutické príprav
ky na stimuláciu produkcie bielych krviniek.
(730) AMGEN Inc., One Amgen Center Drive, Thousand
Oaks, California 91320-1789, US;

(210) 1943-99
(220) 03.08.1999
(511) 10, 20
(540)

(210) 1913-99
(220)30.07.1999
(511)5

(540)PREMOVIR
(510) 5 - Farmaceutické prípravky.
(730) Berlin-Chemie AG, Glienicker Weg 125, D-12489
Berlin, DE;

(210)1924-99
(220)02.08.1999
(511)2, 19
(540)

(510) 10 - Matrace na lekárske účely.

STERA

20 - Matrace do postelí, matracové vankúše, matra
ce zdravotné.

(510)2 - Farby, laky, emaily, fermeže, náterové látky, rie
didlá do náterových látok, farieb a lakov, zlatolaky,

(730) GLMOTEX, a. s. Břeclav, Mládežnícka 3, 690 75
Břeclav, CZ;

tmely, farbivá, moridlá, ochranné prostriedky proti
hrdzi a hnilobe dreva, práškové náterové látky, práš
kové farby, moridlá na drevo, elektroforézne náte
rové látky, nástrčkové hmoty na báze organických

(210) 1944-99

spojív a organických plnidiel.

(220) 03.08.1999

19 - Maltovinové spojivá, nástrekové omietkové

(511) 10,20

hmoty, vyrovnávacie hmoty.

(540)

(730) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 1, 919 04 Smole
nice. SK;

(210)1928-99
(220) 02.08.1999
(511)28

(540)

(510) 10 - Matrace na lekárske účely.
20 - Matrace do postelí, matracové vankúše, matra

Cerarnica

ce zdravotné.

Ia futura

(730) GUMOTEX, a. s. Břeclav, Mládežnícka 3, 690 75
Břeclav, CZ;

CirlffI

JA.PD«*třjr,

(510) 11 - Zmiešavacie batérie na vodovodné potrubia.
(210)1964-99

19 - Dlaždice, obkladačky stavebné (nekovové),

(220) 04.08.1999

mozaiky (stavebníctvo).

(511)14, 16, 18, 20,21,25, 35, 36,39,41,42

(730) W. A. W., spol. s r. o., Karpatské nám. 4, 83 1 06

(540) LOKOMOTÍVA KOŠICE

Bratislava, SK;

(510) 14 - Bižutéria (manžetové gombíky, kravatové ihli
ce) obsiahnuté v triede 14.
(210)987-2000
16 - Tlačoviny vrátane propagačných a reklamných

(220) 03.04.2000

materiálov, papiernický tovar, písacie a kancelárske
(511)9, 16, 20
potreby, obalové materiály vrátane obalových mate

SKOLEX

riálov a tašiek z plastických hmôt, kalendáre, listo

(540)

vý papier, obálky, záložky do kníh, papierové ob

(510)9 - Projekčná technika, audio- a videotechnika, tl

rúsky, fotografie, pohľadnice, hracie karty, pútače.

močnícke zariadenia, spätné projektory, diaprojek

18 - Výrobky z kože a z imitácie kože, kabelky, taš

tory, data- a videoprojektory, premietacie plátna,

ky, kufre, batohy, plecniaky, kľúčenky, peňaženky,

ozvučovacia technika. Špeciálny nábytok do labora

kožené puzdrá a obaly, opasky, dáždniky, slnečníky.

tórií.

20 - Drobné výrobky z korku, trstiny, prútia, roho

16 - Školské a kancelárske tabule, biele magnetické

viny, kostí, slonoviny, veľrybích kostíc, mušlí, ko-

tabule na popis fixom, biele keramické tabule na po

rytnačiny, jantáru, perlete, sépiolitu a z náhradiek

pis fixom, zelené magnetické tabule na popis krie

týchto materiálov.

dou, flipcharty, napichovacie tabule korkové, napi-

21 - Výrobky zo skla, porcelánu a kameniny okrem

chovacie tabule textilné, pylónové tabule, trojdielne

skla pre stavebníctvo, príchytiek a podstavcov na

tabule, otočné - preklápacie tabule, plánovacie tabu

hygienické výrobky, obsiahnuté v triede 21.

le, kombinované tabule, rámované mapy napicho

25 - Klobúky, čiapky, šály, šatky, tričká, čelenky,

vacie, rámované mapy popisovateľné fixom, rámo

ochranné šilty.

vané mapy magnetické, lištované mapy, koľajnico

35 - Reklamná činnosť, služby reklamnej agentúry,

vé tabuľové systémy a doplnky.

služby - poradenstvo v obchodnej činnosti, obchod

20 - Školský nábytok kovový, ako sú školské sto

né a podnikateľské poradenstvo, organizačné pora

ličky, školské stoly, katedry, učiteľské stoličky, au

denstvo, poradenstvo pri vedení podnikov, účtov

dio- a videoskrine, stolíky pod spätné projektory,

níctvo, sprostredkovanie obchodu s tovarmi.

šatne, počítačové stolíky, stojany na mapy, stojany

36 - Zmenárenské služby, sprostredkovanie poiste

na sušenie výkresov, nábytok do laboratórií, jedá

nia osôb a tovaru počas prepravy a pobytu.

lenské stoly, jedálenské stoličky, regály, zatemňova-

39 - Služby spojené s cestovaním a cestovnými kan

cie interiérové mechanizmy okien a svetlíkov, za-

celáriami (s výnimkou stravovacích a ubytovacích

temňovacie závesy nie z textilných materiálov, role

služieb) obsiahnuté v triede 39, turistické a cestov

ty, žalúzie a rolety lamelové interiérové, vitríny, pa-

né kancelárie s výnimkou kancelárií poskytujúcich

ravány. Školský nábytok drevený, ako sú školské

rezerváciu hotelového ubytovania, turistické pre

stoly, katedry, stolíky pod počítače, skrine, police,

hliadky, sprevádzanie a preprava turistov, prepravné

regály, vybavenie internátov, ako sú skrine, stoly,

služby, rezervácia a sprostredkovanie dopravy vrá

postele. Kancelársky nábytok kovový, ako sú kan

tane prenájmu dopravných prostriedkov, organizo

celárske stoly, stoličky, rokovacie stoly, počítačové

vanie ciest, exkurzií a výletov, rezervácia zájazdov,

stolíky, regály, skrine, rečnícke pulty. Kancelársky

miesteniek, vstupeniek, služby výletných lodí, za

nábytok drevený, ako sú kancelárske stoly, rokova

obstarávanie cestovných lístkov.

cie stoly, skrine, police, počítačové stolíky, regály,

41

-

Organizovanie

športových

(najmä futbalo

vých), kultúrnych, zábavných a vzdelávacích podu

rečnícke pulty.
(730) ŠKOLEX, s. r. o., Súkennícka 5, 821 09 Bratislava,

jatí (vrátane tréningových činností), prázdninové tá

SK;

bory, služby pre oddych a rekreáciu.
42 - Služby ubytovacie, služby stravovacie, penzió
ny, hotelierske služby, reštaurácie, rezervácia hote

(210) 1877-2000

lov, penziónov (prechodného ubytovania), služby

(220)23.06.2000

pri zaobstarávaní víz.

(511)35, 36, 38, 39,41,42

(730) FC SPOJE LOKOMOTÍVA, spol. s r. o., Žižkova

(540)

19, 043 41 Košice, SK;

(210) 1041-2000
(220) 06.04.2000
(591) červená, modrá
(511) 11, 19

Danubiana
Meulensteen Art Museum

(510) 35 - Reklamná, inzertná a propagačná agentúra; or
ganizovanie komerčných výstav; organizovanie re
klamných výstav; zabezpečovanie predplácania no
vín a časopisov; reklama; vydávanie a aktualizova
nie reklamných materiálov;

rozhlasová

reklama;

rozširovanie a zasielanie reklamných materiálov zá
kazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzory); tele
vízna reklama; prieskum vzťahov s verejnosťou;
obchodný manažment v oblasti umenia.
36 - Oceňovanie starožitností, mincí, šperkov, ume
leckých diel, známok; organizovanie dobročinných
zbierok; úschova cenností.
38 - Informačné kancelárie.
39 - Organizovanie exkurzii; organizovanie okruž
ných výletov; preprava, sprevádzanie turistov, turis
tické prehliadky; organizácia výletov; rezervácia
zájazdov.
41 - Prevádzkovanie múzea; organizácia kultúrnych
a vzdelávacích výstav.
42

- Kaviarne; overovanie pravosti

umeleckých

diel; penzióny; prevádzkovanie hotelového ubyto
vania; profesionálne poradenstvo s výnimkou ob
chodného alebo podnikateľského.
(730)

VIA DANUBIA,
058 00 Poprad, SK;

s.

r. o.,

Mnoheľova

831/19,

Zapísané ochranné známky bez zmeny
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(111) 191 014
(220) 11.09.1998
(442) 13.03.2000
(151) 16.06.2000
(180) 11.09.2008
(730) MATADOR, a. s., T. Vansovej 1054/45, 020 32
Puchov, SK;
(210)2336-98

(111) 191 015
(220) 11.10.1999
(442) 13.03.2000
(151) 16.06.2000
(180) 11.10.2009
(730) BONAVITA - SERVIS, spol. s r. o., Tematínska ul.
2, 851 05 Bratislava, SK;
(210)2563-99

(111) 191 016
(220)28.12.1999
(442) 13.03.2000
(151)16.06.2000
(180)28.12.2009
(730) Chovancová Anna - PIPI GRIL, J. Kráľa 83,
024 04 Kysucké Nové Mesto, SK;
(210)3354-99

(730) Csente Mário, Družstevná 8, 945 01 Komárno, SK;
(210)2539-99

(111) 191 021
(220)21.06.1993
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)21.06.2003
(730) Transamerica Corporation, spoločnosť organizo
vaná a existujúca podľa zákonov štátu Delaware,
600 Montgomery Street, San Francisco, California
94111, US;
(210) 1020-93

(111) 191 022
(220)05.10.1999
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 05.10.2009
(730) REEBOK INTERNATIONAL LTD., 100 Tech
nology Centre Drive, Stoughton, Massachusetts,
US;
(210) 1807-95

(111) 191 017
(220)29.12.1999
(442) 13.03.2000
(151) 16.06.2000
(180) 29.12.2009
(730) KATJA, s. r. o., Hôrka nad Váhom 279, 916 32
Hôrka nad Váhom, SK;
(210)3369-99

(111) 191 023
(220) 11.08.1995
(310)309 233
(320)18.04.1995
(330) PT
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 11.08.2005
(730) RECHEIO, DISTRIBUICAO, LIMITADA, Piso,
Letra J, Lisabon, PT;
(210)2270-95

(111) 191 018
(220) 29.12.1999
(442)13.03.2000
(151) 16.06.2000
(180)29.12.2009
(730) KATJA, s. r. o., Hôrka nad Váhom 279, 916 32
Hôrka nad Váhom, SK;
(210) 3370-99

(111) 191 024
(220)24.11.1995
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)24.11.2005
(730) PALETA SYSTÉM, s. r. o., Budatinska 34, 851 05
Bratislava, SK;
(210)3367-95

(111) 191 019
(220)14.01.2000
(442) 13.03.2000
(151) 16.06.2000
(180)14.01.2010
(730) 3E, s. r. o., Kuzmányho 24, 010 01 Žilina, SK;
(210)64-2000

(111) 191 025
(220)14.06.1996
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)14.06.2006
(730) Benko Vojtech, Ing., Záhradná 11, 974 01 Banská
Bystrica, SK;
(210) 1587-96

(730) PGA National Venture Ltd., 1555 Palm Beach
Lakes Blvd - Suite 1100, West Beach, Florida
33401, US;
(210) 1877-96

(111) 191 027
(220) 12.08.1996
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 12.08.2006
(730) DESIGNLAND, spol. s r. o., Bratislavská 115,
900 46 Most pri Bratislave, SK;
(210)2108-96

(111) 191 028
(220) 06.10.1999
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 06.10.2009
(730) Strategie na Slovensku, s. r. o., Kutuzovova 5,
831 03 Bratislava, SK;
(210)2168-96

(111) 191 029
(220)21.08.1996
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)21.08.2006
(730)Digital Equipment Corporation, 111 Powdermill
Road, Maynard, Massachusetts 01754-1499, US;
(210) 2206-96

(111) 191 030
(220)04.10.1996
(442) 13.03.2000
(151)19.06.2000
(180) 04.10.2006
(730) Deloitte Touche Tohmatsu International Verein,
Zollikerstrasse 225, CH- 8008 Zurich, CH;
(210) 2622-96

(111) 191 031
(220) 10.10.1996
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 10.10.2006
(730) MERCK & CO., Inc., spoločnosť štátu New Jer
sey, One Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey, US;
(210)2663-96

(730) FORD MOTOR COMPANY, spoločnosť organi
zovaná a existujúca podľa zákonov štátu Delaware,
The American Road, Dearborn, Michigan 48121,
US;
(210)3126-96

(111) 191 033
(220) 16.12.1996
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 16.12.2006
(730) STRATEGIE NA SLOVENSKU, s. r. o., Kutuzo
vova 5, 831 03 Bratislava, SK;
(210)3369-96

(111) 191 034
(220) 10.03.1997
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 10.03.2007
(730) CKM 2000 Travel, s. r. o., Jelenia 24, 811 05
Bratislava, SK;
(210) 724-97

(111) 191 035
(220) 10.04.1997
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 10.04.2007
(730) NITRAFROST TRADE, s. r. o., Novozámocká
226, 949 01 Nitra, SK;
(210)1002-97

(111) 191 036
(220)28.04.1997
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)28.04.2007
(730) HERBA DRUG, s. r. o., Mlynská 1335, 053 11
Smižany, SK;
(210)1165-97

(111) 191 037
(220)28.04.1997
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)28.04.2007
(730) HERBA DRUG, s. r. o., Mlynská 1335, 053 11
Smižany, SK;
(210) 1166-97

(730) Schmied Antonín, Mšenská 42, 466 04 Jablonec
nad Nisou, CZ;
(210) 1765-97

(111) 191 039
(220)25.06.1997
(310)0-121600-97
(320)25.04.1997
(330) CZ
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)25.06.2007
(730) Schmied Antonín, Mšenská 42, 466 04 Jablonec
nad Nisou, CZ;
(210)1766-97

(111) 191 040
(220)28.07.1997
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)28.07.2007
(730) Den Braven Sealants B. V., Denariusstraat 11,
4903 RC, Oosterhout, NL;
(210)2163-97

(111) 191 041
(220) 13.08.1997
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 13.08.2007
(730) AMERICAN CYAN AMID COMPANY, Five
Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874,
US;
(210)2312-97

(111) 191 042
(220)25.08.1997
(310) 124284
(320)29.07.1997
(330) CZ
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)25.08.2007
(730) KRT Servis, a. s., U pumpy 6, 317 05 Plzeň, CZ;
(210)2394-97

(111) 191 043
(220) 03.09.1997
(442) 13.03.2000
(151)19.06.2000
(180)03.09.2007
(730) THE BURTON CORPORATION, 80 Industrial
Parkway, Burlington, Vermont 05401, US;
(210)2495-97

(111) 191 044
(220)31.10.1997
(442) 13.03.2000
(151)19.06.2000
(180)31.10.2007
(730) TATRAVAGÓNKA, a. s., Štefánikova 887/553,
058 01 Poprad, SK;
(210)3216-97

(111) 191 045
(220)27.11.1997
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)27.11.2007
(730) Incheba, a. s., Viedenská cesta 5, 852 51 Bratisla
va, SK;
(210)3501-97

(111)191046
(220)28.11.1997
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)28.11.2007
(730) Polách Zdeněk, Běluňská 1945, 193 00 Praha - Horní Počernice, CZ;
(210)3504-97

(111) 191 047
(220)28.11.1997
(442) 13.03.2000
(151)19.06.2000
(180)28.11.2007
(730) Mars, Incorporated, McLean, Virginia 22101, US;
(210)3517-97

(111) 191 048
(220)01.12.1997
(442)13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)01.12.2007
(730) INŠTALAMONT, s. r. o., Odborárov 30, 052 01
Spišská Nová Ves, SK;
(210)3532-97

(111) 191 049
(220) 07.01.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 07.01.2008
(730) MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, Dallas,
Texas 75248, US;
(210)18-98

(111) 191 050
(220) 14.01.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000

(180) 14.01.2008
(730) General Electric Company, spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu New York, 1 River Road,
Schenectady, New York, US;
(210)85-98

(111)191 051
(220) 22.01.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 22.01.2008
(730) OST - Progres, s. r. o., Ružová 10, 076 31 Streda
nad Bodrogom, SK;
(210) 160-98

(111)191 052
(220)24.02.1999
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 24.02.2009
(730) ZTS TEES Lesné traktory, a. s., UL Štefana
Furdeka 270/12, 028 01 Trstená, SK;
(210) 195-98

(111)191 053
(220)02.02.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 02.02.2008
(730) Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(210) 246-98

(730) NH-DR. NÁTUR, s. r. o., Koperníkova 25, 301 22
Plzeň, CZ;
(210)307-98

(111)191 057
(220) 19.02.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 19.02.2008
(730) EKAMYL, spol. s r. o., Sladovnická 24, 917 01
Trnava, SK;
(210)411-98

(111) 191 058
(220) 19.02.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 19.02.2008
(730) Kopáčik František - VIPER-MOTO, Narcisová
21/1948, 927 05 Šaľa, SK;
(210)418-98

(111) 191 059
(220)20.02.1998
(310) 128702
(320)22.12.1997
(330) CZ
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 20.02.2008
(730) BRNĚNSKÉ VELETRHY A VÝSTAVY, akciová
společnost, Výstaviště 1, 647 00 Brno, CZ;
(210)433-98

(111) 191 054
(220)09.02.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)09.02.2008
(730) NH-DR. NÁTUR, s. r. o., Koperníkova 25, 301 22
Plzeň, CZ;
(210)305-98

(111) 191 060
(220) 23.02.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)23.02.2008
(730) ROSS, s. r. o., Hollého 205/52, 015 01 Rajec, SK;
(210)454-98

(111) 191 055
(220) 09.02.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)09.02.2008
(730) NH-DR NÁTUR, s. r. o., Koperníkova 25, 301 22
Plzeň, CZ;
(210)306-98

(111) 191 061
(220)24.02.1998
(442)13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 24.02.2008
(730) DANISCO A/S, Langebrogade 1, DK-1001 Copen
hagen K, DK;
(210)457-98

(730) Geipel Decken-und Profilsysteme GmbH, Molbitzer Weg 1, D-07806 Neustadt/Orla, DE;
(210)478-98

(730) Capstone Tbrbine Corporation, 6025 Yolanda
Avenue, Tarzana, California 91356, US;
(210)500-98

(111)191 063
(220)23.02.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 23.02.2008
(730) Informačné centrum mladých, Československej
armády 18, 955 01 Topoľčany, SK;
(210)480-98

(111) 191 069
(220)02.03.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)02.03.2008
(730) EK, s. r. o., Krížna 950/10, 018 61 Beluša, SK;
(210)518-98

(111) 191 064
(220) 26.02.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)26.02.2008
(730) SANDIC, s. r. o., Ivánska cesta 10, 820 04
Bratislava, SK;
(210)486-98

(111) 191 065
(220)26.02.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 26.02.2008
(730) STAMO, spol. s r. o., Chalupkova 34, 080 05
Prešov, SK;
(210)488-98

(111) 191066
(220)27.02.1998
(442) 13.03.2000
(151)19.06.2000
(180)27.02.2008
(730) The Procter & Gamble Company, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Ohio, One Procter &
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US;
(210)489-98

(111) 191 067
(220) 27.02.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)27.02.2008
(730) The Procter & Gamble Company, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Ohio, One Procter &
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US;
(210)490-98

(111) 191 070
(220)04.03.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)04.03.2008
(730) TELE VOX, spol. s r. o., Slnečné nám. 3471,
010 01 Žilina, SK;
(210)536-98

(111) 191071
(220) 04.03.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)04.03.2008
(730) TELEVOX, spol. s r. o., Slnečné nám. 3471,
010 01 Žilina, SK;
(210)537-98

(111) 191 072
(220) 09.03.1998
(442)13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)09.03.2008
(730) IZOGLAS sklenárstvo - Vladimír Majer, Rad
vanská 7, 974 01 Banská Bystrica, SK;
(210) 590-98

(111) 191 073
(220) 18.03.1998
(442) 13.03.2000
(151)19.06.2000
(180) 18.03.2008
(730) FAST, spol. s r. o., Čemokostelecká 2111, 100 00
Praha 10, CZ;
(210) 695-98

(111) 191 074
(220) 18.03.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 18.03.2008
(730) FAST, spol. s r. o., Čemokostelecká 2111, 100 00
Praha 10, CZ;
(210)696-98

(111) 191 075
(220)20.03.1998
(442) 13.03.2000
(151)19.06.2000
(180) 20.03.2008
(730) TATRANSKÁ MLIEKAREŇ, a. s., Nad traťou
26, 060 01 Kežmarok, SK;
(210) 724-98

(111) 191 082
(220) 14.04.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 14.04.2008
(730) Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(210)927-98

(111)191 076
(220)20.03.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)20.03.2008
(730) R. S. K., spol. s r. o., Konzerváreň, Cukrovarská
12, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(210) 729-98

(111) 191 083
(220) 14.04.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 14.04.2008
(730) Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(210) 928-98

(111)191 077
(220) 09.04.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 09.04.2008
(730) JEOL Ltd., 1-2, Musashino 3-chome, Akishima,
Tokyo 196-0021, JP;
(210)890-98

(111) 191 084
(220) 14.04.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 14.04.2008
(730) Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(210)930-98

(111)191 079
(220) 14.04.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 14.04.2008
(730) ALUPLAST, spol. s r. o., Ciglianska cesta 9,
971 01 Prievidza, SK;
(210)916-98

(111) 191 085
(220) 14.04.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 14.04.2008
(730) Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(210)931-98

(111) 191 080
(220) 14.04.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 14.04.2008
(730) RADIODETECTION, spol. s r. o., Bohuslava
Martinů 28, 602 00 Brno, CZ;
(210)917-98

(111) 191 086
(220) 14.04.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 14.04.2008
(730) Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(210)932-98

(111)191 081
(220) 14.04.1998
(442) 13.03.2000
(151)19.06.2000
(180) 14.04.2008
(730) General Motors Corporation, spoločnosť organi
zovaná a existujúca podľa zákonov štátu Delaware,
West Grand Boulevard and Cass Avenue, Detroit,
Michigan 48202, US;
(210) 922-98

(111) 191 087
(220) 14.04.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 14.04.2008
(730) Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(210) 933-98

(730) DAMINI, spol. s r. o., Hlavná 196, 925 07 Mosto
vá, SK;
(210) 939-98

(111)191 089
(220)20.04.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)20.04.2008
(730) Slovenský zväz sálového futbalu, Lehockého 1,
811 06 Bratislava, SK;
(210) 999-98

(111) 191 090
(220)20.04.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 20.04.2008
(730) PROFILE, s. r. o., Syslia č. 23, 821 05 Bratislava,
SK;
(210) 1011-98

(111) 191 091
(220)23.04.1998
(442)13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)23.04.2008
(730) TRADUN, spol. s r. o., Múzejná 208/4, 929 18
Dunajská Streda, SK;
(210) 1028-98

(111) 191 092
(220)24.04.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)24.04.2008
(730) Samsonite Corporation, 11200 East Forty-Fifth
Avenue, Denver, Colorado 80239-3018, US;
(210) 1045-98

(111) 191 093
(220)24.04.1998
(442)13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)24.04.2008
(730) SLOVZDROJ, s. r. o., Nobelovo nám. 10, 851 01
Bratislava, SK;
(210) 1053-98

(111)191 094
(220)29.04.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)29.04.2008
(730) ENERGOPROJEKTING, a. s., Pribinova 25,
810 11 Bratislava, SK;
(210) 1100-98

(111) 191 095
(220)29.04.1998
(442) 13.03.2000
(151)19.06.2000
(180)29.04.2008
(730) Avon Products, Inc., 1345 Avenue of the Americas,
New York, New York 10105-0196, US;
(210) 1112-98

(111)191 096
(220)29.04.1998
(442) 13.03.2000
(151)19.06.2000
(180)29.04.2008
(730) Fidelity International Limited, Pembroke Hall, 42
Crow Lane, Pembroke HM 19, Hamilton HMCX,
BM;
(210)1116-98

(111)191 097
(220)29.04.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)29.04.2008
(730) Komloš Pavol, Ing., Adlerova 6, 040 22 Košice,
SK;
(210)1122-98

(111) 191 098
(220) 29.04.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)29.04.2008
(730) KVIZDA, spol. s r. o., Suché Mýto 19, 811 03
Bratislava, SK;
(210) 1123-98

(111) 191 099
(220)29.04.1998
(442) 13.03.2000
(151)19.06.2000
(180) 29.04.2008
(730) KVIZDA, spol. s r. o., Suché Mýto 19, 811 03
Bratislava, SK;
(210)1124-98

(111)191 100
(220)29.04.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)29.04.2008
(730) STOCK Plzeň, a. s., Palírenská 2, 315 51 Plzeň - Božkov, CZ;
(210) 1125-98

(111) 191 101
(220) 30.04.1998
(442) 13.03.2000
(151)19.06.2000

(180)30.04.2008
(730) Dr. Bruno Schefller Nachf. GmbH, Senefelderstrasse 44, 51469 Bergisch Gladbach, DE;
(210) 1128-98

(730) IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC,
Imperial Chemical House, Millbank, London
SWlP 3JF, GB;
(210) 1144-98

(111) 191 102
(220)30.04.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)30.04.2008
(730) Champion Products, Inc., spoločnosť štátu New
York, 475 Corporate Square Drive, Winston - Sa
lem, North Carolina 27105, US;
(210)1131-98

(111) 191 108
(220)04.05.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)04.05.2008
(730) THE GILLETTE COMPANY, Pmdential Tower
Building, Boston, Massachusetts 02199, US;
(210) 1145-98

(111)191 103
(220)30.04.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)30.04.2008
(730) Owens Corning (a Delaware Corporation), One
Owens Coming Parkway, Toledo, Ohio 43659, US;
(210)1132-98

(111)191 104
(220)30.04.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 30.04.2008
(730) Owens Corning (a Delaware Corporation), One
Owens Coming Parkway, Toledo, Ohio 43659, US;
(210)1133-98

(111)191 105
(220)30.04.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)30.04.2008
(730) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 Park
Avenue, New York, New York, US;
(210)1141-98

(111) 191 106
(220)04.05.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)04.05.2008
(730) V. I. TYade, spol. s r. o., Novozámocká 102, 949 05
Nitra, SK;
(210)1143-98

(111) 191 109
(220)04.05.1998
(310)75/462.570
(320)06.04.1998
(330) US
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)04.05.2008
(730) Norton Motors International Inc., 14252 23rd
Avenue North, Plymouth, Minnesota 55447-4910,
US;
(210)1146-98

(111) 191 110
(220)04.05.1998
(310)75/463.812
(320) 07.04.1998
(330) US
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)04.05.2008
(730) Norton Motors International Inc., 14252 23rd
Avenue North, Plymouth, Minnesota 55447-4910,
US;
(210)1147-98

(111) 191 111
(220)04.05.1998
(310)75/462
(320)06.04.1998
(330) 556,US
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)04.05.2008
(730) Norton Motors International Inc., 14252 23rd
Avenue North, Plymouth, Minnesota 55447-4910,
US;
(210)1148-98

(730) Saban International N. V., Plaza JoJo Correa 1-5,
Curacao, AN;
(210) 1149-98

(730) Mochovské mrazírny, a. s., U mrazáren 70, 250 87
Mochov, CZ;
(210) 1314-98

(111) 191 113
(220) 05.05.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)05.05.2008
(730) BIG Slovakia, a. s., Bottova 2, 010 01 Žilina, SK;
(210)1150-98

(111) 191 119
(220) 19.05.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 19.05.2008
(730) Mochovské mrazírny, a. s., U mrazáren 70, 250 87
Mochov, CZ;
(210) 1315-98

(111) 191 114
(220)06.05.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)06.05.2008
(730) THK GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPA
NY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001, US;
(210)1159-98

(111)191 115
(220) 11.05.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 11.05.2008
(730) Nike International Ltd., a corporation of The
Islands of Bermuda, One Bowerman Drive,
Beaverton, Oregon 97005-6453, US;
(210)1193-98

(111)191 116
(220) 19.05.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 19.05.2008
(730) NCH CORPORATION, 2727 Chemsearch Blvd.,
Irving, Texas 75062, US;
(210)1312-98

(111)191 117
(220) 19.05.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)19.05.2008
(730) Mochovské mrazírny, a. s., U mrazáren 70, 250 87
Mochov, CZ;
(210)1313-98

(111)191 118
(220) 19.05.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)19.05.2008

(111) 191 120
(220) 19.05.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 19.05.2008
(730) Mochovské mrazírny, a. s., U mrazáren 70, 250 87
Mochov, CZ;
(210)1316-98

(111) 191 121
(220) 19.05.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 19.05.2008
(730) Mochovské mrazírny, a. s., U mrazáren 70, 250 87
Mochov, CZ;
(210)1317-98

(111)191 122
(220)20.05.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)20.05.2008
(730) THE POLO/LAUREN COMPANY, L. P., 650
Madison Avenue, New York, New York 10022, US;
(210)1319-98

(111) 191 123
(220)20.05.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)20.05.2008
(730) DIMANO, a. s., Saratovská 26, 841 02 Bratislava,
SK;
(210) 1320-98

(111) 191 124
(220)20.05.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)20.05.2008
(730) Henkel KGaA, D-40191 Dtisseldorf, DE;
(210) 1322-98

(Ill) 191 125
(220)20.05.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 20.05.2008
(730) AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORA
TION, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey
07940-0874, US;
(210) 1324-98

(111) 191 126
(220)20.05.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 20.05.2008
(730) The Rock, s. r. o., Křížkova 9, 811 04 Bratislava,
SK;
(210) 1325-98

(111) 191 127
(220) 20.05.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)20.05.2008
(730) The Rock, s. r. o., Křížkova 9, 811 04 Bratislava,
SK;
(210) 1327-98

(111) 191 128
(220)21.05.1998
(310) 863289
(320)05.12.1997
(330) CA
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)21.05.2008
(730) Mitel Corporation, 350 Legget Drive, Kanata,
Ontario K2K 1X3, CA;
(210) 1333-98

(111) 191 129
(220) 22.05.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 22.05.2008
(730) INDUSTRIAS VENOCO, C. A., Caracas, Miran
da, VE;
(210) 1343-98

(111) 191 130
(220)22.05.1998
(310) Heisei 9nen 189914
(320)26.12.1997
(330) JP
(442)13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 22.05.2008

(730) Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima-ken, JP;
(210) 1346-98

(111) 191 131
(220)25.05.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)25.05.2008
(730) RIMAVAN, chemické výrobné družstvo invali
dov, Čerenčianska cesta 27, 979 80 Rimavská
Sobota, SK;
(210) 1350-98

(111)191 132
(220)25.05.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)25.05.2008
(730) RIMAVAN, chemické výrobné družstvo invali
dov, Čerenčianska cesta 27, 979 80 Rimavská
Sobota, SK;
(210) 1351-98

(111) 191 133
(220)27.05.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)27.05.2008
(730) SPRINX, spol. s r. o., Máchova 9, 120 00 Praha 2,
CZ;
(210) 1371-98

(111) 191 134
(220) 29.05.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)29.05.2008
(730) Volák Tomáš, Ing. arch., Nad Želivkou 461,
164 00 Praha 6, CZ;
(210) 1408-98

(111) 191 135
(220)01.06.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)01.06.2008
(730) Jurík Vladimír, Ing., Znievska 8, 851 06 Bratisla
va, SK;
(210) 1426-98

(111)191 136
(220) 03.06.1998
(310)75.440818
(320)26.02.1998
(330) US
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)03.06.2008

(730) SGS-THOMSON
MICROELECTRONICS,
INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu
Delaware, 1310 Electronics Drive, Carrollton,
Texas 75006, US;
(210) 1440-98

(111) 191 137
(220) 03.06.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)03.06.2008
(730) BÁRTO, a. s., Na dlouhém lánu 33, 160 00 Praha
6, CZ;
(210) 1445-98

(111)191 138
(220)05.06.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)05.06.2008
(730) STOCK Plzeň, a. s., Palírenská 2, 315 51 Plzeň - Božkov, CZ;
(210) 1457-98

(111)191 139
(220) 08.06.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)08.06.2008
(730) Nestlé Čokoládovny, a. s., Mezi vodami 27, 143 20
Praha, CZ;
(210)1477-98

(111) 191 140
(220) 09.06.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 09.06.2008
(730) Kuchtová Alena - ANNA & A, Jindřicha Plachty 3,
150 00 Praha 5, CZ;
(210) 1492-98

(111)191 141
(220) 15.06.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 15.06.2008
(730) CHIARA, a. s., Borová 16, 010 01 Žilina, SK;
(210) 1552-98

(730) Mecklermedia Corporation, 20 Ketchum Street,
Westport, Connecticut 06880, US;
(210) 1554-98

(111) 191 143
(220)15.06.1998
(442)13.03.2000
(151)19.06.2000
(180)15.06.2008
(730) Mecklermedia Corporation, 20 Ketchum Street,
Westport, Connecticut 06880, US;
(210) 1555-98

(111) 191 144
(220) 15.06.1998
(442) 13.03.1999
(151) 19.06.2000
(180) 15.06.2008
(730) Mecklermedia Corporation, 20 Ketchum Street,
Westport, Connecticut 06880, US;
(210) 1556-98

(111) 191 145
(220) 16.06.1998
(442) 13.03.2000
(151)19.06.2000
(180) 16.06.2008
(730) Intel Corporation, 2200 Mission College Boule
vard, Santa Clara, California 95052-8119, US;
(210) 1595-98

(111)191 146
(220)24.06.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 24.06.2008
(730) Chirana Progress, spol. s r. o., Vrbovská 17,
921 01 Piešťany, SK;
(210) 1699-98

(111)191 147
(220) 24.06.1998
(442) 13.03.2000
(151)19.06.2000
(180)24.06.2008
(730) Chirana Progress, spol. s r. o., Vrbovská 17,
921 01 Piešťany, SK;
(210)1700-98

(111)191 148
(220) 24.06.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 24.06.2008
(730) Chirana Progress, spol. s r. o., Vrbovská 17,
921 01 Piešťany, SK;
(210) 1701-98

(111) 191 149
(220)25.06.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)25.06.2008
(730) Balírny Douwe Egberts, a. s., K Žižkovu 9, 190 00
Praha 9, CZ;
(210) 1720-98

(111) 191 150
(220)25.06.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)25.06.2008
(730) Balírny Douwe Egberts, a. s., K Žižkovu 9, 190 00
Praha 9, CZ;
(210) 1722-98

(111) 191 151
(220)26.06.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)26.06.2008
(730) Briina Petr - BS trading, Huťská 2985, 141 00
Praha 4, CZ;
(210) 1734-98

(111)191 152
(220)29.06.1998
(442) 13.03.2000
(151)19.06.2000
(180)29.06.2008
(730) UNILEVER NV, Weena 455, 3013 AL Rotterdam,
NL;
(210) 1746-98

(111) 191 153
(220) 29.06.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 29.06.2008
(730) Mecklermedia Corporation, 20 Ketchum Street,
Westport, Connecticut 06880, US;
(210) 1765-98

(111) 191 154
(220)07.07.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 07.07.2008
(730) ELI LILLY AND COMPANY, spol. podľa záko
nov štátu Indiana, Lilly Corporate Center, Indiana
polis, Indiana 46285, US;
(210) 1832-98

(111) 191 155
(220) 08.07.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000

(180)08.07.2008
(730) American Home Products Corporation, Five
Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874,
US;
(210)1851-98

(111) 191 156
(220)08.07.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)08.07.2008
(730) American Home Products Corporation, Five
Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874,
US;
(210)1852-98

(111) 191 157
(220) 08.07.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 08.07.2008
(730) American Home Products Corporation, Five
Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874,
US;
(210) 1853-98

(111)191 158
(220) 08.07.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)08.07.2008
(730) MEDEA, a. s., Napájadlá č. 8, 040 12 Košice, SK;
(210) 1855-98

(111)191 159
(220)09.07.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)09.07.2008
(730) GTFM, Inc., a New York corporation, 350 Fifth
Avenue, Suite 6617, New York, New York 10118,
US;
(210) 1859-98

(111) 191 160
(220) 09.07.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 09.07.2008
(730) CMI, spol. s r. o., Fándlyho 8, 811 03 Bratislava,
SK;
(210) 1863-98

(730) PwC Business Trust, obchodný trust zriadený pod
ľa zákonov štátu Delaware, 1301 Avenue of the
Americas, New York, New York 10019, US;
(210) 1864-98

(111)191 162
(220)15.07.1998
(442) 13.03.2000
(151)19.06.2000
(180) 15.07.2008
(730) Štecko Peter, Lachova 17, 851 03 Bratislava, SK;
(210) 1904-98

(111)191 163
(220)23.07.1998
(442) 13.03.2000
(151)19.06.2000
(180)23.07.2008
(730) Szabadosová Michaela HERDSTUDIO, Zigmundikova 2, 901 01 Pezinok, SK;
(210) 1962-98

(111) 191 164
(220)23.07.1998
(442) 13.03.2000
(151)19.06.2000
(180)23.07.2008
(730) Szabadosová Michaela HERDSTUDIO, Zigmundikova 2, 901 01 Pezinok, SK;
(210) 1963-98

(111)191 165
(220) 23.07.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)23.07.2008
(730) Lactoprot Zeelandia, spol. s r. o., Rudolfovská 80,
370 01 České Budějovice, CZ;
(210)1965-98

(111)191 166
(220)23.07.1998
(442) 13.03.2000
(151)19.06.2000
(180)23.07.2008
(730) EUROPRESS, k. s., Viktora Huga 6, 150 00 Praha
5, CZ;
(210) 1966-98

(111) 191 167
(220)23.07.1998
(442) 13.03.2000
(151)19.06.2000
(180) 23.07.2008
(730) EUROPRESS, k. s., Viktora Huga 6, 150 00 Praha
5, CZ;
(210) 1967-98

(111) 191 168
(220)23.07.1998
(442) 13.03.2000
(151)19.06.2000
(180)23.07.2008
(730) EUROPRESS, k. s., Viktora Huga 6, 150 00 Praha
5, CZ;
(210) 1968-98

(111)191 169
(220)23.07.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)23.07.2008
(730) Farkaš Marek, Agentúra MA-REK, Svätopluko
va 47, 902 01 Pezinok, SK;
(210) 1970-98

(111)191 170
(220)24.07.1998
(442) 13.03.2000
(151)19.06.2000
(180)24.07.2008
(730) E. & J. GALLO WINERY, 600, Yosemite
Boulevard, Modesto, California 95354, US;
(210) 1974-98

(111) 191 171
(220)24.07.1998
(442) 13.03.2000
(151)19.06.2000
(180)24.07.2008
(730) E. & J. GALLO WINERY, 600, Yosemite
Boulevard, Modesto, California 95354, US;
(210) 1975-98

(111) 191 172
(220)24.07.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)24.07.2008
(730) E. & J. GALLO WINERY, 600, Yosemite
Boulevard, Modesto, California 95354, US;
(210) 1976-98

(111)191 173
(220)24.07.1998
(442) 13.03.2000
(151)19.06.2000
(180)24.07.2008
(730) E. & J. GALLO WINERY, 600, Yosemite
Boulevard, Modesto, California 95354, US;
(210) 1977-98

(730) E. & J. GALLO WINERY, 600, Yosemite Boule
vard, Modesto, California 95354, US;
(210) 1978-98

(111)191 175
(220) 24.07.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 24.07.2008
(730) E. & J. GALLO WINERY, 600, Yosemite Boule
vard, Modesto, California 95354, US;
(210) 1979-98

(111) 191 176
(220) 24.07.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 24.07.2008
(730) E. & J. GALLO WINERY, 600, Yosemite Boule
vard, Modesto, California 95354, US;
(210) 1980-98

(111)191 177
(220) 27.07.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)27.07.2008
(730) Contact Trade Centre, s. r. o., Košická 52, 821 08
Bratislava, SK;
(210) 2001-98

(111) 191 178
(220)28.07.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)28.07.2008
(730) ENERGY, s. r. o., Rozmarínová 26, 945 01
Komárno, SK;
(210) 2012-98

(111) 191 179
(220)28.07.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)28.07.2008
(730) ENERGY, s. r. o., Rozmarínová 26, 945 01 Komár
no, SK;
(210) 2013-98

(111) 191 180
(220)28.07.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)28.07.2008
(730) ENERGY, s. r. o., Rozmarínová 26, 945 01
Komárno, SK;
(210)2014-98

(111) 191 181
(220)28.07.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)28.07.2008
(730) ENERGY, s. r. o., Rozmarínová 26, 945 01 Komár
no, SK;
(210)2016-98

(111) 191 182
(220)28.07.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)28.07.2008
(730) ENERGY, s. r. o., Rozmarínová 26, 945 01 Komár
no, SK;
(210) 2017-98

(111) 191 183
(220)28.07.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)28.07.2008
(730) ENERGY, s. r. o., Rozmarínová 26, 945 01 Komár
no, SK;
(210) 2018-98

(111) 191 184
(220)28.07.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)28.07.2008
(730) ENERGY, s. r. o., Rozmarínová 26, 945 01 Komár
no, SK;
(210) 2019-98

(111) 191 185
(220)31.07.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)31.07.2008
(730) Cryolife, Inc., 1655 Roberts Boulevard, N W,
Kennesaw, Georgia 30144, US;
(210) 2044-98

(111) 191 186
(220)31.07.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)31.07.2008
(730) MEDIA Representations, spol. s r. o., Strakonická
510, 150 00 Praha 5, CZ;
(210) 2048-98

(730) HAAS Beteiligungsgesellschaft m. b. H., Eduard
Haas Strasse 25, A-4050 Traun, AT;
(210)2049-98

(730) DESTRA, s. r. o., Hudecova 1, 841 04 Bratislava,
SK;
(210)2118-98

(111) 191 188
(220) 06.08.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 06.08.2008
(730) Jurky Václav, Vasiľov 152, 029 51 Lokca, SK;
(210) 2088-98

(111)191 194
(220) 11.08.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 11.08.2008
(730) Clinique Laboratories, Inc., spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Delaware, 767 Fifth Avenue,
New York, New York, US;
(210)2121-98

(111) 191 189
(220) 10.08.1998
(310) 75/439906
(320)25.02.1998
(330) US
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 10.08.2008
(730) Wang Laboratories, Inc., 600 Technology Park
Drive, Billerica, Massachusetts, 01821-4130, US;
(210)2103-98

(111)191 190
(220) 10.08.1998
(310) 75/440342
(320) 25.02.1998
(330) US
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 10.08.2008
(730) Wang Laboratories, Inc., 600 Technology Park
Drive, Billerica, Massachusetts, 01821-4130, US;
(210)2106-98

(111) 191 191
(220) 10.08.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 10.08.2008
(730) ENBAL, spol. s r. o., Potravinárska 6, 949 01 Nitra,
SK;
(210)2111-98

(111) 191 192
(220) 10.08.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)10.08.2008
(730) ENBAL, spol. s r. o., Potravinárska 6, 949 01 Nitra,
SK;
(210)2112-98

(111) 191 195
(220) 11.08.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 11.08.2008
(730) Micron Technology, Inc., 8000 S. Federal Way,
Boise, Idaho, 83707-0006, US;
(210)2123-98

(111) 191 196
(220) 11.08.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 11.08.2008
(730) LEVI STRAUSS & CO., Levi's Plaza, 1155
Battery Street, San Francisco, California 94111,
US;
(210)2126-98

(111) 191 197
(220)11.08.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 11.08.2008
(730) Kovačovič Juraj, Bakošova 20, 841 03 Bratislava,
SK;
(210)2127-98

(111) 191 198
(220) 13.08.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 13.08.2008
(730) AMERICAN CYANAMID COMPANY, Five
Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874,
US;
(210)2140-98

(730) HERBA DRUG, s. r. o., Mlynská 1335, 053 11
Smižany, SK;
(210)2152-98

(111) 191 200
(220) 17.08.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 17.08.2008
(730) AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORA
TION, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey
07940-0874, US;
(210)2158-98

(111) 191 201
(220) 17.08.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 17.08.2008
(730) Theratronics International Limited, 413 March
Road, Kanata, Ontario K2K 2B7, CA;
(210)2159-98

(111) 191 202
(220) 17.08.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 17.08.2008
(730) FMC CORPORATION, 1735 Market Street,
Philadelphia, Pennsylvania 19103, US;
(210)2161-98

(111) 191 203
(220) 17.08.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 17.08.2008
(730) Schering-Plough Ltd., Toepferstrasse 5, CH-6004
Lucerne, CH;
(210)2162-98

(111) 191 204
(220) 17.08.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 17.08.2008
(730) Schering-Plough Ltd., Toepferstrasse 5, CH-6004
Lucerne, CH;
(210)2163-98

(111) 191 205
(220) 17.08.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 17.08.2008
(730) Mars, Incorporated, McLean, Virginia 22101, US;
(210)2164-98

(111) 191 206
(220) 17.08.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 17.08.2008
(730) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Parkstrasse 51, 22605 Hamburg, DE;
(210)2165-98

(111) 191 207
(220) 17.08.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 17.08.2008
(730) The Procter & Gamble Company, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Ohio, One Procter &
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US;
(210)2166-98

(111) 191 208
(220) 17.08.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 17.08.2008
(730) Jajcayová Anna, Pezinská 2, 900 26 Slovenský
Grob, SK;
(210)2168-98

(111) 191 209
(220) 17.08.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 17.08.2008
(730) ALEXIA, a. s., Palackého 1,811 02 Bratislava, SK;
(210)2170-98

(111) 191 210
(220) 17.08.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 17.08.2008
(730) Thai Union Manufacturing Company Limited,
979/13-16, M Floor, SM Tower, Phaholyothin
Road, Samsennai, Phayathai 10400, TH;
(210)2174-98

(111) 191 211
(220) 17.08.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 17.08.2008
(730) Thai Union Manufacturing Company Limited,
979/13-16, M Floor, SM Tower, Phaholyothin
Road, Samsennai, Phayathai 10400, TH;
(210)2175-98

(111) 191 212
(220) 18.08.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 18.08.2008
(730) Seilerová Ingrid, Turgenevova 26, 040 01 Košice,
SK;
(210)2178-98

(111) 191213
(220)19.08.1998
(442)13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 19.08.2008
(730) E. & J. GALLO WINERY, 600, Yosemite Boule
vard, Modesto, California 95354, US;
(210)2182-98

(111) 191 214
(220) 18.08.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)18.08.2008
(730) FORD MOTOR COMPANY, American Road,
Dearborn, Michigan 48121, US;
(210)2183-98

(111) 191 215
(220)19.08.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)19.08.2008
(730) GALENA, a. s., Ostravská 29, 747 70 Opava 9,
CZ;
(210)2185-98

(111) 191 216
(220) 19.08.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 19.08.2008
(730)Zonagen, Inc., 2408 Timberloch Place, B-4, The
Woodlands, Texas 77380, US;
(210)2186-98

(111)191217
(220) 19.08.1998
(442) 13.03.2000
(151)19.06.2000
(180) 19.08.2008
(730) GOSET, s. r. o., Horná 36, 900 01 Modra, SK;
(210)2187-98

(730) Merck & Co., Inc., One Merck Drive, Whitehouse
Station, New Jersey, US;
(210)2188-98

(111) 191 219
(220)20.08.1998
(310)75/512.752
(320)02.07.1998
(330) US
(442) 13.03.2000
(151)19.06.2000
(180)20.08.2008
(730) Biogen, Inc., 14 Cambridge Center, Cambridge,
Massachusetts 02142, US;
(210)2189-98

(111) 191 220
(220)20.08.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)20.08.2008
(730) National Car Rental System, Inc., 7700 France
Avenue South, Minneapolis, Minnesota 55435, US;
(210)2190-98

(111) 191 221
(220)20.08.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 20.08.2008
(730) SETUZA, a. s., Žukovova 100, 401 29 Ústí nad
Labem, CZ;
(210)2191-98

(111) 191 222
(220)20.08.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)20.08.2008
(730) SK - BAUTECH, a. s., Kutlíkova 17, 852 50 Brati
slava, SK;
(210)2192-98

(111)191 223
(220) 20.08.1998
(442) 13.03.2000
(151)19.06.2000
(180)20.08.2008
(730) SK - BALTECH, a. s., Kutlíkova 17, 852 50 Brati
slava, SK;
(210)2193-98

(111)191 224
(220)20.08.1998
(442) 13.03.2000
(151)19.06.2000
(180)20.08.2008

(730) FMC Corporation, 1735 Market Street, Philadel
phia, Pennsylvania 19103, US;
(210)2194-98

(111) 191 225
(220) 20.08.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)20.08.2008
(730) L. A. GEAR, INC, 1800 Avenue of the Stars, Suite
#405, Los Angeles, CA 90067-4206, US;
(210)2195-98

(111) 191 226
(220) 20.08.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 20.08.2008
(730) MODRATHERM, spol. s r. o., Šúrska 5, 900 01
Modra, SK;
(210)2197-98

(111) 191 227
(220) 20.08.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 20.08.2008
(730) QAD Inc., 6450 Via Real, Carpinteria, California
93013, US;
(210)2198-98

(111) 191 228
(220) 20.08.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)20.08.2008
(730) Zub Michal - MIAPLAY, Prostějovská 103,
080 01 Prešov, SK;
(210)2199-98

(111)191 229
(220) 20.08.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 20.08.2008
(730) Chmelik Peter, Žilinská 5, 911 01 Trenčín, SK;
(210) 2200-98

(111) 191 230
(220)28.08.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)28.08.2008
(730) SLOV-KAUFRING, spol. s r. o., Bradáčova č. 7,
851 02 Bratislava, SK;
(210)2255-98

(111) 191 231
(220) 04.09.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)04.09.2008
(730) priceline.com LLC, Five High Ridge Park,
Stamford, CT 06905-1326, US;
(210) 2292-98

(111) 191 232
(220) 04.09.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 04.09.2008
(730) PHARMASUN, a. s., Seberiniho 1, 821 03 Brati
slava, SK;
(210)2293-98

(111) 191 233
(220)04.09.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)04.09.2008
(730) Jurista Imrich, Bellova 21/A, 831 03 Bratislava,
SK;
(210) 2297-98

(111) 191 234
(220)04.09.1998
(442) 13.03.2000
(151)19.06.2000
(180) 04.09.2008
(730) Jurištová Vladislava, Bellova 21/A, 831 01 Brati
slava, SK;
(210)2298-98

(111) 191 235
(220)04.09.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 04.09.2008
(730) Mikulcová Oľga - SF SOFT DRINK, Hlavná 48,
942 03 Úľany nad Žitavou, SK;
(210) 2301-98

(111) 191 236
(220) 04.09.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 04.09.2008
(730) Mikulcová OPga - SF SOFT DRINK, Hlavná 48,
942 03 Úľany nad Žitavou, SK;
(210)2302-98

(730) Computer Associates Think, Inc. (spoločnosť štá
tu Delaware), One Computer Associates Plaza,
Islandia, New York 11788, US;
(210)2303-98

(111) 191 238
(220)04.09.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 04.09.2008
(730) ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION,
4F., No. 150, Li-Te Road, Pei Tou, Taipei, TW;
(210)2304-98

(111) 191 239
(220)08.09.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)08.09.2008
(730) PFIZER PRODUCTS INC., Eastern Point Road,
Groton, Connecticut 06340, US;
(210)2311-98

(111) 191 240
(220)08.09.1998
(442) 13.03.2000
(151)19.06.2000
(180)08.09.2008
(730) PFIZER PRODUCTS INC., Eastern Point Road,
Groton, Connecticut 06340, US;
(210)2312-98

(111) 191 241
(220) 08.09.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)08.09.2008
(730) PFIZER PRODUCTS INC., Eastern Point Road,
Groton, Connecticut 06340, US;
(210)2313-98

(111)191 242
(220) 09.09.1998
(442) 13.03.2000
(151)19.06.2000
(180) 09.09.2008
(730) TATRANSKÁ MLIEKAREŇ, a. s., Nad traťou
26, 060 01 Kežmarok, SK;
(210)2314-98

(730) VIPO, a. s., gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizán
ske, SK;
(210)2315-98

(111) 191 244
(220) 09.09.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 09.09.2008
(730) KRAMER ELECTRONICS LTD., an Israeli
Company, Sapir Center 5/35, Jerusalem 95461, IE;
(210)2316-98

(111)191 245
(220) 10.09.1998
(442) 13.03.2000
(151)19.06.2000
(180) 10.09.2008
(730) AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORA
TION, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey
07940-0874, US;
(210)2318-98

(111) 191 246
(220) 10.09.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 10.09.2008
(730) AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORA
TION, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey
07940-0874, US;
(210)2319-98

(111) 191 247
(220) 10.09.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 10.09.2008
(730) AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORA
TION, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey
07940-0874, US;
(210)2320-98

(111) 191 248
(220)10.09.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)10.09.2008
(730) DORMAN SMITH SWITCHGEAR LIMITED,
Forge Road, Willenhall, West Midlands WV12 4HD,
GB;
(210)2324-98

(730) SLOV-KAUFRING, spol. s r. o., Bradáčova č. 7,
851 02 Bratislava, SK;
(210) 2325-98

(111)191 250
(220) 11.09.1998
(310) 75/514 383
(320)06.07.1998
(330) US
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 11.09.2008
(730) Biogen, Inc., 14 Cambridge Center, Cambridge,
Massachusetts 02142, US;
(210)2327-98

(111) 191 251
(220) 11.09.1998
(310)75/512 751
(320)02.07.1998
(330) US
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 11.09.2008
(730) Biogen, Inc., 14 Cambridge Center, Cambridge,
Massachusetts 02142, US;
(210) 2328-98

(111) 191 252
(220) 11.09.1998
(310)75/514 382
(320) 06.07.1998
(330) US
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 11.09.2008
(730) Biogen, Inc., 14 Cambridge Center, Cambridge,
Massachusetts 02142, US;
(210)2329-98

(111) 191 253
(220) 11.09.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 11.09.2008
(730) E. R. SQUIBB & SONS, INC., spoločnosť zriade
ná podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville-Princeton Road, Princeton, New Jersey 08540, US;
(210) 2331-98

(111) 191 254
(220) 11.09.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 11.09.2008
(730) RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMI
TED, Dansom Lane, Hull HU8 7DS, GB;
(210)2332-98

(111) 191 255
(220) 11.09.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 11.09.2008
(730) MEAD JOHNSON & COMPANY, spoločnosť or
ganizovaná a existujúca podľa zákonov štátu
Delaware, 2400 West Lloyd Expressway, Evans
ville, Indiana 47721, US;
(210)2333-98

(111) 191 256
(220) 11.09.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 11.09.2008
(730) MEAD JOHNSON & COMPANY, spoločnosť or
ganizovaná a existujúca podľa zákonov štátu
Delaware, 2400 West Lloyd Expressway,
Evansville, Indiana 47721, US;
(210)2334-98

(111) 191 257
(220) 14.09.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 14.09.2008
(730) GLAXO GROUP LIMITED, Glaxo Wellcome
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex
UB6 0NN, GB;
(210)2338-98

(111) 191 258
(220) 14.09.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 14.09.2008
(730) SmithKline Beecham Biologicals S. A., Rue de
LTnstitut 89, B-1330 Rixensart, BE;
(210) 2339-98

(111) 191 259
(220) 14.09.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 14.09.2008
(730) NIVEL PLUS, s. r. o., Valachovej 8, 841 01
Bratislava, SK;
(210)2340-98

(730) C. & J. Clark America, Inc., 415 McFarland
Road, Suite 202, Kennett Square, Pennsylvania
19348, US;
(210)2342-98

(111) 191 261
(220)14.09.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 14.09.2008
(730) AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORA
TION, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey
07940-0874, US;
(210) 2343-98

(111) 191 262
(220)14.09.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 14.09.2008
(730) M - LAND II, spol. s r. o., Adorská 48, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(210)2344-98

(111) 191 263
(220) 14.09.1998
(442) 13.03.2000
(151)19.06.2000
(180) 14.09.2008
(730) Minerálne vody, a. s., Prešov, Slovenská 19,
081 86 Prešov, SK;
(210)2348-98

(111) 191 264
(220)14.09.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 14.09.2008
(730) ROHM AND HAAS COMPANY, 100 Indepen
dence Mall West, Philadelphia, PA 19106-2399, US;
(210) 2349-98

(111) 191 265
(220) 16.09.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)16.09.2008
(730) Mohawk Carpet Corporation, 160 South Indus
trial Blvd., Calhoun, Georgia 30701, US;
(210)2351-98

(730) Mohawk Carpet Corporation, 160 South Indus
trial Blvd., Calhoun, Georgia 30701, US;
(210)2352-98

(111) 191 267
(220)17.09.1998
(442) 13.03.2000
(151)19.06.2000
(180) 17.09.2008
(730) Pharmacia & Upjohn S. A., c/o Credit Europeen,
52 Route d'Esch, L- 1470 Luxembourg, LU;
(210) 2357-98

(111) 191 268
(220)17.09.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 17.09.2008
(730) Metsa Tissue Oyj, Revontulentie 8 C, 02100
Espoo, FI;
(210) 2358-98

(111)191 269
(220) 17.09.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 17.09.2008
(730) Metsa Tissue Oyj, Revontulentie 8 C, 02100
Espoo, FI;
(210)2359-98

(111)191270
(220)17.09.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 17.09.2008
(730) Metsa Tissue Oyj, Revontulentie 8 C, 02100
Espoo, FI;
(210)2360-98

(111) 191 271
(220)01.10.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)01.10.2008
(730) MasterCard International Incorporated, 2000
Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509,
US;
(210)2451-98

(730) MasterCard International Incorporated, 2000
Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509,
US;
(210)2452-98

(111) 191 273
(220)01.10.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)01.10.2008
(730) MasterCard International Incorporated, 2000
Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509,
US;
(210) 2453-98

(111) 191 274
(220)01.10.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)01.10.2008
(730) Kováč Štefan, Mateja Bela 8, 911 01 Trenčín, SK;
(210) 2456-98

(111) 191 275
(220)01.10.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)01.10.2008
(730) Kováč Štefan, Mateja Bela 8, 911 01 Trenčín, SK;
(210) 2457-98

(111) 191 276
(220)02.10.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)02.10.2008
(730) ELASTIK, spol. s r. o., Šelpice 252, 919 09 Boh
danovce, SK;
(210)2458-98

(111) 191 277
(220)02.10.1998
(442) 13.03.2000
(151)19.06.2000
(180)02.10.2008
(730) The Polo/Lauren Company, L. P., 650 Madison
Avenue, New York, New York 10022, US;
(210)2459-98

(111) 191 278
(220) 02.10.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 02.10.2008
(730) SOFOS, s. r. o., Radničné námestie 4, 827 04
Bratislava, SK;
(210) 2461-98

(111) 191 279
(220) 02.10.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 02.10.2008
(730) SOFOS, s. r. o., Radničné námestie 4, 827 04
Bratislava, SK;
(210)2462-98

(111) 191 280
(220)02.10.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)02.10.2008
(730) Bošelová Soňa, Ing., A. Matušku 11, 080 01 Pre
šov, SK;
(210)2463-98

(111) 191 281
(220)02.10.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)02.10.2008
(730) G. S. I., Inc., 1201 Market Street, Suite 1624,
Wilmington, DE 19801, US;
(210) 2466-98

(111) 191 282
(220)02.10.1998
(442)13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)02.10.2008
(730) MONSANTO COMPANY, spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Delaware, 800 North
Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri, US;
(210)2469-98

(111) 191 283
(220)02.10.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)02.10.2008
(730) VITAMED KOM. SPOL., Votrubova 11, 821 09
Bratislava, SK;
(210)2470-98

(111) 191 284
(220) 06.10.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 06.10.2008
(730) HERBA DRUG, s. r. o., Mlynská 1335, 053 11
Smižany, SK;
(210) 2478-98

(111) 191 285
(220)06.10.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000

(180) 06.10.2008
(730) Snap-On Technologies, Inc., 420 Barclay Boulevard, Lincolnshire, Illinois 60069, US;
(210) 2479-98

(111) 191 286
(220)07.10.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 07.10.2008
(730) LIMOS, spol. s r. o., T.G.Masaryka 955/8, 960 01
Zvolen, SK;
(210)2507-98

(111) 191 287
(220)08.10.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)08.10.2008
(730) MERITUM, s. r. o., Buková 10, 811 02 Bratislava,
SK;
(210)2515-98

(111) 191 288
(220)08.10.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 08.10.2008
(730) MERITUM, s. r. o., Buková 10, 811 02 Bratislava,
SK;
(210)2516-98

(111)191 289
(220)08.10.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)08.10.2008
(730) WWW International Incorporated (Thailand)
Co., Ltd., 99 Moo 3, Phayasurent Rd., Bangchan,
Krongsamwa, Bangkok, TH;
(210)2517-98

(111) 191 290
(220) 08.10.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 08.10.2008
(730) MERITUM, s. r. o., Buková 10, 811 02 Bratislava,
SK;
(210)2519-98

(730) MERITUM, s. r. o., Buková 10, 811 02 Bratislava,
SK;
(210) 2522-98
___________________________ _ . . ___________
(111) 191 292
(220) 09.10.1998
(310)75/481 353
(320) 07.05.1998
(330) US
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 09.10.2008
(730) Expeditors International of Washington Inc.,
Seattle, Washington 98168-9620, US;
(210)2525-98

(111)191 293
(220) 09.10.1998
(310)75/481 355
(320) 07.05.1998
(330) US
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 09.10.2008
(730) Expeditors International of Washington Inc.,
Seattle, Washington 98168-9620, US;
(210)2526-98

(111) 191 294
(220) 09.10.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 09.10.2008
(730) J. & P. Coats, Limited, 155 St Vincent Street,
Glasgow, Škótsko, GB;
(210)2527-98

(111) 191 295
(220) 09.10.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)09.10.2008
(730) ASTRA AKTIEBOLAG, Västra Mälarehamnen 9,
S-151 85 Sôdertälje, SE;
(210)2531-98

(111) 191 296
(220) 12.10.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 12.10.2008
(730) BALTAXIA, Banská Bystrica, spol. s r. o.,
Strážovská 1, 974 01 Banská Bystrica, SK;
(210)2537-98

(111)191 297
(220) 12.10.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000

(180) 12.10.2008
(730) BALTAXIA, Banská Bystrica, spol. s r. o.,
Strážovská 1, 974 01 Banská Bystrica, SK;
(210)2538-98

(111) 191 298
(220) 12.10.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 12.10.2008
(730) NITRAFROST TRADE, s. r. o., Novozámocká
226, 949 01 Nitra, SK;
(210) 2547-98

(111) 191 299
(220) 12.10.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 12.10.2008
(730) NITRAFROST TRADE, s. r. o., Novozámocká
226, 949 01 Nitra, SK;
(210)2548-98

(111) 191 304
(220)28.10.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)28.10.2008
(730) Velvana, a. s., Velvary, 273 24 Velvary, CZ;
(210)2704-98

(111) 191 305
(220)28.10.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)28.10.2008
(730) Velvana, a. s., Velvary, 273 24 Velvary, CZ;
(210)2705-98

(111) 191 306
(220)28.10.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)28.10.2008
(730) Velvana, a. s., Velvary, 273 24 Velvary, CZ;
(210)2706-98

(111) 191 300
(220) 12.10.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 12.10.2008
(730) NITRAFROST TRADE, s. r. o., Novozámocká
226, 949 01 Nitra, SK;
(210)2549-98

(111) 191 307
(220)28.10.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)28.10.2008
(730) Velvana, a. s., Velvary, 273 24 Velvary, CZ;
(210)2707-98

(111) 191 301
(220)28.10.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)28.10.2008
(730) Velvana, a. s., Velvary, 273 24 Velvary, CZ;
(210) 2701-98

(111) 191 308
(220)28.10.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)28.10.2008
(730) Velvana, a. s., Velvary, 273 24 Velvary, CZ;
(210) 2708-98

(111) 191 302
(220)28.10.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 28.10.2008
(730) Velvana, a. s., Velvary, 273 24 Velvary, CZ;
(210)2702-98

(111) 191 309
(220) 29.10.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 29.10.2008
(730) AQUA Ca Mg, s. r. o., Zálužická 19, 821 01
Bratislava 2, SK;
(210)2713-98

(111) 191 303
(220)28.10.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)28.10.2008
(730) Velvana, a. s., Velvary, 273 24 Velvary, CZ;
(210)2703-98

(111) 191 310
(220) 29.10.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)29.10.2008
(730) AQUA Ca Mg, s. r. o., Zálužická 19, 821 01
Bratislava 2, SK;
(210)2714-98

(111) 191311
(220)29.10.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)29.10.2008
(730) PHARMACIA & UPJOHN S. A., c/o Credit
Européen, 52 Route ď Esch, L-1470 Luxembourg,
LU;
(210)2715-98

(111)191 312
(220) 29.10.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 29.10.2008
(730) Kabushiki Kaisha Toshiba, also trading as
Toshiba Corporation, 72, Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken, JP;
(210) 2716-98

(111) 191 313
(220) 29.10.1998
(442) 13.03.2000
(151)19.06.2000
(180)29.10.2008
(730) PRATAL, spol. s r. o., Kazimírova 20, Praha 4, CZ;
(210)2717-98

(111) 191 314
(220)29.10.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)29.10.2008
(730) PRATAL, spol. s r. o., Kazimírova 20, Praha 4, CZ;
(210)2718-98

(111) 191 315
(220)29.10.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)29.10.2008
(730) PRATAL, spol. s r. o., Kazimírova 20, Praha 4, CZ;
(210)2719-98

(111) 191 316
(220) 29.10.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 29.10.2008
(730) OMNIPOINT CORPORATION, 3 Bethseda
Metro Center, Suite 400, Bethseda, Maryland
20814, US;
(210)2728-98

(730) OMNIPOINT CORPORATION, 3 Bethseda
Metro Center, Suite 400, Bethseda, Maryland
20814, US;
(210)2729-98

(111) 191318
(220)30.10.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)30.10.2008
(730) Mars, Incorporated, McLean, Virginia 22101, US;
(210) 2731-98

(111) 191319
(220)30.10.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)30.10.2008
(730) E. R. SQUIBB & SONS, INC., spoločnosť zriade
ná podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville-Princeton Road, Princeton, New Jersey 08540, US;
(210)2732-98

(111) 191 320
(220)30.10.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)30.10.2008
(730) TARGO PROMOTION BRATISLAVA, s. r. o„
Galbavého 1, 841 01 Bratislava, SK;
(210) 2733-98

(111) 191 321
(220) 06.11.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 06.11.2008
(730) SANKYO COMPANY LIMITED, 5-1, Nihonbashi Honcho 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP;
(210)2801-98

(111) 191 322
(220)06.11.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 06.11.2008
(730) SANKYO COMPANY LIMITED, 5-1, Nihonbashi Honcho 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP;
(210)2802-98

(730) ZLATÝ BAŽANT, a. s., Novozámocká cesta 2,
974 12 Hurbanovo, SK;
(210)2803-98

(111)191324
(220) 09.11.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 09.11.2008
(730) Genentech, Inc., 1 DNA Way, South San Francis
co, California 94080 - 4990, US;
(210)2807-98

(111) 191 325
(220) 09.11.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)09.11.2008
(730) Informačné centrum podnikateľov, s. r. o.,
Národná 18, 010 01 Žilina, SK;
(210)2808-98

(730) AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORA
TION, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey
07940-0874, US;
(210)2813-98

(111) 191 330
(220) 10.11.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 10.11.2008
(730) FRAPE Slovensko, s. r. o., Mládežnícka 25, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(210)2814-98

(111) 191 331
(220) 10.11.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 10.11.2008
(730) RIKI SLOVAKIA, s. r. o., Kopanice 25, 821 04
Bratislava, SK;
(210)2820-98

(111) 191 326
(220) 09.11.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 09.11.2008
(730) Biomatrix, Inc., a Delaware Corporation, 65
Railroad Avenue, Ridgefield, New Jersey 07657,
US;
(210)2809-98

(111) 191 332
(220) 11.11.1998
(442) 13.03.2000
(151)19.06.2000
(180) 11.11.2008
(730) Wiener Borse AG, Strauchgasse 1-3, 1010 Wien,
AT;
(210)2821-98

(111)191 327
(220) 09.11.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 09.11.2008
(730) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 7, 919 04 Smole
nice, SK;
(210)2810-98

(111) 191 333
(220)11.11.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 11.11.2008
(730) Wiener Borse AG, Strauchgasse 1-3, 1010 Wien,
AT;
(210)2822-98

(111) 191 328
(220) 09.11.1998
(442) 13.03.2000
(151)19.06.2000
(180) 09.11.2008
(730) AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORA
TION, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey
07940-0874, US;
(210)2812-98

(111) 191 334
(220) 11.11.1998
(442) 13.03.2000
(151)19.06.2000
(180) 11.11.2008
(730) Wiener Borse AG, Strauchgasse 1-3, 1010 Wien,
AT;
(210)2823-98

(730) Wiener Bôrse AG, Strauchgasse 1-3, 1010 Wien,
AT;
(210)2824-98

(730) CAPITOL, akciová spoločnosť, Ružová dolina 6,
821 02 Bratislava, SK;
(210)2838-98

(111)191 336
(220) 11.11.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 11.11.2008
(730) Košťál Miloslav, Ing. - MIKOS, Nemocniční
77/2197, 352 01 Aš, CZ;
(210)2828-98

(111) 191 342
(220)12.11.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 12.11.2008
(730) CAPITOL, akciová spoločnosť, Ružová dolina 6,
821 02 Bratislava, SK;
(210)2839-98

(111) 191 337
(220)11.11.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 11.11.2008
(730) Košťál Miloslav, Ing. - MIKOS, Nemocniční
77/2197, 352 01 Aš, CZ;
(210)2829-98

(111)191 343
(220) 12.11.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 12.11.2008
(730) The Procter & Gamble Company, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Ohio, One Procter &
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US;
(210)2840-98

(111) 191 338
(220) 11.11.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 11.11.2008
(730) ENYCE INC., A Company organized under the
Laws of the State of New York, 8 West 40th Street,
New York, New York 10018, US;
(210)2830-98

(111) 191 339
(220) 11.11.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 11.11.2008
(730) ROHM AND HAAS COMPANY, 100 Indepen
dence Mall West, Philadelphia, PA 19106-2399, US;
(210)2831-98

(111) 191 340
(220) 11.11.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 11.11.2008
(730) ROHM AND HAAS COMPANY, 100 Indepen
dence Mall West, Philadelphia, PA 19106-2399, US;
(210)2832-98

(111)191 344
(220)13.11.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 13.11.2008
(730) AMERICAN CYANAMID COMPANY, Five
Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874,
US;
(210)2848-98

(111) 191 345
(220) 13.11.1998
(442) 13.03.2000
(151)19.06.2000
(180) 13.11.2008
(730) AMERICAN CYANAMID COMPANY, Five
Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874,
US;
(210)2849-98

(111) 191 346
(220)22.03.1999
(310) 75/562 780
(320)01.10.1998
(330) US
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)22.03.2009
(730) ALARIS Medical Systems, Inc., spoločnosť zria
dená podľa práva štátu Delaware, 10221 Wateridge
Circle, San Diego, California 92121, US;
(210)716-99

(111) 191 347
(220)26.05.1999
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)26.05.2009
(730) TATRANSKÝ GOLFOVÝ KLUB, Starý Smokovec 24, 062 01 Vysoké Tatry, SK;
(210) 1351-99

(111) 191 348
(220)28.09.1999
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180)28.09.2009
(730) AUTONOVA, s. r. o., Poprad, Priemyselný areál
Poprad - Východ, 058 01 Poprad, SK;
(210)2453-99

(111) 191 350
(220) 05.09.1995
(442)03.06.1998
(151) 19.06.2000
(180)05.09.2005
(730) Star-Kist Foods, Inc., One Riverfront Place,
Newport, Kentucky 41071, US;
(210)2490-95

(111) 191 351
(220)05.09.1995
(442)03.06.1998
(151) 19.06.2000
(180) 05.09.2005
(730) Star-Kist Foods, Inc., One Riverfront Place,
Newport, Kentucky 41071, US;
(210)2491-95

(111) 191 352
(220)04.10.1995
(442) 09.09.1998
(151)19.06.2000
(180)04.10.2005
(730) ALIMPEK, spol. s r. o., U sirkárny č. 1113, 370 01
České Budějovice, CZ;
(210)2816-95

(111) 191 353
(220)08.11.1995
(442) 11.01.1999
(151) 19.06.2000
(180) 08.11.2005
(730) MOTORSPORT, Devínska Nová Ves, Křemen
cová 4, 841 07 Bratislava, SK;
(210)3136-95

(730) Beecham Group p. 1. c., Four New Horizons Court,
Harlequin Avenue, Brentford, Middlesex TW8 9EP,
GB;
(210)3147-95

(111) 191 355
(220)24.11.1995
(442)04.11.1998
(151) 19.06.2000
(180)24.11.2005
(730) ALPA, s. r. o., Homoměstská 378, 594 25 Velké
Meziříčí, CZ;
(210)3355-95

(111) 191 357
(220) 11.03.1997
(442) 10.09.1999
(151)19.06.2000
(180) 11.03.2007
(730) LAKTOS, spol. s r. o., Nová cesta 17, 140 00 Praha
4, CZ;
(210)744-97

(111)191 363
(220)29.10.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 29.10.2008
(730) Považské mlyny a cestovinárne, spol. s r. o.,
Hurbanova 21, 921 35 Piešťany, SK;
(210)2727-98

(111)191 366
(220) 03.06.1998
(442) 13.03.2000
(151)22.06.2000
(180)03.06.2008
(730) The Scotts Company (UK) Limited, Salisbury
House, Weyside Business Park, Catteshall Lane,
Godaiming, Surrey GU7 1XE, GB;
(210) 1439-98

(111) 191 374
(220)15.07.1997
(442) 18.01.2000
(151)22.06.2000
(180)15.07.2007
(730) Čanda Václav - CANDA, Moyzesova 11, 010 01
Žilina, SK;
(210)2017-97

Zapísané ochranné známky so zmenou
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(111)191 078
(220) 09.04.1998
(442) 13.03.2000
(151) 19.06.2000
(180) 09.04.2008

(540) MOPAR
(730) CHRYSLER CORPORATION, spoločnosť zria
dená podľa zákonov štátu Delaware, 1000 Chrysler
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, US;
(510)7 - Motory (s výnimkou motorov pre pozemné vo
zidlá), turbíny, ložiská, čerpadlá, ventily, olejové
tesnenia, filtre, vstrekovače do motorov, hnacie re
mene, kefky na dynamá, karburátory, chladiče k
spaľovacím motorom, ventilátory, elektrické gene
rátory/dynamá, hlavy valcov do motorov, hnacie
kolesá, hnacie reťaze, remene dynám, dynamá, zapaľovacie sviečky do spaľovacích motorov, časova
če zapaľovania, vstrekovania do motorov, tlmiče
motorov, remene do ventilátorov, piesty motorov,
regulátory otáčok, kompresory, závitové spoje/od
bočky, ktoré sú časťou motorov, výmenníky tepla
ako časti strojov.
9 - Elektrické batérie a akumulátory, rozhlasové a
televízne prijímače, kazetové a cievkové magneto
fóny, CD-prehrávače, ampérmetre, výstražné zaria
denia proti krádeži, spojovacie skrinky na osvetle
nie, elektrické káble a drôty, ističe, tachometre, elektrické otvárače dvier, elektrické cievky, elektric
ké svorky a spínače/vypínače, prístroje na meranie
vody, tekutín a paliva, indikátory merania sklonu,
počítače, mikročipy, ovládacie prístroje, termostaty,
zapaľovacie systémy do motorov a ich časti.
11 - Klimatizačné zariadenia, zariadenia na ochla
dzovanie vzduchom, zariadenia na vzduchové vy
kurovanie, zariadenia proti oslneniu, elektrické lam
py, žiarovky, reflektory, zariadenia a inštalácie na
osvetlenie, ventilačné zariadenia, vyhrievacie zaria
denia na odhmlievanie a odmrazovanie okien, vý
menníky tepla, chladiče do motorov, radiátory na
kúrenie.
12 - Motorové vozidlá, automobily a ich časti, sú
časti a príslušenstvo uvedené v triede 12, ako sú na
príklad automobilové obývacie prívesy, automobi
lové pneumatiky, automobilové podvozky, automo
bilové reťaze, automobilové strechy, karosérie auto
mobilov, plátenné strechy na automobily, autopoťahy, autosedadlá, batožinové nosiče na vozidlá, bez
pečnostné pásy na sedadlá automobilov, bezpeč
nostné sedačky pre deti do automobilov, blatníky,
bočné prívesné vozíky, brzdové čeľuste pre vozidlá,
brzdy pre vozidlá, čalúnenie automobilov, čapy na
pneumatiky, čelné ochranné sklá, čelné sklá, duše
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na kolesá automobilov, duše pneumatík, dvere na
motorové vozidlá, hnacie motory pre motorové vo
zidlá, hnacie reťaze pre motorové vozidlá, prevodo
vé hriadele pre motorové vozidlá, hroty na pneuma
tiky, hydraulické obvody pre vozidlá, kapoty pre
automobilové motory, karosérie motorových vozi
diel, klaksóny automobilov, kľukové skrine ako čas
ti motorových vozidiel, kolesá automobilov a moto
rových vozidiel, brzdové lamely pre motorové vo
zidlá, ložiskové čapy hriadeľov, ložiskové čapy ná
prav, lúče automobilových kolies, meniče točivých
momentov v motorových vozidlách, elektrické mo
tory pre motorové vozidlá a automobily, ťahacie
motory, motory pre motorové vozidlá a automobily,
náboje kolies automobilov, nápravy na vozidlá, ná
razníky automobilov, nosiče lyží na automobily,
brzdové obloženia pre motorové vozidlá, obruče
hláv kolies, obruče kolies, okenné tabule na auto
mobily, opierky na sedadlá automobilov, opravárske
náradie na opravu pneumatík, zariadenie do auto
mobilov proti oslneniu, ozubené kolesá a ozubené
prevody pre motorové vozidlá, uzávery na palivové
nádrže automobilov, plášte na pneumatiky, pneuma
tiky, protišmykové zariadenia na pneumatiky auto
mobilov, automobilové podvozky, poťahy na sedad
lá motorových vozidiel, prevodové hriadele pre mo
torové vozidlá, prevodovky pre motorové vozidlá,
prevody pre motorové vozidlá, protišmykové reťa
ze, tlmiace pružiny pre motorové vozidlá, pružiny
závesov pre automobily, vzduchové pumpy ako vý
bava automobilov, ráfý kolies automobilov, reaktív
ne mechanizmy pre motorové vozidlá, reduktory
pre motorové vozidlá, riadenie pre motorové vozid
lá, sedadlá automobilov, sedadlové poťahy pre auto
mobily, odkladacie siete na batožinu pre motorové
vozidlá, signalizačné zariadenia pri spätnom chode
automobilov, sklopné zadné dosky ako časti moto
rových vozidiel, smerovky na motorové vozidlá,
spojky pre motorové vozidlá, spojky, spriahadlá na
vlečenie vozidiel, spojovacie tyče pre motorové vo
zidlá nie ako časti motorov, spätné zrkadlá, stierače,
stúpadlá pre motorové vozidlá, súkolesia pre moto
rové vozidlá, tlmiace pružiny na motorové vozidlá,
tlmiče pérovania pre motorové vozidlá, tlmiče auto
mobilov, torzné dynamá pre motorové vozidlá,
transmisné remene pre motorové vozidlá, reaktívne
motory pre motorové vozidlá, turbíny pre motorové
vozidlá, príchytky na kolese, uzávery palivových
nádrží motorových vozidiel, ventily na automobilo
vé pneumatiky, vzduchové vankúše pre motorové
vozidlá, zabezpečovacie poplašné zariadenia proti
odcudzeniu vozidiel, zadné dvierka ako časť moto-

rových vozidiel, nafukovacie vankúše pre vodičov

(510) 29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky :

pri nehodách.

konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie

37 - (.'držba, oprava a servis motorových vozidiel a

a zelenina; rôsoly, džemy, marmelády, ovocné zavá

motorov.

raniny, ovocné pretlaky; vajcia, mlieko a mliečne

(511)7, 9, 11, 12. 37

výrobky, mliečne nápoje; jedlé oleje a tuky.

(210)898-98

31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné pro
dukty a obilniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných trie
dach; živé zvieratá: čerstvé ovocie a zelenina; se

(III) 191 349

mená, rastliny a kvety'; potrava pre zvieratá, slad.

(220) 14.06.1995

(511) 29, 31

(442) 08.10.1999

(210) 744-97

(151) 19.06.2000
(180) 14.06.2005

(IIl) 191 358

(540)

(220) 09.06.1997
(442)08.11.1999
(151) 19.06.2000
(730)

TREND SLOVAKIA, spol. s r. o.,

Hradná č. 3,

945 01 Komárno, SK;

(180) 09.06.2007
(540)

(510) 6 - Kovový stavebný materiál.
7 - Kuchynské elektrické roboty, mixéry a mlynče
ky.
9 - Prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu

TatraIan

zvuku alebo obrazu.
11 - Zariadenia na osvetľovanie, elektrické spotre

a.s. KEŽMAROK

biče na varenie.
16 - Papiernický tovar a písacie potreby.
18 - Kožená galantéria.

(730)

19 - Nekovový stavebný materiál.

TatraFan1 a.
SK;

s..

Michalská 18, 060 01 Kežmarok,

(510)3 - Bieliace a pracie prípravky, čistiace prípravky,

20 - Nábytok, zrkadlá.
21 - Kuchynské a domáce potreby patriace do trie

prípravky na osobnú hygienu.

dy 21 (napr. hrebene, špongie, kefy, štetky, štetce,

16 - Papierové obrúsky, vreckovky, toaletný papier.

prostriedky a pomôcky na čistenie, výrobky zo skla,

23 - Bavlnené, ľanové, vlnené, zmesové priadze.

porcelánu a keramiky).

24 - Bavlnené textílie, posteľná a stolová bielizeň,

24 - Posteľné prikrývky a pokrývky na stôl.

cestovné prikrývky, čalúnnické látky, damask, tex

25 - Odevy, obuv a pokrývky' hlavy.

tilný filtračný materiál, netkané textílie, prešívané

26 - Galantérny tovar s výnimkou priadzí.

prikrývky, utierky na riad, záclonky.

28 - Hračky, športové potreby patriace do triedy 28.

25 - Detské plienky, gamaše, košele, kúpacie plášte,

(511) 6, 7, 9, 11, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28

osobná bielizeň, pančuchy, pančuškové nohavice,

(210) 1664-95

plavky, plážové oblečenie, pleteniny, ponožky, py
žamá, tričká, zástery, župany.
30 - Cukor, cukrovinky, čaj, čokoláda, chlieb, hor

(IlI) 191 356

čica, jemné pečivo, kakao, káva, kávovinové ná

(220)08.02.1996

hradky, koreniny, mäsové paštéty, ocot, med, múky

(442) 09.09.1998

a obilné prípravky, prášky do pečiva, ryža, škrobo

(151) 19.06.2000

vé výrobky ako potrava, sušienky, sucháre.

(180) 08.02.2006

31 - Arašidy, čerstvé ovocie, zelenina, strukoviny.

(540)
(730)

STOCK 199
KENVELO CZ, spol. s r. o.

32 - Pivo, sirupy, prášky na výrobu nápojov, mine
rálne vody.
Plzeňská 56, 150 00

Praha 5, CZ;

33 - Liehoviny, likéry, vína.
34 - Cigarety, zápalky, zapaľovače.

(510) 25 - Odevy, obuv, klobučnícky tovar.
(511) 25

35 - Kopírovanie dokumentov.
36 - Prenájom nehnuteľností, vystavovanie colných

(210)374-96

deklarácií.
37 - Pranie textilu,
39 - Prenájom vozidiel, výroba a rozvod tepelnej e-

(111) 191 357

nergie.

(220) 11.03.1997

40 - Apretovanie, bielenie, farbenie textílií, nekrči-

(442) 10.09.1999

vá, nepremokavá, nehorľavá úprava látok, tlačenie

(151) 19.06.2000
v zorov.
(180) 11.03.2007

42 - Technické služby pestovateľom ľanu, ubytova

(540) PACHOLÍK
(730;

LAKTOS, spol. s r, o,, Nová cesta
4, CZ;

cie
17, 140 00 Praha

služby

poskytované

prázdninovým

služby pre oddych a rekreáciu.

táborom,

(511) 3, 16, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39,

(730) SmithKline Beecham p. 1. c., New Horizons Court,
Brentford, Middlesex TW8 9EP, GB;

40,42

(510) 1 - Chemikálie na použitie v priemysle, vo vede a na

(210)1553-97

fotografovanie.
3 - Toaletné prípravky; prípravky na čistenie zubov,

(111) 191 359

ústne vody; osviežovače dychu; prípravky určené

(220)01.10.1997

na starostlivosť o pokožku nie na lekárske účely.

(442)08.11.1999

5 - Farmaceutické a liečivé prípravky a látky; vak

(151) 19.06.2000

cíny; potrava pre dojčatá a chorých; dietetické po
traviny a nápoje; diétne látky prispôsobené na lie

(180)01.10.2007
(540)

Malokarpatský vinársky podnik

čebné účely, bylinné liečivá, vitamíny a dietetické
doplnky; žuvačky a zdravotné cukríky na ústnu hy

(730) Vitis trade, s. r. o., Sásovská cesta 41, 974 01
gienu.
Banská Bystrica, SK;

9 - Vedecké a elektrické prístroje a nástroje, foto

(510) 32 - Šumivé nápoje a iné nealkoholické nápoje.

grafické a optické prístroje a nástroje, prístroje a ná
33 - Alkoholické nápoje všetkých druhov.

stroje na váženie a meranie, učebné prístroje a ná

35 - Propagačná činnosť.
stroje.
(511) 32, 33, 35

16 - Papier, lepenka, kartón a tovary vyrobené z

(210)2895-97

týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach; tla
čoviny; periodiká, knihy, papiernický tovar, lepidlá
na kancelárske účely, učebné a vzdelávacie materiá

(111) 191 360

ly s výnimkou prístrojov.

(220)25.11.1997
21 - Zubné kefky; nite na dentálne účely; špáradlá;
(310) 122556
držiaky a kontajnery na zubné kefky z plastu.
(320)28.05.1997

29 - Mäso, ty'by, hydina a zverina; mäsové extrakty;

(330) CZ
konzervované, sušené a tepelne upravené ovocie a
(442) 10.09.1999
zelenina; rýchle občerstvenia na báze ovocia; ovoc
(151) 19.06.2000
né omáčky; rôsoly, džemy; vajcia, mlieko a mliečne
(180)25.11.2007
výrobky; mliečne nápoje a prípravky na ich výrobu;
(540)
jedlé oleje a tuky, zavárané a nakladané mäso, ovo
cie a zelenina.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, ságová múčka,
škrob z koreňovej hľuzy manioka, kávové náhrad
ky; slad do jedál; múka a prípravky vyrobené z obilnín, chlieb, pekárske a cukrárske výrobky, cukro
vé polevy; med, melasový sirup; kvasnice, prášok
do pečiva; horčica; ocot, omáčky ako chuťové prí
sady; korenie; zmrzliny, soľ patriaca do tr. 30.
32 - Minerálne a sýtené vody a- iné nealkoholické
nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné
prípravky na výrobu nápojov.
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcviku; zábava;
športová a kultúrna činnosť.
(730)

Danone Čokoládovny, a.

42 - Výskum v oblasti vedy a priemyslu, lekárska a
s., Mezi

vodami

27,

hygienická

starostlivosť,

prenájom

predajných

143 20 Praha, CZ;
automatov a poradenské služby v súvislosti s uve
(510) 30 - Kakao, cukor, múka a obilné výrobky určené na
denými službami.
ľudskú výživu, napr. ovsené vločky a pod., nápoje z
(511) 1, 3, 5, 9, 16, 21, 29, 30, 32, 41, 42
kávy, kakaa alebo čokolády, chlieb, sucháre a su
(210) 1152-98
šienky, koláče, jemné pečivo a cukrovinky, zmrzli
na, med, sirup z melasy, kvasnice, prášky do pečiva.
32 - Nápojové zmesi a prášky.
(511) 30, 32

(IlI)191 362
(220) 06.05.1998

(210)3465-97
(442) 14.02.2000
(151) 19.06.2000
(180) 06.05.2008

(111) 191 361

(540)

(220) 06.05.1998
(442) 14.02.2000
(151) 19.06.2000
(180) 06.05.2008
(540)

SB

SmithKhne Beecham

(730)

SmithKline Beecham p. 1. c., New Horizons Court

Brentford, Middlesex TW8 9EP, GB;

(510) 1 - Chemikálie na použitie v priemysle, vo vede a na

(510) 16 - Časopisy, katalógy, reklamné tlačivá

fotografovanie.

35 - Reklamná činnosť.

3 - Toaletné prípravky; prípravky na čistenie zubov,

41 - Vydavateľská činnosť.

ústne vody; osviežovače dychu; prípravky určené

(511) 16, 35, 41

na starostlivosť o pokožku nie na lekárske účely.

(210) 727-96

5 - Farmaceutické a liečivé prípravky a latky; vak
cíny; potrava pre dojčatá a chorých; dietetické po
traviny a nápoje; diétne látky prispôsobené na lie

(111) 191 365

čebné účely, bylinné liečivá, vitamíny a dietetické

(220)28.05.1998

doplnky; žuvačky a zdravotné cukríky na ústnu hy

(442) 13.03.2000

gienu.

(151)22.06.2000

9 - Vedecké a elektrické prístroje a nástroje, foto
grafické a optické prístroje a nástroje, prístroje a ná

(180)28.05.2008
(540)

stroje na váženie a meranie, učebné prístroje a ná
(730)

stroje.
16 - Papier, lepenka, kartón a tovary vyrobené z
týchto materiálov patriace do tejto triedy ; tlačoviny;

BESTIE
Nealko nápoje, a.
CZ;

s., Holická 49, 772 42 Olomouc,

(510) 5 - Prípravky (požívatiny) obsahujúce biologické
katalyzátory pre fyzicky aktívne osoby, športovcov,

periodiká, knihy, papiernický tovar, lepidlá na kan

rekonvalescentov; posilňujúce požívatiny; extrakty

celárske účely, učebné a vzdelávacie materiály s vý

a potraviny na zvláštnu výživu; dietetické a diabe

nimkou prístrojov.

tické požívatiny a potraviny na zvláštnu výživu; po

21 - Zubné kefky; nite na dentálne účely; špáradlá;

travinové doplnky na posilnenie imunity organizmu

držiaky a kontajnery na zubné kefky z plastu.

a zlepšenie zdravia v tuhom i tekutom stave vo for

29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové extrakty;

me kvapiek, sirupov, gélov, pást, tabliet, pastiliek,
konzervované, sušené a tepelne upravené ovocie a
kapsúl, kapsuliek, práškov; obilné klíčky na diete

zelenina; rýchle občerstvenia na báze ovocia; ovoc

tické

né omáčky; rôsoly, džemy; vajcia, mlieko a mliečne

účely;

kultúry

mikroorganizmov

na

diéty;

všetko uvedené na liečebné účely; vitamínové prí

výrobky; mliečne nápoje a prípravky na ich výrobu;

pravky; polyvitamínové koncentráty na prípravu ná

jedlé oleje a tuky, zavárané a nakladané mäso, ovo

pojov; diabetické a dietetické nápoje na liečebné ú-

cie a zelenina.

čely; sýtené a nesýtené medicinálne nápoje.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, ságová múčka,
32 - Nealkoholické nápoje sýtené i nesýtené vrátane
škrob z koreňovej hľuzy manioka, kávové náhrad
nápojov minerálnych, šumivých a energetických;

ky; slad do jedál; múka a prípravky vyrobené z o-

sirupy a iné prípravky a koncentráty na prípravu ná

bilnín, chlieb, pekárske a cukrárske výrobky, cukro

pojov vrátane nápojov diabetických a dietetických;

vé polevy; med, melasový sirup; kvasnice, prášok

ovocné šťavy a nápoje z ovocných štiav, stolové a
do pečiva; horčica; ocot, omáčky ako chuťové prí
minerálne vody; nápojové zmesi a prášky; nízkoalsady; korenie; zmrzliny, soľ patriaca do tr. 30.
koholické miešané nápoje.
32 - Minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické
nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné

(511) 5. 32
(210) 1382-98

prípravky na výrobu nápojov.
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcviku; zábava;
športová a kultúrna činnosť.
42 - Výskum v oblasti vedy a priemyslu, lekárska a
hygienická

starostlivosť,

prenájom

predajných

(111) 191 367
(220) 17.06.1998
(442) 18.01.2000

automatov a poradenské služby v súvislosti s uve
(151)22.06.2000
denými službami.
(180) 17.06.2008
(511) 1,3,5,9, 16,21,29,30,32,41,42
(540)
(210) 1153-98

(111) 191 364
(220) 19.03.1996
(730)

(442) 13.03.2000

LINDBERGH, a. s.,

Pestovateľská 4,

821

04

Bratislava, SK;
(151)22.06.2000
(510)36 - Colné služby, vybavovanie colných deklarácií,
(180) 19.03.2006

poistenie pri preprave, sprostredkovanie poistenia,

(540)

úschovné služby, sprostredkovateľská činnosť v ob
lasti colných a špedičných služieb.
39 - Prepravné služby, doručovanie tovaru, balenie
tovaru, doručovanie služby, kuriérske služby, doru
čovanie balíkov, dovoz, doprava, nákladná doprava,

(730)

MK3, spol. s r. o.,
va, SK;

rezervácia dopravy, informácie o doprave a prepra
Prievozská 18, 824 51 Bratisla

ve, automobilová preprava, lodná preprava tovaru,
informácie ô uskladnení, sprostredkovanie námor
nej prepravy, námorná preprava, prenájom skladov,
prenájom

skladovacích

kontajnerov,

preprava a

skladovanie odpadu, riečna preprava, skladovanie

tovaru, služby v doprave a preprave, sprostredkova
nie prepravy, uskladnenie tovaru, vzdušná doprava,
železničná preprava, letecká preprava tovaru, colné
sklady, logistika, zasielateľstvo.
41 - Organizovanie školení, seminárov a kurzov pre
oblasť uvedených tried.
(511)36, 39, 41
(210) 1614-98

(730) SOARE SEKT, a. s., Podhorská 74a, 466 01
Jablonec nad Nisou, CZ;
(510) 32 - Pivo, minerálne vody, šumivé nápoje a iné ne
alkoholické nápoje, ovocné nápoje a šťavy, sirupy a
iné prípravky na zhotovovanie nápojov.
33 - Alkoholické nápoje (s výnimkou piva).
(511) 32, 33
(210)2543-98

(111) 191 368

(111) 191 371

(220) 12.10.1998
(442) 13.03.2000
(151)22.06.2000
(180) 12.10.2008
(540)

(220) 29.10.1998
(442) 13.03.2000
(151)22.06.2000
(180) 29.10.2008
(540)

(730) SOARE SEKT, a. s., Podhorská 74a, 466 01
Jablonec nad Nisou, CZ;
(510) 32 - Pivo, minerálne vody, šumivé nápoje a iné ne
alkoholické nápoje, ovocné nápoje a šťavy, sirupy a
iné prípravky na zhotovovanie nápojov.
33 - Alkoholické nápoje (s výnimkou piva).
(511) 32, 33
(210)2541-98

TONNEA

(730) COFFEA, s. r. o., Koperníkova 15, 917 00 Trnava,
SK;
(510) 30 - Čokoládové výrobky, cukrárske výrobky, zmrz
liny, pekárske výrobky, káva, kakao, korenie.
32 - Nealkoholické nápoje, pivo, sirupy a iné prí
pravky na výrobu nápojov, džúsy, sýtené minerálne
vody, ovocné šťavy a ovocné nápoje.
33 - Alkoholické nápoje, likéry, vermuty, vína.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obcho
dovania s nápojmi.
(511) 30, 32, 33, 35
(210)2724-98

(111) 191 372

(111) 191 369

(220)02.10.1998
(442) 13.03.2000
(151)22.06.2000
(180) 02.10.2008
(540)

(220) 12.10.1998
(442) 13.03.2000
(151)22.06.2000
(180) 12.10.2008
(540)

(730) SOARE SEKT, a. s., Podhorská 74a, 466 01
Jablonec nad Nisou, CZ;
(510) 32 - Pivo, minerálne vody, šumivé nápoje a iné ne
alkoholické nápoje, ovocné nápoje a šťavy, sirupy a
iné prípravky na zhotovovanie nápojov.
33 - Alkoholické nápoje (s výnimkou piva).
(511) 32, 33
(210)2542-98

(Hl) 191 370
(220) 12.10.1998
(442) 13.03.2000
(151)22.06.2000
(180) 12.10.2008
(540)

A--O-A

(730) Bank of America Corporation, a Delaware Cor
poration, 100 North Tryon Street, Charlotte, North
Carolina 28255, US;
(510)9 - Počítačové softvérové programy na použitie v
bankovníckych, finančných, investičných a poisťo
vacích službách a s tým súvisiace materiály; mag
neticky zakódované plastikové prístupové karty na
použitie v bankovníckych, finančných, investičných
a poisťovacích službách, plastikové karty so zabu
dovanými počítačovými čipmi na použitie v ban
kovníckych, finančných, investičných a poisťova
cích službách a automatické pokladnice.
35 - Obchodné riadenie a poradenstvo, prieskum tr
hu, monitorovanie trhu, zahraničnoobchodné infor
mácie a konzultácie vo vzťahu k bankovníckym, fi
nančným, investičným a poisťovacím službám.
36 - Bankovnícke, finančné, investičné služby a
služby v poisťovníctve, zabezpečovanie interaktív
nych a neinteraktívnych produktov a služieb vo
vzťahu k bankovníckym, finančným, investičným a

poisťovníckym činnostiam prostredníctvom globál
nych a neglobálnych počítačových a telekomuni
kačných sietí.
38 - Telekomunikačné služby a elektronický prenos
hlasu, dát, multimédií, grafiky, videa, fotografií,
reprodukcia zvuku a príslušné informácie týkajúce
sa bankovníckych, finančných, investičných a pois
ťovacích služieb.
(51 1) 9, 35, 36, 38
(210) 2464-98

(111)191 373
(220)05.10.1998
(442) 13.03.2000
(151)22.06.2000
(180)05.10.2008
(540)

GUMOKOV

(730) RUBENA, a. s., 121. akad. Bedrny, 502 00 Hradec
Králové, CZ;
(510) 7 - Tesnenia ventilov motorov s výnimkou pre po
zemné vozidlá.
12 - Tesnenia ventilov motorov.
17 - Guma ako surovina alebo polotovar; lisovaná
technická guma; radiálne hriadeľové tesnenia; tes
nenia ložísk; axiálne tesnenia; gumokovové výrob
ky; tesniace alebo vypchávkové materiály z gumy;
gumové výplne; gumové povlaky valcov; gumové
panely železničných prechodov; gumárenské zmesi;
gumové dosky'; gumové pružiny; gumové stavebné
ložiská; gumové krúžky; gumené záklopky; gume
né nárazníky na tlmenie nárazov; gumové objímky
na časti strojov; podkladové materiály z gumy; tes
nenia; tesniace materiály; tesniace krúžky; tesniace
obloženia; tesniace tmely.
(511) 7, 12, 17
(210) 2475-98

Obnovené ochranné známky
93
93
94
101
111
159
159
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
164

284
288
953
752
604
282
576
420
539
540
543
544
545
546
547
548
549
551
654
655
675
676
677
782
800
237

164 373
164 595
164 701
167 757
164 767
164 769
164 776
164 777
164 778
164 779
164 780
164 781
164 782
164 786
164 789
164 790
164 806
164 817
165 030
165 111
167 354
167 355
167 356
167 616
167 644
167 684

167
167
167
167
167
167
167
167
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168

692
798
813
818
848
892
896
997
051
101
158
229
259
275
310
348
381
382
405
444
445
446
448
515
550
575

(1)1)93 284

(111)94 953

(220)20.01.1940
(151)20.01.1940
(180)20.01.2010

(220)22.03.1929
(151)22.03.1939
(180)22.03.2009

168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
169
169
169
169
169
169
169
169
170
170
171

595
596
609
626
702
859
860
916
926
945
948
949
951
952
964
143
195
199
343
344
374
895
915
217
641
779

(540) Margarit

(540) Gordon's

(730) Denofa AS, Rraveien 2, 1631 Gamle Fredrikstad,
NO;
(5 10) Chemické výrobky na priemyselné, poľnohospo
dárske a lekárske účely, dezinfekčné prostriedky,
potraviny pre ľudí a zvieratá, mydlo, voskové a čis
tiace prostriedky, voňavkársky tovar, líčidlá a toa
letné potreby, pracie prostriedky, rastlinné a živo
číšne suroviny v nespracovanom alebo polospracovanom stave, poľnohospodárske a záhradnícke vý
robky.
(511) 1, 3, 5, 29, 30, 31
(210) 19996

(730) United Distillers & Vintners (ER) Limited,
Edinburgh, Škótsko, GB;
(510) Džin, koktaily, orange bitters (liehové), sloe džin a
whisky.
(511) 33
(210)3310

(111)101 752
(220) 12.03.1920
(151) 12.03.1920
(180) 12.03.2010

(540) Dictaphone
(111) 93 288
(220)20.01.1940
(151)20.01.1940
(180)20.01.2010

(540) Margarol
(730) Denofa AS, Rraveien 2, 1631 Gamle Fredrikstad,
NO;
(510) Rastlinné a živočíšne suroviny v nespracovanom
stave alebo polorozpracovanom stave, poľnohospo
dárske a záhradnícke výrobky, maslo, syry, jedlé oIeje a tuky, vosk, nepožívateľné oleje a tuky.
(511) 4, 29, 31
(210)20001

(730) Dictaphone Corporation, spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Delaware, Broadbridge
Avenue, Stratford, Connecticut, US;
(510) Výskumné a vedecké nástroje, prístroje na užitočné
účely, nástroje a prístroje na vyučovanie.
(511) 9
(210)20972

(111) 111 604
(220) 20.11.1920
(151)20.11.1920
(180)20.11.2010
(540)WELTQUELL

(730) Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 7, 304 97
Plzeň, CZ;
(510) Pivo.
(511) 32
(210)23964

(330) CU
(151)20.08.1973
(180) 12.05.2010
(540)

LA ESCEPCION
(111) 159 282
(220)26.08.1969
(151) 11.09.1969
(180)26.08.2009
(540)

sprite
(730) The Coca-Cola Company, spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Delaware, 3 10 North Avenue,
N. W., Atlanta, Georgia 30313, US;
(510) Zmrazené cukrovinky, šerbety a prípravky na ich
výrobu.
(511) 30
(210)43522

(730) Empresa Cubana del Tabaco, trading as CUBATABACO, 104 O'Reilly Street, Havana City, CU;
(510) Listový tabak, spracovaný tabak na fajčenie, žuvanie alebo kýchanie (šnupanie) a cigarety.
(511) 34
(210)44269

(111) 161 540
(220) 12.05.1970
(310)210836
(320) 17.02.1970
(330) CU
(151)20.08.1973
(180) 12.05.2010
(540)

PUNCH
(111) 159 576
(220) 26.08.1969
(151)20.02.1970
(180)26.08.2009
(540)

(730) Empresa Cubana del Tabaco, trading as CUBATABACO, 104 O'Reilly Street, Havana City, CU;
(510) Cigary a cigarety.
(511) 34
(210)44270

(111) 161 543
(730) The Coca-Cola Company, spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Delaware, 310 North Avenue,
N. W., Atlanta, Georgia 30313, US;
(510) Zmrazené cukrovinky, šerbety a prípravky na ich
výrobu.
(511) 30
(210)43523

(220) 12.05.1970
(310)210860
(320) 17.02.1970
(330) CU
(151)20.08.1973
(180) 12.05.2010
(540)

LIGEROS
(111) 161 420
(220)23.12.1969
(310) 142266
(320) 02.07.1969
(330) SE
(151)22.05.1973
(180)23.12.2009
(540)

(730) Empresa Cubana del Tabaco, trading as CUBATABACO, 104 O'Reilly Street, Havana City, CU;
(510) Listový tabak, spracovaný tabak na fajčenie, žuva
nie alebo kýchanie (šnupanie) a cigarety.
(511) 34
(210)44279

SIEVERT

(730) PRIMUS AB, 171 26 Solná, SE;
(510) Spájkovacie prístroje, spájkovacie horáky a spájko
vačky vrátane ich súčastí, ohrievacie prístroje vráta
ne sklofúkačských kahanov a ohrievacích prístrojov
na tekutý plyn.
(511) 8, 11
(210)43869

(111) 161 539
(220) 12.05.1970
(310)210837
(320) 17.02.1970

(111)161 544
(220) 12.05.1970
(310)210858
(320) 17.02.1970
(330) CU
(151)20.08.1973
(180) 12.05.2010
(540)

LA CORONA

(730) Erapresa Cubana del Tabaco, trading as CUBATABACO, 104 O'Reilly Street, Havana City, CU;
(510) Listový tabak, spracovaný tabak na fajčenie, žuvá
me alebo kýchanie (šnupanie) a cigarety.
(511) 34
(210) 44280

(111) 161 548
(220) 12.05.1970
(310)210839
(320) 17.02.1970
(330) CU
(151)20.08.1973
(180) 12.05.2010
(540)

(111) 161 545

PARTAGAS

(220) 12.05.1970
(310)210854
(320) 17.02.1970
(330) CU
(151)20.08.1973
(180) 12.05.2010
(540)

BOLIVAR
(730) Empresa Cubana del Tabaco, trading as CUBATABACO, 104 O'Reilly Street, Havana City, CU;
(510) Listový tabak, spracovaný tabak na fajčenie, žuvanie alebo kýchanie (šnupanie) a cigarety.
(511) 34
(210) 44285

(111) 161 546
(220) 12.05.1970
(310)21084!
(320) 17.02.1970
(330) CU
(151)20.08.1973
(180) 12.05.2010
(540)

ROMEO Y UULIETA
(730) Empresa Cubana del Tabaco, trading as CUBATABACO, 104 O'Reilly Street, Havana City, CU;
(510) Listový tabak, spracovaný tabak na fajčenie, žuvanie alebo kýchanie (šnupanie) a cigarety.
(511) 34
(210)44261

(730) Empresa Cubana del Tabaco, trading as CUBATABACO, 104 O'Reilly Street, Havana City, CU;
(510) Listový tabak, spracovaný tabak na fajčenie, žuvanie alebo kýchanie (šnupanie) a cigarety.
(511) 34
(210) 44263

(111) 161 549
(220) 12.05.1970
(310)210838
(320) 17.02.1970
(330) CU
(151)20.08.1973
(180) 12.05.2010
(540)

MONTECRISTO
(730) Empresa Cubana del Tabaco, U .ding as CUBATABACO, 104 O'Reilly Street, Havana City, CU;
(510) Listový tabak, spracovaný tabak na fajčenie, žuvaníe alebo kýchanie (šnupanie) a cigarety.
(511) 34
(210)44264

(111)161 551
(220) 12.05.1970
(310)210853
(320) 17.02.1970
(330) CU
(151)20.08.1973
(180) 12.05.2010
(540)

(111)161 547
(220) 12.05.1970
(310)210842
(320) 17.02.1970
(330) CU
(151)20.08.1973
(180) 12.05.2010
(540)

REY DEL MUNDO
(730) Empresa Cubana del Tabaco, trading as CUBATABACO, 104 O’Reilly Street, Havana City, CU;
(510) Listový tabak, spracovaný tabak na fajčenie, žuvanie alebo kýchanie (šnupanie) a cigarety.
(511) 34
(210)44262

POR LARRAŇAGA
(730) Empresa Cubana del Tabaco, trading as CUBATABACO, 104 O'Reilly Street, Havana City, CU;
(510) Listový tabak, spracovaný tabak na fajčenie, žuvanie alebo kýchanie (šnupanie) a cigarety.
(511) 34
(210) 44284

(111) 161 654
(220) 12.05.1970
(310)210840
(320) 17.02.1970
(330) CU
(151) 12.10.1973
(180) 12.05.2010

(540)

RAMON ALLONES
(730) Hmpresa Cubana del Tabaco. trading as Cl BATABACO, 104 O Reilly Street. Havana City. (TU",
(510) Listový tabak, .spracovaný tabak na fajčenie, žuvaníe alebo kýchanie (šnupanie) a cigarety.
(511) 34
(210) 44259

(111) 161 655
(220) 12.05.1.970
(310)210843
(320) 17.02.1970
(330) CV
(151) 12.10.1973
(180) 12.05.2010
(540)

(510) Vistovy tabak, spracovaný tabak na fajčenie, žuvaItic alebo kýchanie (šnupanie) a cigarety.
(511) 34
(210)44278

(IlJ) 161 677
(220) 12.05.1970
i, 110i : 10855
(320) 17.02,1970
(330) CU
(151) 29.10.1973
(180) 12.05.2010
(540)

CIFUENTES

JOSE L. PfEDRA
(730) Ľmpresa Cubana del Tabaco. trading as Cl1BATABACO, 104 O'Reilly Street, Havana City, VI
(510) Listový tabak,.spracovaný tabak na fajčenie, žuvanie alebo kýchanie (šnupanie) a cigarety.
(511) 44
(210) ‘4260

(111) 161 675
(220) 12.05.1970
(310)210861
(120) 17 02.1970
(330) Cl
(151)29.10.197 t
(180) 12.05.2010
(540)

(730) Kmprcsa Cubana del Tabaco, trading as CCBATaBaCO, 104 O’Reilly Street. Havana City, Cl 1;
(5 10).Listový tabak, spracovaný tabak na fajčenie, /.ura
nii: alebo kýchanie (šnupanie) a cigarety.
(511)34
(210)44283

( 11) 161 782
(220) 12.05.1970
(310)210851
(320) 17,0.2.1970
(330) Cl
(151 j 24.01.1974
(ISO) 12 05.2010
(5401

RAFAEL GONZALEZ
(730) Kmpresa Cubana del Tabaco, trading as CVBATA B AC O, 104 O'Reilly Street. Havana City, CU;

VISANT
(730) Kmprcsa Cubana del Tabaco, trading as Cl1BATABACO, 104 O'Reilly Street. Havana City, CU:
(510) listový tabak, spracovaný tabak na fajčenie, ži i va
nie alebo kýchanie (šnupanie) a cigarety.
(511) 34
(210)44277

(510) Listový tabak, spracovaný tabak na fajčenie, žuvanie alebo kýchanie (šnupanie) a cigarety.
(511) 34
(210)44282

(111) 161 800
(220) 12.05,1970
(310)210852
(320) 17.02.'9-1O
( 7 30) Ci

(Ul) 161 676
(220) 12.05.1970
(3(0)210856
(320) 17.02.1970
(330) Cl
(151)29.íO.1973
(180) 12.05.2010
(540)

MARIA GUERRERO
(730) Empresa Cubana del Tabaco, trading as CUBATABACO, 104 O Reilly Street, Havana Čity, CU;

í 151 )()8.02.1974
(180) 12.05.2010
(540)

H. UPMANN
(73.0) Empresa Cubana del Tabaco, trading as CUBA-

TA BAČO, 104 O'Reilly Street, Havana City, CL;
(5 10) Listový tabak, spracovaný rabak na fajčenie, žuvanie alebo kýchanie (šnupanie) a cigarety.
(511)34
(210)4 1266

(510) Indikátorové reagenčné papieriky.
(511) 1
(210)51766

(111) 164 237
(220) 13.06.1979
(151) 14.12.1979
(180) 13.06.2009

(540)SPEEDLOCK
(730) Dexion Europe Limited, Maylands Avenue, Hemel
Hempstead, Hertfordshire HP2 7EW, GB;
(510) Kovové členy použiteľné na vytváranie ozubnicových spojov, súčasti a fitingy zahrnuté v tr. 6 na ta
ké členy.
(511) 6
(210)51183

(111) 164 767
(220) 23.06.1980
(151)06.05.1981
(180)23.06.2010

(540)TETRAPHAN
(730) LACHEMA, a. s., Karásek 1, 621 33 Brno, CZ;
(510) Indikátorové reagenčné papieriky.

(511) 1
(210)51767
(111) 164 373
(220) 11.07.1979
(151)09.04.1980
(180) 11.07.2009
(540)

(111)164 769

ALBA
(730) SEIKO KABUSHIKI KAISHA, 5-11, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP;
(510) Drahé kovy a ich zliatiny, tovar z drahých kovov aIebo nimi pokovovaný (s výnimkou tovaru nožiar
skeho, vidličiek a lyžíc), šperky, drahé kamene, ho
dinářské a iné chronometrické prístroje.
(511) 14
(210)51208

(111) 164 595
(220) 17.11.1980
(151)28.11.1980
(180) 17.11.2010

(540) WORLD’S BREW
(730) Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 7, 304 97
Plzeň, CZ;
(510) Pivo.
(511) 32
(210) 52007

(111) 164 701
(220)23.06.1980
(151)20.02.1981
(180)23.06.2010

(540) HEPTAPH AN
(730) LACHEMA, a. s., Karásek 1, 621 33 Brno, CZ;
(510) Indikátorové reagenčné papieriky.

(511) 1
(210)51765
(111) 164 757
(220)23.06.1980
(151) 17.04.1981
(180)23.06.2010

(540)PENTAPHAN
(730) LACHEMA, a. s., Karásek 1, 621 33 Brno, CZ;

(220)23.06.1980
(151)06.05.1981
(180)23.06.2010

(540)NEFROPHAN
(730) LACHEMA, a. s., Karásek 1, 621 33 Brno, CZ;
(510) Indikátorové reagenčné papieriky.
(511) 1
(210)51771

(111) 164 776
(220) 06.11.1979
(151) 11.05.1981
(180) 06.11.2009
(540)

CASIO
(730) Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Com
puter Co., Ltd.), 6-2, Hon-machi 1-chome,
Shibuya-ku, Tokyo, JP;
(510) Elektrické stroje, prístroje a náradie; telekomuni
kačné stroje, prístroje a náradie; stroje, prístroje a
náradie používajúce elektroniku (s výnimkou tých,
ktoré patria medzi stroje, prístroje a náradie na le
kárske ošetrovanie); elektrické materiály.
(511) 9
(210)51390

(111) 164 777
(220)06.11.1979
(151) 11.05.1981
(180) 06.11.2009
(540)

CASIO
(730) Casio Keisanki Kabushiki Kaisba (Casio Com
puter Co., Ltd.), 6-2, Hon-machi 1-chome,
Shibuya-ku, Tokyo, JP;
(510) Priemyselné stroje, prístroje a náradie, elektrické
stroje, prístroje a náradie (s výnimkou motorov), ve
terné mlyny a hydraulické stroje, prístroje a náradia;
obchodné stroje, prístroje a náradie (okrem tých,
ktoré patria medzi stroje, prístroje a náradie použí
vajúce elektroniku), ostatné stroje, prístroje a nára-

die (okrem tých, ktoré sú zaradené do iných tried);
ich časti a príslušenstvo; strojové časti.
(511)7,9
(210)51674

(111) 164 778
(220)06.11.1979
(151) 11.05.1981
(180) 06.11.2009
(540)

CASIO
(730) Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Com
puter Co., Ltd.), 6-2, Hon-machi 1-chome,
Shibuya-ku, Tokyo, JP;
(510) Nábytok, fitingy kovové a nekovové, rohože, byto
vé ozdoby (okrem kresieb, obrazov a sôch), vonkaj
šie ozdoby (s výnimkou tých, ktoré sú zaradené do
iných tried), pamätné poháre, rituálne potreby pa
triace do tr. 20.
(511) 6, 17, 20,21,27
(210)51675

(Ill) 164 779
(220) 06.11.1979
(151) 11.05.1981
(180)06.11.2009
(540)

CASIO
(730) Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Com
puter Co., Ltd.), 6-2, Hon-machi 1-chome,
Shibuya-ku, Tokyo, JP;
(510) Tabak, potreby pre fajčiarov, zápalky.
(511) 34
(210)51676

(111) 164 780
(220)06.11.1979
(151) 11.05.1981
(180)06.11.2009
(540)

(540)

CASIO
(730) Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Com
puter Co., Ltd.), 6-2, Hon-machi 1-chome,
Shibuya-ku, Tokyo, JP;
(510) Stroje, prístroje a nástroje na lekárske ošetrovanie,
ich súčasti, príslušenstvo a všetky ostatné výrobky
zaradené do tejto triedy.
(511) 10
(210)51678

(Hl) 164 782
(220) 06.11.1979
(151) 11.05.1981
(180)06.11.2009
(540)

CASIO
(730) Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Com
puter Co., Ltd.), 6-2, Hon-machi 1-chome,
Shibuya-ku, Tokyo, JP;
(510) Hračky, bábiky, hry, športové potreby, rybárske po
treby, hudobné nástroje, pomocné prostriedky na
prehrávanie, fonografy (okrem elektrických gramo
fónov), fonografové platne, súčasti a príslušenstvo.
(511) 15, 28
(210)51960

(111) 164 786
(220)23.06.1980
(151) 11.05.1981
(180)23.06.2010

(540)HEXAPHAN
(730) LACHEMA, a. s., Karásek 1, 621 33 Brno, CZ;
(510) Indikátorové reagenčné papieriky.
(511) 1
(210)51772

(III) 164 789

CASIO
(730) Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Com
puter Co., Ltd.), 6-2, Hon-machi 1-chome,
Shibuya-ku, Tokyo, JP;
(510) Hodiny, okuliare, ich súčasti a príslušenstvo.
(511) 9, 14
(210)51677

(220)23.06.1980
(151) 12.05.1981
(180) 23.06.2010

(540)IKTOPHAN
(730) LACHEMA, a. s., Karásek 1, 621 33 Brno, CZ;
(510) Indikátorové reagenčné papieriky.
(51D1
(210)51769

(111) 164 790
(Ill) 164 781
(220) 06.11.1979
(151) 11.05.1981
(180) 06.11.2009

(220)23.06.1980
(151) 12.05.1981
(180)23.06.2010
(540)BILIPHAN
(730) LACHEMA, a. s., Karásek 1, 621 33 Brno, CZ;

(510) Indikátorové reagenčné papieriky.
(511) 1,5
(210)51770

(111) 164 806
(220)08.05.1980
(310)256421
(320)01.04.1980
(330) US
(151)03.06.1981
(180)08.05.2010
(540)

(730) HATHAWAY LICENSING CORP., spoločnosť
organizovaná a existujúca podľa zákonov štátu
Maine, 10 Water Street, Waterville, Maine, US;
(510) Odevy.
(511) 25
(210)51699

(111) 165 111
(220)08.05.1980
(151) 11.06.1982
(180) 08.05.2010
(540) DEVON
(730) Fabriques de Tabac Réunies S. A., Neuchatel, CH;
(510) Tabak a cigarety.
(511) 34
(210)51661

(111) 167 354
(220)30.01.1989
(151) 16.08.1989
(180)30.01.2009

(540)METOCARD
(730) Zaklady

Farmaceutyczne "POLPHARMA"
Spólka Akcyjna, Pelplinska 19, 83-200 Starogard,

(730) Philip Morris Products Inc., spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Virginia, Richmond, Virginia,
US;
(510) Cigarety.
(511) 34
(210)51662

Gdanski, PL;
(510) Farmaceutické prípravky.
(511) 5
(210)56093

(111) 167 355
(220)31.01.1989
(151) 16.08.1989
(180)31.01.2009

(111) 164 817
(220) 23.06.1980
(151) 11.06.1981
(180)23.06.2010

(540)RANIGAST

(540) DIAPHAN

(730) Zaklady

Farmaceutyczne "POLPHARMA"
Spólka Akcyjna, Pelplinska 19, 83-200 Starogard

(730) LACHEMA, a. s., Karásek 1, 621 33 Brno, CZ;
(510) Indikátorové reagenčné papieriky.
(511) 1,5
(210)51764

Gdanski, PL;
(510) Farmaceutické prípravky.
(511) 5
(210)56095

(111) 165 030
(220) 27.05.1980
(151) 19.02.1982
(180)27.05.2010
(540)

(111) 167 356
(220)31.01.1989
(151) 16.08.1989
(180)31.01.2009
(540) OFTENSIN

HATHAWAY

(730) Zaklady

Farmaceutyczne "POLPHARMA"
Spólka Akcyjna, Pelplinska 19, 83-200 Starogard

Gdanski, PL;
(510) Farmaceutické prípravky.
(511)5
(210) 56096

(111) 167 616
(220) 20.09.1989
(310) Z-87553
(320) 24.03.1989
(330) PL

(151)08.03.1990
(180) 20.09.2009

(540)STAVERAN
(730) Zaklady

Farmaceutycznc " POLPH ARM A"
Spólka Akcyjna, Pelpliňska 19, 85-200 SLtrogard

> idaňski. Pl
(510) Farmaceutické prípravky.
(¾

(111) 167 798
(220)02.02 1989
(410) í 3533 10
(320) 0 4.08.1988
(330) GR
(151) 12 07.1990
(180) 07.02.2009
(540)

11)5

(210)56548
(111) 167 644
(220)20.09.1989
(151)27.04.1990
(180)20.09.2009
(540) MAJAMIL
(730) Zaklaily

Farmaceutyezni- "POLPHARMA"
Spolku Akcyjna, Pelpliňska 19, 83-200 Staragard

Gdanskí, PL;
(510)1 armaceutické prípravky.
(.511)5
(210)56551

LEE COOPER

(730) Vivat Holdings Limited, Lee Cooper House, 17
Bath Road, Slough, Berkshire SLl 3UL, GB;
(510) Vône, výrobky kozmetické, mydlá, výrobky voňav
ka rske, éterické oleje, prípravky na ošetrovanie vla
sí'v a pleti, prípravky na opaľovanie, toaletné prí
pravky neliečivé, vody po holení, kolínske vody,
holiace prípravky, dezodoranty a antiperspiračné
prostriedky.
(511) 3
(210) 561(10

(IlI) 167 813
(220,' H. 12.1989
(151)24 n?. í 990
(180) 13.12.2009

(111) 167 684

(540) TIGER BALM

(220) 22.06.1989
(151)27.04.1990
(180) 22.06.2009

(730) Haw Par Corporation l imited, 178 Clemenceau
Avenue, 08.00 Haw Par Glass Tower, Singapore
239926 SQ;
(5 10) Výrobky zverolekárske a zdravotnícke, medicinálne
liečivé preparáty, dezinfekčné prostriedky, príprav
ky na odpudzovanie hmyzu, insekticídy, prostriedky
na ničenie živočíšnych škodcov.
(511)5
(210) 56737

(540)

KNISTI

(730) ACRANA Stärkc-Geselkehaft m. b. 11., 1 W.
RaiHViscn-PIatz 1, I 020 Viedeň, A ľ;
(510) 1 Dietetické výrobky na lekárske účely, detská strava
íääso, ryby, hydina a zverina, mäsové výťažky kon
zervovaná, sušená a varená zelenina a ovocie, rôso 
ly zaváraniny, vajcia, mlieko a mliečne výrobky,
jedlé oleje a tuky, šalátové omáčky, konzervy. Káva,
čaj, kakao, cukor, ryža. tapioka, ságo, kávové ná
hradky. múka a obilné prípravky, chlieb, jemné pe
čivo a cukrárske výrobky, zmrzlina, med. sirup z
melasy, kvasnice, prášky do pečiva, soľ, horčicu, ocot, chuťové omáčky ( s výnimkou šalátových), ko
renie. ľad.
(511) 5, 29. 30

(111) 167 818
(220) 12.12.1989
(151)24.07.1990
(180) 12.12.2009
(540)

(210) 56274

(111) 167 692
(220) 12.10.1989
(151)08.05 1990
(180) 12.10.2009
(540)

pamep
(730) JIBA1 sp*il, s r. n., Na I.ežánkách 1624, 550 03
Pardubice, CZ;
(51 O i X ledový perník.
(511)40
(210)56601

(730) Haw Par Corporation Limited, 178 Clemenceau
Avenue. 08.00 Haw Par Glass lower, Singapore
239926, SG;
(510) Výrobky zverolekárske a zdravotnické, medicinálne
liečivé preparáty, dezinfekčné prostriedky, príprav
ky na odpudzovanie hmyzu, insekticídy, prostriedky
na ničenie živočíšnych škodcov.
(511) 5
(210)56736

(III) 167 848

(540)

(220) 04.01.1990
(151)03.08.1990
(180) 04.01.2010
(540)

ARMOR ALL
(730) Armor All Products Corporation, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 1221
Broadway, Oakland, California 94612, US;
(510) Antioxidanty a prostriedky proti starnutiu gumy, vinylových polymérov, kože a plastických hmôt, čis
tiace a leštiace prostriedky.
(511) J, 2, 3
(210)56813

(111) 167 892
(220) 29.01.1990
(151)27.08.1990
(180)29.01.2010
(540)

(730) PR LARIOS, S. A., Polígono Industrial Guadalhorce, César Vallejo 24, Málaga, ES;
(510) Džin.
(511) 33
(210)56445

(111)168 051
(220)28.05.1990
(151)22.11.1990
(180)28.05.2010
(540)

(730) Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 7, 304 97
Plzeň, CZ;
(510) Pivo.
(511) 32
(210)56899

(111) 167 896
(220)01.02.1990
(151)27.08.1990
(180)01.02.2010

(730)ZPS, a. s., fr. T. Bati, 762 08 Zlín, CZ;
(510) Obrábacie stroje, linky z týchto strojov, náhradné
diely, príslušenstvo, manipulačné zariadenia, obuv
nícke stroje, linky zostavené z týchto strojov, ná
hradné diely, príslušenstvo, manipulačné zariade
nia; nástroje; riadiace systémy k týmto strojom, vý
robky stojárskej metalurgie, meracie a registračné
prístroje.
(511) 7, 8, 9
(210)57581

(540) FORM
(730) Amer-1Dipakka Oy, Amerintie 1, 04300 Tuusula,
FI;
(510) Tabak, cigarety, cigary, krátke cigary, fajčiarske po
treby.
(511) 34
(210)56925

(111) 167 997
(220) 03.08.1989
(151)26.10.1990
(180)03.08.2009

(111) 168 101
(220) 02.03.1990
(151)29.12.1990
(180) 02.03.2010
(540)

Pinnacle

(730) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS)
INC., 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware,
US;
(510) Tabak, cigarety, potreby pre fajčiarov.
(511) 34
(210)57063

(111) 168 259
(220) 19.03.1990
(151) 25.04.1.991
(180) 19.03.2010
(540)

(II I) 168 158
(220)23.05.1989
(151)20.01.1991
(180)23.05.2009
(540)

Calvin Klein
(730) Calvin Klein Trademark Trust, c/o Calvin Klein,
Inc., 205 West 39th Street, New York, New York
10018, US;
(5 10) Kozmetické prostriedky, najmä parfumy, nočné kré
my, telové púdre, šampóny, dezodoranty, telové kré
my. sprchovacie želé, kolínske vody, mydlá, zvlh
čovače pleti, telové vody, vlasové upravovacie vo
dy, vlasové tužidlá, prostriedky chrániace pokožku
pred slnkom, kúpeľové oleje, pleťové krémy, krémy
na ruky, vody a krémy po holení, balzamy po hole
ní, peny na holenie, želé na upravovanie účesu; ko
žené doplnky, najmä dámske kabelky a kabely, taš
ky, náprsné tašky, obaly na dáždniky, mapy a puzdrá
na zápisníky, telefónne knihy a adresáre s perom aIebo bez pera, puzdrá a mapy na denné záznamníky'
s perom a bez pera, puzdrá a mapy na zošity a triedniky listov, škatuľky a puzdrá na cigarety, na oku
liare, puzdrá na kľúče, puzdrá a obaly na hrebene;
dámske, pánske a dievčenské oblečenie, najmä vý
sadkárske kombinézy, košele, blúzky, sukne, noha
vice, saká, krátke nohavice, vychádzkové krátke
nohavice, otepľovačky, pláštenky, šatky a šály, šaty
a róby, pánske obleky, večerné obleky, zvrchníky,
plášte, kabáty, kabáty kombinované s kožušinou,
kožuchy, plášte do dažďa, obleky do dažďa, vesty',
opasky, ponožky, podkolienky, pončá, štóly, športo
vé saká, svetre, vreckovky, osobná bielizeň vrátane
podprseniek, nočné košele, plážové a kúpacie do
plnky, tričká, tielka, tenisové a golfové oblečenie,
džínsy, blejzre, klobúky, viazanky, rukavice.
(511.) 3, 18, 25
(210) 56299

(111)168 229
(220) 17.04.1990
(151)22.03.1991
(180) 17.04.2010
(540) ALEVE
(730) Syntex Pharm AG, Zug, CH;
(510) Farmaceutické substancie a prípravky na protizápalové, analgetické a antipyretické účely.
(511) 5
(210)57338

(730) MOEN INCORPORATED, 25300 Al Moen
Drive, North Olmsted, Ohio, US;
(5 10) Kohútiky' vrátane záchodových kohútikov, kuchyn
ských kohútikov, kohútikové rukoväti, točkové ven
tily, výlevkové hrdlá, sudové hrdlá, sprchové a su
dové fitingy vrátane sprchových hláv, sprchové
ventily, pulzačné sprchové hlavy' do ruky, vaňové,
sprchové výtoky, vaňové, sprchové odvádzacie ka
nály, ventily montované na kryte vaňovej nádoby,
vaňové výpusty, odpadové súpravy na vaňové nádo
by, stokové výlevky vrátane záchodových mís,
kombinácie záchodových mís a výtokových hrdiel,
kuchynské výlevky, výlevky z nehrdzavejúcej oce
le, košové lapače, inštalatérske súpravy vrátane otočných rozprašovačov, rozprašovače, dávkovače
mydla, ozdobné lišty, krycie dosky, zariadenia na
fontánové výtoky pitnej vody, bidetové armatúry,
tekuté rozpúšťadlá a splachovacie nádrže záchodo
vé. Tyče na uteráky, kruhy na uteráky, zrkadlá a
sklenené police. Držiaky záchodového papiera,
mydlové misky, držiaky zubných kefiek a pohárov,
toaletné kefky a držiaky.
(511) U, 20, 21
(210)57155

(111) 168 275
(220) 14.05.1990
(151)29.04.1991
(180) 14.05.2010

(540)KJELLBERG
(730) ESAB Aktiebolag, Goteborg, SE;
(510) Drôty', pásky, tyče a kovový prášok na zváranie, prí
stroje na oblúkové zváranie, ich súčasti a príslušen
stvo zahrnuté do tr. 9.
(511) 6,9
(210)57490

(11 I) 168 310
(220)24.04.1990
(151) 15.05.1991
(180) 24.04.2010
(540) LENCO
(730) SEC Selectronic Import-und Vertriebs-GmbH,

Neu-Ulm, DE;
(5 10) Elektrické a elektronické prístroje na zábavnú elek
troniku, najmä HI-FI prístroje, televízory, videoprístroje, rádiorekordéry, prehrávače platní, prehrá
vače kaziet, auto-stereoprístroje, príslušenstvo k eIektrickým a elektronickým prístrojom na zábavnú

elektroniku, najmä čističky magnetických pások,
magnetických hláv, gramofónových platní, CD plat
ní a CD prehrávačov.
(511)9
(210)57375

(111)168 348
(220) 17.05.1990
(151)28.05.1991
(180) 17.05.2010

(540) ZOLOFT
(730) Pfizer Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štá
tu Delaware, New York, N. Y, US;
(510) Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdravot
nícke; výrobky dietetické pre deti a chorých; ná
plasti, obväzový materiál; hmoty určené na plom
bovanie zubov a na odtlačky zubov; dezinfekčné
prostriedky; prostriedky na hubenie rastlinných a ži
vočíšnych škodcov; fungicidy, herbicídy.
(511) 5
(210)57517

(111) 168 381
(220) 26.04.1990
(151) 13.06.1991
(180) 26.04.2010
(540)

(730) KAWASHO CORPORATION, Osaka Fukoku
Seimei Bldg., 2-4, Komatsubara-cho, Kita-ku,
Osaka-shi, Osaka, JP;
(510) Jedlé morské výrobky, spracované morské výrobky
vrátane konzervovaných morských produktov, spra
covaná zelenina a spracované ovocie, mäso, hydina,
zverina, mäsové výťažky, rôsoly, zaváraniny, vajcia,
mlieko a iné mliečne výrobky vrátane mliečnych
nápojov, jedlé oleje a tuky, konzervované potraviny,
morské riasy, čerstvé ovocie a zelenina, poľnohos
podárske, záhradkárske a lesné produkty, pokiaľ nie
sú zahrnuté v iných triedach, semená, živé zvieratá,
sadenice, živé rastliny a prírodné kvetiny, krmivo
pre zvieratá, slad.
(511) 29, 31
(210)57391

(111) 168 382
(220)26.04.1990
(151) 13.06.1991
(180)26.04.2010
(540)

(730) KAWASHO CORPORATION, Osaka Fukoku
Seimei Bldg., 2-4, Korr- subara-cho, Kita-ku,
Osaka-shi, Osaka, JP;
(510) Jedlé morské výrobky, spracované morské výrobky
vrátane konzervovaných morských produktov, spra
covaná zelenina a spracované ovocie, mäso, hydina,
zverina, mäsové výťažky, rôsoly, zaváraniny, vajcia,
mlieko a iné mliečne výrobky vrátane mliečnych
nápojov, jedlé oleje a tuky, konzervované potraviny,
morské riasy, čerstvé ovocie a zelenina, poľnohos
podárske, záhradkárske a lesné produkty, pokiaľ nie
sú zahrnuté v iných triedach, semená, živé zvieratá,
sadenice, živé rastliny a prírodné kvetiny, krmivo
pre zvieratá, slad.
(511) 29, 31
(210)57392

(111) 168 405
(220) 03.05.1990
(151)20.06.1991
(180)03.05.2010
(540) ARECHA
(730) Havana Rum and Liquors, S. A., 305, 44 - Street,
Playa, Havana City, CU;
(510) Alkoholické nápoje, najmä rum.
(511) 33
(210)57424

(111) 168 444
(220)28.04.1990
(151) 10.07.1991
(180)28.04.2010
(540)

(730) Oriflame International S. A., 3 Avenue Pasteur,
2311 Luxembourg, LU;
(510) Kozmetické prípravky, predovšetkým voňavky, ple
ťové krémy, líčidlá, laky na nechty a prísady do kú
peľa.
(511) 3
(210)57410

(111) 168 445
(220) 03.05.1990
(151) 10.07.1991
(180) 03.05.2010
(540) TIME

WARNER

(730) Time Warner Inc., spoločnosť zriadená podľa zá
konov štátu Delaware, 75 Rockefeller Plaza, New
York, NY 10019, US;
(510) Elektrické prístroje a nástroje na vedecké, navigač
né a meracie účely (vrátane bezdrôtových), prístro
je fotografické, kinematografické, optické, prístroje
a nástroje na váženie, meranie, signalizáciu a na

kontrolné účely, prístroje a nástroje na účely zá
chranné a učebné, automaty uvádzané do činnosti
vhodením mince alebo známky, prístroje na záznam
a reprodukciu hovoreného slova, zapisovacie po
kladnice, počítacie stroje, hasiace prístroje; papier a
výrobky z papiera, lepenka a kartonážne výrobky,
tlačoviny, časopisy, periodiká, knihy, výrobky kni
hárske, fotografické, fotografie, písacie potreby,
kancelárske lepidlá, potreby pre umelcov, štetce, pí
sacie stroje a kancelárske potreby s výnimkou ná
bytku, učebné a školské potreby a pomôcky, Inracie
karty, tlačiace písmená, štočky; služby reklamné a
obchodné, služby pri výmene správ, služby v odbo
re vzdelávania a zábavy.
(511) 9, 16, 35, 38. 41
(210)5743 3

(510) Oleje a tuky (nie jedlé), mazadlá, palivá vrátane
motorového liehu.
(511) 4
(210)57500

(IlI) 168 551)
(220)08.03.1990
(151) 19.08.1991
(180) 08.03.2010
(540)

(111) 168 446
(220) 14.05.1990
(151) 10.07.1991
(180) 14.05.2010
(540) SINGLES
(730) KRAFT FOODS, INC'., spoločnosť zriadená pod
ľa zákonov štátu Delaware. Three Lakes Drive,
Northfield, Illinois 60093, US;
(510) Mäso, ryby vrátane mäkkýšov a kôrovcov, hydina,
zverina; mäsové výťažky, konzervovaná sušená a
varená zelenina a ovocie; rôsoly, zaváraniny, vajcia,
mlieko a iné mliečne výrobky x rátane mliečnych
nápojov, jedlé oleje a tuky; konzervované potravi
ny; zelenina naložená v octe.
(511) 29
(210)57489

(Ill) 168 448
(220) 17.05.1990
(151) 10.07.1991
(180) 17.05.2010
(540) BABETTE
(730) van Netten GmbH, Hesslingsweg 30, i 1-44309
Dortmund, DE;
(510) Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, kávové
náhradky; múka a výrobky z obilnín, chlieb, cukrár
sky tovar, cukrovinky, zmrzliny; med; sirupy; drož
die, prášky do pečiva; soľ, horčica; ocot, omáčky (s
výnimkou zálievok na šaláty), korenie, ľad.
(511) 30
(210) 57515

(111) 168 515
(220) 16.05.1990
(151) 15.08.1991
(180) 16.05.2010
(540) PLASMOL
(730) Shell Internationul Petroleum Company Limi
ted, Shell Centre, London SEl 7NA, GB;

YORK
(730) SPORT 2000 Deutschland GmbH, Nord-West-Ring-Strasse 11, 635 '3 Vlainhausen, DE;
(510) Tkané a pletené odevné súčasti, bielizeň, tríkotáž,
látky na trikotáž, športové odevné súčasti.
(511) 24, 2-3
(210)57095

(ill) 168 575
(220) 16.06.1989
(151)09.09.1991
(180) 16.06.2009
(540)

S Elkem
(730) ELKEM ASA, Hoffsveien 65 B, 0377 Oslo, NO;
(510) Chemické výrobky na priemyselné a vedecké účely,
ďalej chemické výrobky určené na fotografovanie,
poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo; živice
umelé, plastické hmoty v surovom stave (v prášku,
v pastách alebo v tekutom stave); pôdne hnojivá prí
rodné a umelé; hasiace prostriedky; prostriedky na
kalenie a zváranie; chemické prostriedky7 na konzer
vovanie potravín; triesloviny; priemyselné spojivá.
Obyčajné kovy' v surovom a polospracovanom sta
ve a ich zliatiny, kotvy, nákovy, zvony; stavebný
materiál z valcovaného a liateho kovu, koľajnice a
iný kovový materiál určený na železničné účely; re
ťaze (s výnimkou hnacích reťazí pre vozidlá); ko
vové káble a drôty (s výnimkou drôtov na elektro
technické účely); zámočnícke výrobky; kovové rú
ry; nedobytné pokladnice a schránky; oceľové gu
ľôčky; podkovy: klinec a skrutky; iné kovové vý
robky, ktoré nie sú obsiahnuté v iných triedach; ru
de. OsvetDn acie a vykurovacie zariadenia a zaria
denia na výrobu pary, zariadenia na varenie, chlade
nie, vetranie vrátane klimatizačných zariadení alebo
zariadení na úpravu vzduchu, zariadenia na rozvod
vody a zdravotnícke zariadenia. Stavebný materiál
vrátane polospracovaného reziva (trámy, dosky,
drevené panely, preglejky, sklenené tehly a dlaždice
a pod.); prírodný kameň, umelý kameň, cement,

vápno; malta, sadra, štrk, kameninové a cementové
rúry; stavebný materiál na stavbu ciest; asfalt, smo
la, bitúmen; prenosné domy, kamenné pomníky; ko
zuby. Technicko-metalurgické poradenstvo; prevo
dy technicko-metalurgických know-how a technic
ká pomoc v zariadeniach a v otváraní prevádzok v
metalurgických továrňach; poskytovanie licencií tý
kajúcich sa výroby tovaru a používania technického
duševného vlastníctva.
(511) 1, 6, 11, 19, 42
(210)56365

(111) 168 595
(220)25.06.1990
(151) 11.09.1991
(180)25.06.2010
(540)

(111) 168 626

JACK DANIEL S

(730) JACK DANIEL S PROPERTIES, INC., spoloč
nosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 4040
Civic Center Drive, Suite 528, San Rafael, Califor
nia 94903, US;
(510) Whisky.
(511) 33
(210)57838

(111)168 596
(220)21.06.1990
(151) 11.09.1991
(180)21.06.2010
(540)

fické, optické vrátane premietačov obrazov a zväč
šovacích prístrojov, prístroje a nástroje na váženie a
meranie, prístroje a nástroje signalizačné vrátane
píšťaliek (signálnych), prístroje a nástroje určené na
kontrolné účely, prístroje a nástroje na účely zá
chranné a učebné, automaty uvádzané do činnosti
vhodením mince alebo zámky, prístroje na záznam
a reprodukciu hovoreného slova, zapisovacie po
kladnice a počítacie stroje vrátane kancelárskych a
dierovacích strojov, hasiace prístroje, špeciálne puz
drá na prístroje a nástroje, ktoré sú zaradené do tej
to triedy.
(511)9
(210) 57311

(220) 16.07.1990
(151) 18.09.1991
(180) 16.07.2010
(540)

OZONA

(730) Alois Pôschl GmbH & Co. KG, Dieselstrasse 1,
D-84144 Geisenhausen bei Landshut, DE;
(510) Tabak surový alebo spracovaný, potreby pre fajčia
rov, šnupavý tabak, potreby pre toho, kto šnupe ta
bak, zápalky.
(511) 34
(210)58012

(111) 168 702

uiea

(730) WEA INTERNATIONAL INC., spoločnosť zria
dená podľa zákonov štátu Delaware, 3514 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19801, US;
(510) Prístroje a zariadenia na záznam, reprodukciu a zo
silňovanie a/alebo prenos zvuku a obrazu, zvukové
záznamy a/alebo videozáznamy vo forme zázna
mov, pások alebo kaziet, časti a príslušenstvo tých
to výrobkov, filmy a televízne filmy.
(511) 9
(210)57812

(111) 168 609
(220) 12.04.1990
(151) 16.09.1991
(180) 12.04.2010
(540)

(730) R. S. Components Limited, Northamptonshire,
Corby, GB;
(510) Prístroje a nástroje na vedecké a laboratórne účely,
prístroje a nástroje navigačné, t. j. prístroje a nástro
je určené na prenos rozkazov na meranie a prístroje
všeobecne používané na riadenie lodí a lietadiel,
prístroje a nástroje geodetické a elektrické nezačle
něné do iných tried, prístroje a nástroje na bezdrô
tovú telegrafiu, prístroje fotografické, kinematogra

(220) 03.07.1990
(151) 16.10.1991
(180) 03.07.2010
(540)

MOEN

(730) MOEN INCORPORATED, 25300 Al Moen
Drive, North Olmsted, Ohio, US;
(510) Kohútiky vrátane záchodových kohútikov, kuchyn
ských kohútikov, kohútikové rukoväti, fočkové ven
tily, výlevkové hrdlá, sudové hrdlá, sprchové a su
dové fitingy vrátane sprchových hláv, sprchové
ventily, pulzačné sprchové hlavy do ruky, vaňové a
sprchové výtoky, vaňové a sprchové odvádzacie ka
nály, ventily montované na kryte vaňovej nádoby,
vaňové výpusty, odpadové súpravy na vaňové nádo
by, stokové výlevky vrátane záchodových mís,
kombinácie záchodových mís a výtokových hrdiel,
kuchynské výlevky, výlevky z nehrdzavejúcej oce
le, košové lapače, inštalatérske súpravy vrátane otočných rozprašovačov, rozprašovače, dávkovače
mydla, ozdobné lišty, krycie dosky, zariadenia na
fontánové výtoky pitnej vody, bidetové armatúry,
tekuté rozpúšťadlá a splachovacie nádrže záchodové.Tyče na uteráky, kruhy na uteráky, zrkadlá a
sklenené police. Držiaky záchodového papiera,
mydlové misky, držiaky zubných kefiek a pohárov,
toaletné kefky a držiaky.
(511) 11,20,21
(210)57921

(111)168 859

(111) 168 945

(220)07.05.1990
(151) 13.11.1991
(180)07.05.2010

(220)22.03.1990
(151)09.12.1991
(180)22.03.2010
(540)

(540) DOLLAR
(730) Dollar Rent A Car Systems, Inc., spoločnosť exis
tujúca podľa zákonov štátu Oklahoma, 5330 E. 31st
Street, Tulsa, Oklahoma 74135, US;
(510) Doprava, preprava a skladovanie, prenájom auto
mobilov a služby spojené s prenájmom.
(511) 39,42
(210)57451

(111) 168 860
(220)07.05.1990
(151) 13.11.1991
(180) 07.05.2010

(540) EURODOLLAR
(730) Dollar Rent A Car Systems, Inc., spoločnosť exis
tujúca podľa zákonov štátu Oklahoma, 5330 E. 31st
Street, Tulsa, Oklahoma 74135, US;
(510) Doprava, preprava a skladovanie, prenájom auto
mobilov a služby spojené s prenájmom.
(511) 39,42
(210) 57452

(730) HASBRO, INC., spoločnosť zriadená podľa záko
nov štátu Rhode Island, Pawtucket, Rhode Island,
US;
(510) Hračky, hry' a veci na hranie.
(511) 28
(210)57184

(111) 168 948
(220)22.03.1990
(151)09.12.1991
(180)22.03.2010
(540)

(111) 168 916

(220) 28.04.1990
(151) 19.11.1991
(180)28.04.2010
(540)ORIFLAME INTERNATIONAL
(730) Oriflame International S. A,, 3 Avenue Pasteur,
2311 Luxembourg, LU;
(510) Kozmetické prípravky'.

(511) 3
(210)57411

ACTION FORCE

(730) HASBRO, INC., spoločnosť zriadená podľa záko
nov štátu Rhode Island, Pawtucket, Rhode Island,
US;
(510) Hračky, hry a veci na hranie.
(511) 28
(210)57175

(111) 168 949
(220)22.03.1990
(151)09.12.1991
(180)22.03.2010

(540) THE TRANSFORMERS

(111) 168 926

(730) HASBRO, INC., spoločnosť zriadená podľa záko
nov štátu Rhode Island, Pawtucket, Rhode Island,
I S;
(510) Hračky, hry' a veci na hranie.
(511) 28
(210)57178

(220)03.01.1990
(151)06.12.1991
(180) 03.01.2010
(540)

Meiiicaled Nú 99

(730) Joseph & Henry Wilson Limited, Bristol, GB,
(510) Tabak v surovom stave, tabakové výrobky, potreba
pre fajčiarov, najmä šnupavý tabak.
(511) 34
(210) 56807

(111) 168 951
(220) 17.05.1990
(151)09.12.1991
(180) 17.05.2010
(540)

(730) BRNĚNSKÉ VELETRHY A VÝSTAVY, akciová
společnost, Výstaviště 1, 647 00 Brno, CZ;
(510) Fotografické, tlačiarenské a nakladateľské výrobky,
propagačný materiál, najmä propagačné tlačoviny,
brožúry, prospekty, projekcie a inštalácie zariadení
na výstavy a veľtrhy, inzertná a reklamná činnosť,

usporadúvanie veľtrhov a výstav, usporadúvanie oficiálnych česko-slovenských účastí na medziná
rodných veľtrhoch a podobných podnikoch v zahra
ničí, koordinovanie česko-slovenských podnikov a
organizácií na zahraničných veľtrhoch a výstavách
a zriaďovanie vzorkovní v zahraničí, zaisťovanie
spravodajskej činnosti pre česko-slovenské ozna
movacie prostriedky.
(511) 16, 35, 37, 38, 42
(210)57508

(111)168 952
(220) 17.05.1990
(151)09.12.1991
(180) 17.05.2010
(540)

(730) Body Glove International, LLC, a company exis
ting and organized under the laws of California, 530
Sixth Street, Hermosa Beach, California 90254-4697, US;
(510) Kombinézy pre potápačov. Oblečenie, najmä noha
vice, tenké tepláky, krátke nohavice, košele, tričká,
blúzky, sukne, dámske šaty, tielka, svetre, pulóvre,
bundy, kabáty, ponožky, pyžamá, plavky a plážové
odevy, pokrývky hlavy, čelenky, odevy, klobúky,
bundy, nohavice, rukavice a topánky z gumy a syn
tetického materiálu na surfing, windsurfing, vodné
lyžovanie, plachtenie a skoky do vody, otepľovačky.
(511) 9,25
(210)56906

(111)169 195

(730) BRNĚNSKÉ VELETRHY A VÝSTAVY, akciová
společnost, Výstaviště 1, 647 00 Brno, CZ;
(510) Fotografické, tlačiarenské a nakladateľské výrobky,
propagačný materiál, najmä propagačné tlačoviny,
brožúry, prospekty, projekcie a inštalácie zariadení
na výstavy a veľtrhy, inzertná a reklamná činnosť,
usporadúvanie veľtrhov a výstav, usporadúvanie oficiálnych česko-slovenských účastí na medziná
rodných veľtrhoch a podobných podnikoch v zahra
ničí, koordinovanie česko-slovenských podnikov a
organizácií na zahraničných veľtrhoch a výstavách
a zriaďovanie vzorkovní v zahraničí, zaisťovanie
spravodajskej činnosti pre česko-slovenské ozna
movacie prostriedky.
(511) 16, 35, 37, 38, 42
(210)57509

(111) 168 964
(220)22.03.1990
(151)09.12.1991
(180) 22.03.2010

(220)22.03.1990
(151)31.01.1992
(180)22.03.2010
(540) G.

I. JOE

(730) HASBRO, INC., spoločnosť zriadená podľa záko
nov štátu Rhode Island, Pawtucket, Rhode Island,
US;
(510) Hračky, hry a veci na hranie.
(511) 28
(210) 57177

(111)169 199

(220)04.06.1990
(151)31.01.1992
(180)04.06.2010
(540)FLIXONASE
(730) Glaxo Group Limited,

Glaxo Wellcome House,
Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 ONN,
GB;
(510) Farmaceutické prípravky a látky.

(511) 5
(210)57677

(540) HASBRO
(730) HASBRO, INC., spoločnosť zriadená podľa záko
nov štátu Rhode Island, Pawtucket, Rhode Island,
US;
(510) Hračky, hry a veci na hranie.
(511) 28
(210)57176

(111) 169 143
(220)30.01.1990
(151)29.01.1992
(180)30.01.2010
(540)

(111) 169 343
(220)22.03.1990
(151)26.02.1992
(180)22.03.2010
(540) MY

LITTLE PONY

(730) HASBRO, INC., spoločnosť zriadená podľa záko
nov štátu Rhode Island, Pawtucket, Rhode Island,
US;
(510) Hračky, hry a veci na hranie.
(511) 28
(210)57182

(111) 169 344
(220)22.03.1990
(151)26.02.1992
(180) 22.03.2010
(540) MB

- MILTON BRADLEY

(730) HASBRO, INC., spoločnosť zriadená podľa záko
nov štátu Rhode Island, Pawtucket, Rhode island,
US:
(5 10) Hračky, hry a veci na hranie.
(511)28
(210)57183

(111) 169 374
(220) 17.10.1990
(151)26.02.1992
(180) 17.10.2010
(540)

(540)

O) cen Iropen
(730) CENTROPEN, akciova společnost, 9. května 161,
380 12 Dačice, CZ;
(510) Písacie a kancelárske potreby, výrobky z textilných
materiálov a vlákien na špeciálne účely v tr. 22, špe
ciálne prípravky' a nástroje v tr. 8.
(511) 8. 16, 22
(210)57672

(111) 170 641
(220)06.06.1990
(151)28.07,1992
(180)06.06.2010

(540) ERGO
(730) Williamson-Dickie Manufacturing Company,
spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware,
319 Lipscomb, Ford Worth, 76101 Texas, US:
(510) Odevy všetkých druhov vrátane topánok, črievíc a
šľapiek.
(511) 25
(210)59015

(!!!) 169 895
(220) 22.03.1990
(151)30.04.1992
(180) 22.03.2010
(540)

PUYsktiPI
(730) HASBRO, INC., spoločnosť zriadená podľa záko
nov štátu Rhode island, Pawtucket, Rhode Island,

US;
(5 10) Hračky, hry a veci na hranie.
(511)28
(210)57181

(111) 169 915
(220)04.05.1990
(151)30.04.1992
(180)04.05.2010

(540)PRESCRIPTIVES
(730) PRESCRIPTIVES INC., 767 Fifth Avenue, New
York, New York 10153, US;
(510) Parfumy, voňavky, kolínske vody, mejkap na tvár,
očný mejkap, červeň na tvár, toaletné mydlá, čistia
ce prostriedky na kožu, navlhčovače, rúže.
(511) 3
(210)57446

(111) 170 217
(220) 04.06.1990
(151)30.05.1992
(180)04.06.2010

(730) ERGO Gesellschaft m. b. H., Korbelweg 224, A-3871 Nagelberg, AT;
(510) Chemické výrobky na priemyselné, vedecké, foto
grafické, poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke
účely, umelé živice v surovom stave, plastické hmo
ty v surovom stave; hnojivá, hasiace prostriedky,
prostriedky na kalenie a na zváranie kovov; che
mické prostriedky na konzervovanie potravín; tries
loviny; priemyselné spojivá; farby, laky, fermeže;
antikorozívne prostriedky, prostriedky na konzervo
vanie dreva; farbiarske prostriedky, moridlá; prírod
né živice v surovom stave, kovové fólie a kovy v
prášku pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umel
cov; obyčajné kovy a ich zliatiny; stavebné materiá
ly z kovu; kovové káble a drôty ( nie na elektrické
účely); zámočnícke výrobky a drobný železiarsky
tovar; kovové rúry; nedobytné pokladnice; kovové
výrobky, pokiaľ nie sú zaradené v iných triedach,
rudy; ručné nástroje a prístroje; nožiarske výrobky,
vidličky a lyžice; zbrane sečné a bodné; holiace
stroje; kaučuk, gutaperča, guma, azbest, sľuda a vý
robky z nich zhotovené, pokiaľ nie sú obsiahnuté v
iných triedach; výrobky z plastov (polotovary); tes
niace hmoty, vypchávky a izolácie; hadice (nekovo
vé); stavebný materiál (nekovový), tŕstie na staveb
né účely, asfalt, smola a živica; prenosné domy (ne
kovové), pomníky' (nekovové); náradie a nádoby na
domáce a kuchynské účely (nie z ušľachtilých ko
vov alebo plátované), hrebene a špongie, kefy (s vý
nimkou štetcov), materiály na výrobu kief, čistiace
látky, drôtenky, surové alebo čiastočne spracované
sklo (s výnimkou stavebného skla), sklenený tovar,
porcelán a kamenina, pokiaľ nie sú obsiahnuté v iných triedach, tkaniny a textilný tovar, pokiaľ nie sú
obsiahnuté v iných triedach, lôžkoviny a obrusy,
služby propagačné, služby pri obchode, služby, sta
vebníctvo a uskutočňovanie opráv a údržba.
(511) 1, 2, 6, 8, 17, 19, 21, 24, 35, 37
(210)57708

(Ill) 171 779
(220) 24.05.1990
(151)30.12.1992
(180)24.05.2010

(540) RED WING
(730) Red Wing Shoe Company, Inc., spoločnosť zria
dená podľa zákonov štátu Minnesota, Red Wing,
Minnesota, US;
(510) Obuv vrátane vychádzkovej a športovej, oblečenie,
predovšetkým plášte, zvrchníky, športové súpravy,
nohavice, košele, rukavice, ponožky.
(511) 25
(210) 57569

Prevody ochranných známok

Číslo zápisu

Predchádzajúci majiteľ

Terajší majiteľ

89 235

Kungshammaren Aktiebolag, Hôganäs, SE;

Kanthal AB, S-734 27 Hallstahammar, SE; 09.06.2000

93 284

Lilleborg AS, Oslo, NO;

Denofa AS, Rraveien 2, 1631 Gamle Fred- 15.06.2000
rikstad, NO;

93 228

Lilleborg AS, Oslo, NO;

Denofa AS, Rraveien 2, 1631 Gamle Fred- 15.06.2000
rikstad, NO;

111 604

Plzeňské pivovary, Plzeň, CZ;

Plzeňské pivovary, a. s., U Prazdroje 7,
304 97 Plzeň, CZ;

12.06.2000

151 029

AKRA, a. s. České Budějovice, CZ;

AKRA, s. r. o., U Sirkárny 252, 370 41
České Budějovice, CZ;

15.06.2000

154 632

Shell International Petroleum Company Li
mited, London E.C.3, GB;

Kortman Intradal B. V., Laan der Techniek 01.06.2000
22, 3903 AT Veenendaal, NL;

155 238

AKRA, a. s. České Budějovice, CZ;

AKRA, s. r. o, U Sirkárny 252, 370 41
České Budějovice, CZ;

15.06.2000

155 820

Morton International, Inc., spol. zriadená
podľa zákonov štátu Indiana, Chicago,
Illinois, US;

Autoliv ASP, Inc., 3350 Airport Road,
Ogden, Utah 84405-1563, US;

16.06.2000

155 820

Autoliv ASP, Inc., 3350 Airport Road,
Ogden, Utah 84405-1563, US;

MORTON INTERNATIONAL, INC.,
100 North Riverside Plaza, Chicago,
Illinois 60606-1596, US;

16.06.2000

156 009

INDUSTRIAS NEGROMEX, S. A. de C. V., DYNASOL ELASTOMEROS, S. A. DE
spol. zriadená podľa zákonov štátu Mexiko, C. V., CARR. Tampico-Mante Km. 28.5,
Altamira 89600 Tamaulipas, MX;
MX;

160 713

ICN Czech Republic, a. s., Vltavská 53,
252 63 Roztoky, CZ;

INFUSIA, a. s., Sadská 3, 289 13 Hořátev, 20.06.2000
CZ;

164 506

ICN Czech Republic, a. s., Vltavská 53,
252 63 Roztoky, CZ;

INFUSIA, a. s., Sadská 3, 289 13 Hořátev, 20.06.2000
CZ;

Plzeňské pivovary, a. s., U Prazdroje 7,
304 97 Plzeň, CZ;

S účinnosťou
od:

15.06.2000

Číslo zápisu

Predchádzajúci majiteľ

Terajší majiteľ

S účinnosťou
od:

166 348

Larios S. A., Malaga, ES;

PR LARIOS, S. A., Polígono Industrial
Guadalhorce, César Vallejo 24, Málaga,
ES;

13.06.2000

166 657

DANISCO A/S, Langebrogade 1, DK-IOOl AKTIESELSKABET DE DÁNSKE
20.06.2000
Copenhagen K, DK;
SPRITFABRIKKER, 4 Langebrogade,
P. O. Box 2158, DK-1016 Copenhagen K,
DK;

167 354

Starogardzkie Zalkady Famraceutyczne
“Polfa”, Starogard Gdanski, PL;

Zaklady Farmacetyczne “POLPHARMA”
Spotka Akcyjna, ul. Pelplinska 19,83-200
Starogard Gdanski, PL;

14.06.2000

167 355

Starogardzkie Zalkady Famraceutyczne
“Polfa”, Starogard Gdanski, PL;

Zaklady Farmacetyczne “POLPHARMA”
Spotka Akcyjna, ul. Pelplinska 19,83-200
Starogard Gdaňski, PL;

14.06.2000

167 356

Starogardzkie Zalkady Famraceutyczne
“Polfa”, Starogard Gdanski, PL;

Zaklady Farmacetyczne “POLPHARMA”
Spolka Akcyjna, ul. Pelplinska 19,83-200
Starogard Gdahski, PL;

14.06.2000

167 616

Starogardzkie Zalkady Famraceutyczne
“Polfa”, Starogard Gdanski, PL;

Zaklady Farmacetyczne “POLPHARMA”
Spotka Akcyjna, ul. Pelplinska 19,83-200
Starogard Gdanski, PL;

14.06.2000

167 644

Starogardzkie Zalkady Famraceutyczne
“Polfa”, Starogard Gdanski, PL;

Zaklady Farmacetyczne “POLPHARMA”
Spolka Akcyjna, ul. Pelplinska 19,83-200
Starogard Gdanski, PL;

14.06.2000

167 692

Pekárny a cukrárny Pardubice, státní podnik, PePa spol. s r. o., Na Ležánkách 1624,
Pardubice, CZ;
530 03 Pardubice, CZ;

14.06.2000

167 692

PePa spol. s r. o., Na Ležánkách 1624,
530 03 Pardubice, CZ;

JIBA spol. s r. o., Na Ležánkách 1624,
530 03 Pardubice, CZ;

14.06.2000

167 892

Plzeňské pivovary, Plzeň, CZ;

Plzeňské pivovary, a. s., U Prazdroje 7,
304 97 Plzeň, CZ;

12.06.2000

167 896

Amer-yhtymä Oy, Helsinki, FI;

Amer-Tupakka Oy, Amerintie 1,04300
Tuusula, FI;

12.06.2000

167 997

LARIOS, S. A., Malaga, ES;

PR LARIOS, S. A., Polígono Industrial
Guadalhorce, César Vallejo 24, Málaga,
ES;

13.06.2000

Číslo zápisu

Predchádzajúci majiteľ

Terajší majiteľ

168 075

Secretaría General de Turismo, Madrid, ES;

1NSTITUTO DE TURISMO DE ESPAŇA 12.06.2000
(TURESPAŇA), José Lázaro Galdiano,
6-4\ 28036 Madrid, ES;

168 162

Joh. A. Benckiser GmbH, Ludwig-Bertram-Strasse 8 & 10, Ludwigshafen, DE;

Coty Deutschland GmbH, Mainz, DE;

12.06.2000

168 381

Nozaki & Co., Ltd., Tokyo, JP;

KAWASHO CORPORATION, Osaka
Fukoku Seimei Bldg., 2-4, Komatsubara-cho, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, JP;

15.06.2000

168 382

Nozaki & Co., Ltd., Tokyo, JP;

KAWASHO CORPORATION, Osaka
Fukoku Seimei Bldg., 2-4, Komatsubara-cho, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, JP;

14.06.2000

168 550

YORK Textilwerk GmbH & Co., Albstadt - Ebinger, DE;

SPORT 2000 Deutschland GmbH, Nord20.06.2000
-West-Ring-Strasse 11, 63533 Mainhausen,
DE;

168 595

Jack Daniel Distillery, Lem Mottow Prop.
Inc., spol. zriadená podľa zákonov štátu
Kentucky, Kentucky Home Life Building,
Louisville, Kentucky 40202, US;

JACK DANIEL S PROPERTIES, INC.,
spol. zriadená podľa zákonov štátu Dela
ware, 4040 Civic Center Drive, Suite
528, San Rafael, California 94903, US;

169 143

DIVE N'SURF, INC., spol. zriadená podľa
zákonov štátu California, Hemrosa Beach,
California, US;

Body Glove International, LLC, spol. zria- 12.06.2000
dená podľa zákonov štátu California, 530
Sixth Street, Hermosa Beach, California
90254-4697, US;

169 374

Williamson-Dickie Manufacturing Company, Wi 1 Iiamson-Dickie Manufacturing Compa- 01.06.2000
spol. zriadená podľa zákonov štátu Texas,
ny, spol. zriadená podľa zákonov štátu
Delaware, 319 Lipscomb, Forth Worth,
Fort Worth, Texas, US;
76101 Texas, US;

170 499

MATADORF1X, s. r. o., Kopcianska cesta
22, 852 58 Bratislava, SK;

MATADOR, a. s., T. Vansovej 1054/45,
020 01 Púchov, SK;

01.06.2000

170 589

Allied Domecq Retailing (Holdings) Limited, Allied Domecq Spirit & Wine Limited,
The Pavilions, Bridgwater Road, BedBurton upon Trent, GB;
minster, Bristol BS13 8AR, GB;

20.06.2000

170 676

NABISCO BRANDS COMPANY, spol.
zriadená podľa zákonov štátu Delaware,
1105 North Market Street, Suite 803,
Wilmington, Delaware 19801, US;

ConAgra, Inc., One ConAgra Drive,
Omaha, Nebraska 68102, US;

S účinnosťou
od:

12.06.2000

Číslo zápisu

Predchádzajúci majiteľ

Terajší majiteľ

S účinnosťou
od:

170 679

NABISCO BRANDS COMPANY, spol.
zriadená podľa zákonov štátu Delaware,
1105 North Market Street, Suite 803,
Wilmington, Delaware 19801, US;

ConAgra, Inc., One ConAgra Drive,
Omaha, Nebraska 68102, US;

16.06.2000

171 116

Joh. A. Benckiser GmbH, Ludwig-Bertram-Strasse 8 & 10, Ludwigshafen, DE;

Coty Deutschland GmbH, Mainz, DE;

12.06.2000

171 491

Allied Domecq Retailing (Holdings) Limited, Allied Domecq Spirit & Wine Limited,
Burton upon Trent, GB;
The Pavilions, Bridgwater Road, Bedminster, Bristol BS13 8AR, GB;

171 805

THOMAS & BETTS CORPORATION, spol. THOMAS & BETTS CORPORATION
01.06.2000
zriadená podľa zákonov štátu New Jersey,
(the Tennessee coporation), 1555 Lyrmfield
Bridgewaterm New Jersey, US;
Road, Memphis, Tennessee 38119, US;

171 805

THOMAS & BETTS CORPORATION
THOMAS & BETTS INTERNATIONAL, 01.06.2000
(the Tennessee corporation), 8155 T & B
INC. (the Delaware corporation), 250
Boulevard, Memphis, Tennessee 38125, US; Lillard Drive, Sparks, Nevada 89431, US;

171 806

THOMAS & BETTS CORPORATION, spol. THOMAS & BETTS CORPORATION
01.06.2000
zriadená podľa zákonov štátu New Jersey,
(the Tennessee coporation), 1555 Lyrmfield
Bridgewaterm New Jersey, US;
Road, Memphis, Tennessee 38119, US;

171 806

THOMAS & BETTS CORPORATION
(the Tennessee corporation), 8155 T & B
Boulevard, Memphis, Tennessee 38125, US;

171 807

THOMAS & BETTS CORPORATION, spol. THOMAS & BETTS CORPORATION
01.06.2000
zriadená podľa zákonov štátu New Jersey,
(the Tennessee coporation), 1555 Lynnfield
Bridgewaterm New Jersey, US;
Road, Memphis, Tennessee 38119, US;

171 807

THOMAS & BETTS CORPORATION
THOMAS & BETTS INTERNATIONAL, 01.06.2000
(the Tennessee corporation), 8155 T & B
INC. (the Delaware corporation), 250
Boulevard, Memphis, Tennessee 38125, US; Lillard Drive, Sparks, Nevada 89431, US;

171 808

THOMAS & BETTS CORPORATION, spol. THOMAS & BETTS CORPORATION
01.06.2000
zriadená podľa zákonov štátu New Jersey,
(the Tennessee coporation), 1555 Lynnfield
Bridgewaterm New Jersey, US;
Road, Memphis, Tennessee 38119, US;

171 808

THOMAS & BETTS CORPORATION
THOMAS & BETTS INTERNATIONAL, 01.06.2000
(the Tennessee corporation), 8155 T & B
INC. (the Delaware corporation), 250
Boulevard, Memphis, Tennessee 38125, US; Lillard Drive, Sparks, Nevada 89431, US;

20.06.2000

THOMAS & BETTS INTERNATIONAL, 01.06.2000
INC. (the Delaware corporation), 250
Lillard Drive, Sparks, Nevada 89431, US;

THOMAS & BETTS CORPORATION, spol. THOMAS & BETTS CORPORATION
zriadená podľa zákonov štátu New Jersey,
(the Tennessee coporation), 1555 Lyrmfield
Bridgewaterm New Jersey, US;
Road, Memphis, Tennessee 38119, US;

Číslo zápisu

Predchádzajúci majiteľ

Terajší majiteľ

171 809

THOMAS & BETTS CORPORATION
(the Tennessee corporation), 8155 T & B
Boulevard, Memphis, Tennessee 38125, US;

THOMAS & BETTS INTERNATIONAL, 01.06.2000
INC. (the Delaware corporation), 250
Lillard Drive, Sparks, Nevada 89431, US;

172 531

NEALKO Olomouc, a. s., Příkop 4, 602 00
Bmo, CZ;

Nealko nápoje, a. s., Holická 49, 772 42
Olomouc, CZ;

09.06.2000

172 534

NEALKO Olomouc, a. s., Příkop 4, 602 00
Brno, CZ;

Nealko nápoje, a. s., Holická 49, 772 42
Olomouc, CZ;

09.06.2000

172 801

Allied Domecq Retailing (Holdings) Limited, Allied Domecq Spirit & Wine Limited,
Burton upon Trent, GB;
The Pavilions, Bridgwater Road, Bedminster, Bristol BS13 8AR, GB;

173 384

PPG INDUSTRIES, INC., spol. zriadená
podľa zákonov štátu Pennsylvania, Pitts
burgh, Pennsylvania, US;

PPG Industries Ohio, Inc., spol. zriadená
podľa zákonov štátu Delaware 3800
West 143"1 Street, Cleveland, Ohio 44111,
US;

173 543

First Financial Management Corporation,
spol. zriadená podľa zákonov štátu Georgia,
Three Corporate Square, Suite 700, Atlanta,
Georgia 30329, US;

Western Union Holdings, Inc., 6200 South 16.06.2000
Quebec Street, Englewood, Colorado
80111, US;

173 544

First Financial Management Corporation,
spol. zriadená podľa zákonov štátu Georgia,
Three Corporate Square, Suite 700, Atlanta,
Georgia 30329, US;

Western Union Holdings, Inc., 6200 South 16.06.2000
Quebec Street, Englewood, Colorado
80111, US;

173 544

First Financial Management Corporation,
spol. zriadená podľa zákonov štátu Georgia,
Three Corporate Square, Suite 700, Atlanta,
Georgia 30329, US;

Western Union Holdings, Inc., 6200 South 16.06.2000
Quebec Street, Englewood, Colorado
80111, US;

173 552

First Financial Management Corporation,
spol. zriadená podľa zákonov štátu Georgia,
Three Corporate Square, Suite 700, Atlanta,
Georgia 30329, US;

Western Union Holdings, Inc., 6200 South 16.06.2000
Quebec Street, Englewood, Colorado
80111, US;

173 575

NEALKO Olomouc, a. s., Příkop 4, 602 00
Brno, CZ;

Nealko nápoje, a. s., Holická 49, 772 42
Olomouc, CZ;

Allied Domecq Retailing (Holdings) Limited, Allied Domecq Spirit & Wine Limited,
Burton upon Trent, GB;
The Pavilions, Bridgwater Road, Bedminster, Bristol BS13 8AR, GB;

S účinnosťou
od:

20.06.2000

12.06.2000

09.06.2000

Číslo zápisu

Predchádzajúci majiteľ

Terajší majiteľ

S účinnosťou
od:

174 157

DANISCO A/S, Langebrogade 1, DK-1001
Copenhagen K, DK;

AKTIESELSKABET DE DÁNSKE
SPRITFABRIKKER, 4 Langebrogade,
P. O. Box 2158, DK-1016 Copenhagen K,
DK;

20.06.2000

174 2 80

PPG INDUSTRIES, INC., spol. zriadená
podľa zákonov štátu Pennsylvania, Pitts
burgh, Pennsylvania, US;

PPG Industries Ohio, Inc., spol. zriadená
podľa zákonov štátu Delaware 3800
West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111,
US;

12.06.2000

174 344

Glatz Tomáš, RNDr., CSc., V dolích 306,
252 28 Čemošice, CZ;

INEC, s. r. o., Družstevná 2, 831 04 Brati 12.06.2000
slava, SK;

174 367

ASTRA s. r. o., Na Příkopě 21,11121
Praha 1, CZ;

GILLETTE CZECH, s. r. o., Na Příkopě
21, 117 19 Praha 1,CZ;

20.06.2000

174 426

Iglo-Ola B. V., Tiberdreef 4, 356166
Utrecht, NL;

UNILEVER N. V, Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NL;

01.06.2000

174 427

Iglo-Ola B. V, Tiberdreef 4, 356166
Utrecht, NL;

UNILEVER N. V, Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NL;

01.06.2000

174 429

Iglo-Ola B. V, Tiberdreef 4, 356166
Utrecht, NL;

UNILEVER N. V, Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NL;

01.06.2000

174 430

Iglo-Ola B. V, Tiberdreef 4, 356166
Utrecht, NL;

UNILEVER N. V, Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NL;

01.06.2000

174 821

ČOKOLÁDOVNY, a. s., Modřanská 27,
140 00 Praha 4 - Modřany, CZ;

Danone Čokoládovny, a. s., Mezi vodami
27, 143 20 Praha, CZ;

13.06.2000

175 050

Iglo-Ola B. V, Tiberdreef 4, 356166
Utrecht, NL;

UNILEVER N. V, Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NL;

01.06.2000

175 051

Iglo-Ola B. V, Tiberdreef 4, 356166
Utrecht, NL;

UNILEVER N. V, Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NL;

01.06.2000

175 052

Iglo-Ola B. V, Tiberdreef 4, 356166
Utrecht, NL;

UNILEVER N. V, Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NL;

01.06.2000

175 053

Iglo-Ola B. V, Tiberdreef 4, 356166
Utrecht, NL;

UNILEVER N. V, Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NL;

01.06.2000

175 054

Iglo-Ola B. V, Tiberdreef 4, 356166
Utrecht, NL;

UNILEVER N. V, Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NL;

01.06.2000

Číslo zápisu

Predchádzajúci majiteľ

Terajší majiteľ

S účinnosťou
od:

175 055

Iglo-Ola B. V, Tiberdreef 4, 356166
Utrecht, NL;

UNILEVER N. V, Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NL;

01.06.2000

175 056

Iglo-Ola B. V, Tiberdreef 4, 356166
Utrecht, NL;

UNILEVER N. V, Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NL;

01.06.2000

175 057

Iglo-Ola B. V, Tiberdreef 4, 356166
Utrecht, NL;

UNILEVER N. V, Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NL;

01.06.2000

175 058

Iglo-Ola B. V, Tiberdreef 4, 356166
Utrecht, NL;

UNILEVER N. V, Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NL;

01.06.2000

175 059

Iglo-Ola B. V, Tiberdreef 4, 356166
Utrecht, NL;

UNILEVER N. V, Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NL;

01.06.2000

175 060

Iglo-Ola B. V, Tiberdreef 4, 356166
Utrecht, NL;

UNILEVER N. V, Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NL;

01.06.2000

175 061

Iglo-Ola B. V, Tiberdreef 4, 356166
Utrecht, NL;

UNILEVER N. V, Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NL;

01.06.2000

175 062

Iglo-Ola B. V, Tiberdreef 4, 356166
Utrecht, NL;

UNILEVER N. V, Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NL;

01.06.2000

175 063

Iglo-Ola B. V, Tiberdreef 4, 356166
Utrecht, NL;

UNILEVER N. V, Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NL;

01.06.2000

175 063

Iglo-Ola B. V, Tiberdreef 4, 356166
Utrecht, NL;

UNILEVER N. V, Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NL;

01.06.2000

175 064

Iglo-Ola B. V, Tiberdreef 4, 356166
Utrecht, NL;

UNILEVER N. V, Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NL;

01.06.2000

175 065

Iglo-Ola B. V, Tiberdreef 4, 356166
Utrecht, NL;

UNILEVER N. V, Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NL;

01.06.2000

175 066

Iglo-Ola B. V, Tiberdreef 4, 356166
Utrecht, NL;

UNILEVER N. V, Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NL;

01.06.2000

175 586

Morton International, Inc., spol. zriadená
podľa zákonov štátu Indiana, Chicago,
Illinois, US;

Autoliv ASP, Inc., 3350 Airport Road,
Ogden, Utah 84405-1563, US;

16.06.2000

Číslo zápisu

Predchádzajúci majiteľ

Terajší majiteľ

S účinnosťou
od:

175 676

Glatz Tomáš, RNDr., CSc., V dolích 306,
252 28 Čemošice, CZ;

INEC, s. r. o., Družstevná 2, 831 04 Bratislava, SK;

12.06.2000

175 762

ARMEX, spol. s r. o., Folknářska 21,
405 01 Děčín, CZ;

ARMEX HOLDING, a. s., Folknářska 21
405 01 Děčín II, CZ;

20.06.2000

177 110

PREFABETÓN HOLDING, a. s., Železnicná 12, 972 41 Koš, SK;

PREFABETÓN TRADE, s. r. o., Hlavné
13.06.2000
námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota, SK;

177 111

PREFABETÓN HOLDING, a. s., Železnícná 12, 972 41 Koš, SK;

PREFABETÓN TRADE, s. r. o., Hlavné
13.06.2000
námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota, SK;

177 112

PREFABETÓN HOLDING, a. s., Železničná 12, 972 41 Koš, SK;

PREFABETÓN TRADE, s. r. o., Hlavné
13.06.2000
námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota, SK;

177 113

PREFABETÓN HOLDING, a. s., Železničná 12, 972 41 Koš, SK;

PREFABETÓN TRADE, s. r. o., Hlavné
13.06.2000
námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota, SK;

177 114

PREFABETÓN HOLDING, a. s., Železničná 12, 972 41 Koš, SK;

PREFABETÓN TRADE, s. r. o., Hlavné
13.06.2000
námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota, SK;

177 300

First Financial Management Corporation,
spol. zriadená podľa zákonov štátu Georgia,
Three Corporate Square, Suite 700, Atlanta,
Georgia 30329, US;

Western Union Holdings, Inc., 6200 South 16.06.2000
Quebec Street, Englewood, Colorado
80111, US;

177 316

PREFABETÓN HOLDING, a. s., Železničná 12, 972 41 Koš, SK;

PREFABETÓN TRADE, s. r. o., Hlavné
13.06.2000
námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota, SK;

177 349

PREFABETÓN HOLDING, a. s„ Železničná 12, 972 41 Koš, SK;

PREFABETÓN TRADE, s. r. o., Hlavné
13.06.2000
námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota, SK;

177 491

PPG INDUSTRIES, INC., spol. zriadená
podľa zákonov štátu Pennsylvania, Pittsburgh, Pennsylvania, US;

PPG Industries Ohio, Inc., spol. zriadená
podľa zákonov štátu Delaware 3800
West 143d Street, Cleveland, Ohio 44111,
US;

12.06.2000

177 492

PPG INDUSTRIES, INC., spol. zriadená
podľa zákonov štátu Pennsylvania, Pitts
burgh, Pennsylvania, US;

PPG Industries Ohio, Inc., spol. zriadená
podľa zákonov štátu Delaware 3800
West 143d Street, Cleveland, Ohio 44111,
US;

12.06.2000

PPG INDUSTRIES, INC., spol. zriadená
podľa zákonov štátu Pennsylvania, Pitts
burgh, Pennsylvania, US;

PPG Industries Ohio, Inc., spol. zriadená
podľa zákonov štátu Delaware 3800
West 143d Street, Cleveland, Ohio 44111,
US;

12.06.2000

Číslo zápisu

Predchádzajúci majiteľ

Terajší majiteľ

S účinnosťou
od:

177 494

PPG INDUSTRIES, INC., spol. zriadená
podľa zákonov štátu Pennsylvania, Pitts
burgh, Pennsylvania, US;

PPG Industries Ohio, Inc., spol. zriadená
podľa zákonov štátu Delaware 3800
West 143,d Street, Cleveland, Ohio 44111,
US;

12.06.2000

177 495

PPG INDUSTRIES, INC., spol. zriadená
podľa zákonov štátu Pennsylvania, Pitts
burgh, Pennsylvania, US;

PPG Industries Ohio, Inc., spol. zriadená
podľa zákonov štátu Delaware 3800
West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111,
US;

12.06.2000

177 496

PPG INDUSTRIES, INC., spol. zriadená
podľa zákonov štátu Pennsylvania, Pitts
burgh, Pennsylvania, US;

PPG Industries Ohio, Inc., spol. zriadená
podľa zákonov štátu Delaware 3800
West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111,
US;

12.06.2000

177 688

EFFEMS AG, Zug, CH;

Master Foods Slovakia, k. s., Bajkalská 25, 01.06.2000
Bratislava, SK;

178 543

INTERNATIONAL MUREX TECHNOLO- Murex Diagnostics Corporation, White
GIES CORPORATION, Toronto, Ontario,
Park House, White Park Road, BridgeCA;
town, BB;

178 543

Murex Diagnostics Corporation, White Park
House, White Park Road, Bridgetown, BB;

ABBOTT LABORATORIES, Abbott Park, 16.06.2000
Illinois 60064, US;

178 728

DANISCO A/S, Langebrogade 1, DK-1001
Copenhagen K, DK;

20.06.2000
AKTIESELSKABET DE DANSKE
SPRITFABRIKKER, 4 Langebrogade,
P. O. Box 2158, DK-1016 Copenhagen K,
DK;

179 450

ICN Czech Republic, a. s., Vltavská 53,
252 63 Roztoky, CZ;

INFUSIA, a. s., Sadská 3, 289 13 Hořátev, 20.06.2000
CZ;

179 451

ICN Czech Republic, a. s., Vltavská 53,
252 63 Roztoky, CZ;

INFUSIA, a. s., Sadská 3, 289 13 Hořátev, 20.06.2000
CZ;

179 453

ICN Czech Republic, a. s., Vltavská 53,
252 63 Roztoky, CZ;

INFUSIA, a. s., Sadská 3, 289 13 Hořátev, 20.06.2000
CZ;

179 454

ICN Czech Republic, a. s., Vltavská 53,
252 63 Roztoky, CZ;

INFUSIA, a. s., Sadská 3, 289 13 Hořátev, 20.06.2000
CZ;

ICN Czech Republic, a. s., Vltavská 53,
252 63 Roztoky, CZ;

INFUSIA, a. s., Sadská 3, 289 13 Hořátev,
CZ;

16.06.2000

Číslo zápisu

Predchádzajúci majiteľ

Terajší majiteľ

S účinnosťou
od:

179 625

PPG INDUSTRIES, INC., spol. zriadená
podľa zákonov štátu Pennsylvania, Pitts
burgh, Pennsylvania, US;

PPG Industries Ohio, Inc., spol. zriadená
podľa zákonov štátu Delaware 3800
West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111,
US;

12.06.2000

179 707

Ringier ČR, a. s., Domažlická 11, 130 00
Praha 3, CZ;

Novotný Trnková Publishing, společnost
15.06.2000
s ručením omezeným alebo (NT Publi
shing, s. r. o.), Na strži 10, 140 00 Praha 4,
CZ;

179 923

PREFABETÓN HOLDING, a. s., Železnič
ná 12, 972 41 Koš, SK;

PREFABETÓN TRADE, s. r. o., Hlavné
13.06.2000
námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota, SK;

180 281

MARTIN DIESEL, a. s., akciová spoločnosť Druhá Strojárenská, a. s. so sídlom v Starej 13.06.2000
v konkurze, Langsfeldova 1, 036 80 Martin, Turej, Prevádzka Martin, Langsfeldova 1,
SK;
036 80 Martin, SK;

180611

PPG INDUSTRIES, INC., spol. zriadená
podľa zákonov štátu Pennsylvania, Pitts
burgh, Pennsylvania, US;

PPG Industries Ohio, Inc., spol. zriadená
podľa zákonov štátu Delaware 3800
West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111,
US;

12.06.2000

180 839

Sotníková Zlatica, Na Hôrke 2001/19,
960 01 Zvolen, SK;

MASMEDIA, s. r. o., Štefánikova 54,
949 79 Nitra, SK;

16.06.2000

181 203

PPG INDUSTRIES, INC., spol. zriadená
podľa zákonov štátu Pennsylvania, Pitts
burgh, Pennsylvania, US;

PPG Industries Ohio, Inc., spol. zriadená
podľa zákonov štátu Delaware 3800
West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111,
US;

12.06.2000

181 732

DANISCO A/S, Langebrogade 1, DK-1001
Copenhagen K, DK;

AKTIESELSKABET DE DÁNSKE
SPRITFABRIKKER, 4 Langebrogade,
P. O. Box 2158, DK-1016 Copenhagen K,
DK;

20.06.2000

181 951

Žák Vladimír - ZAKO, Bočná 149, 922 03
Vrbové, SK;

ZAKO, spol. s r. o., Bočná 149, 922 02
Vrbové, SK;

15.06.2000

182 401

Fořt Petr, Dr. - NUTRICON, Consulting
and development, Čimická č. p. 1021/2,
182 00 Praha 8, CZ;

NUTRED s. r. o., Selské náměstí 43,
773 00 Olomouc, CZ;

13.06.2000

182 402

Fořt Petr, Dr. - NUTRICON, Consulting
and development, Čimická č. p. 1021/2,
182 00 Praha 8, CZ;

NUTRED s. r. o., Selské náměstí 43,
773 00 Olomouc, CZ;

13.06.2000

Číslo zápisu

Predchádzajúci majiteľ

Terajší majiteľ

S účinnosťou
od:

182 475

General Media International, Inc., a Corpo
ration of new York State, 277 Park Avenue,
New York, New York 10172-0003, US;

General Media Communications, Inc.,
277 Park Avenue, 10172 New York, New
York, US;

01.06.2000

182 476

General Media International, Inc., a Corpo
ration of new York State, 277 Park Avenue,
New York, New York 10172-0003, US;

General Media Communications, Inc.,
277 Park Avenue, 10172 New York, New
York, US;

01.06.2000

182 580

First Financial Management Corporation,
spol. zriadená podľa zákonov štátu Georgia,
Three Corporate Square, Suite 700, Atlanta,
Georgia 30329, US;

Western Union Holdings, Inc., 6200 South 16.06.2000
Quebec Street, Englewood, Colorado
80111, US;

182 581

First Financial Management Corporation,
spol. zriadená podľa zákonov štátu Georgia,
Three Corporate Square, Suite 700, Atlanta,
Georgia 30329, US;

Western Union Holdings, Inc., 6200 South 16.06.2000
Quebec Street, Englewood, Colorado
80111, US;

182 934

DANlSCO A/S, Langebrogade 1, DK-1001
Copenhagen K, DK;

AKTIESELSKABET DE DANSKE
SPRITFABRIKKER, 4 Langebrogade,
P. O. Box 2158, DK-1016 Copenhagen K,
DK;

20.06.2000

182 981

PPG INDUSTRIES, INC., spol. zriadená
podľa zákonov štátu Pennsylvania, Pitts
burgh, Pennsylvania, US;

PPG Industries Ohio, Inc., spol. zriadená
podľa zákonov štátu Delaware 3800
West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111,
US;

15.06.2000

----182 982

- -- -

PPG INDUSTRIES, INC., spol. zriadená
podľa zákonov štátu Pennsylvania, Pitts
burgh, Pennsylvania, US;

--

-

PPG INDUSTRIES, INC., spol. zriadená
podľa zákonov štátu Pennsylvania, Pitts
burgh, Pennsylvania, US;
-

--

- -- —

PPG Industries Ohio, Inc., spol. zriadená
podľa zákonov štátu Delaware 3800
West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111,
US;
--

—
182 983

- ----------

-----

-----------

PPG Industries Ohio, Inc., spol. zriadená
podľa zákonov štátu Delaware 3800
West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111,
US;
------- --

- - -----

- --------15.06.2000

—
15.06.2000

—
01.06.2000

183 189

General Media International, Inc., a Corpo
ration of new York State, 277 Park Avenue,
New York, New York 10172-0003, US;

General Media Communications, Inc.,
277 Park Avenue, 10172 New York, New
York, US;

183 758

ICN Czech Republic, a. s., Vltavská 53,
252 63 Roztoky, CZ;

INFUSIA, a. s., Sadská 3, 289 13 Hořátev, 20.06.2000
CZ;

Číslo zápisu

Predchádzajúci majiteľ

Terajší majiteľ

S účinnosťou
od:

184 218

PPG INDUSTRIES, INC., spol. zriadená
podľa zákonov štátu Pennsylvania, Pittsburgh, Pennsylvania, US;

PPG Industries Ohio, Inc., spol. zriadená
podľa zákonov štátu Delaware 3800
West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111,
US;

15.06.2000

184 253

PPG INDUSTRIES, INC., spol. zriadená
podľa zákonov štátu Pennsylvania, Pittsburgh, Pennsylvania, US;

PPG Industries Ohio, Inc., spol. zriadená
podľa zákonov štátu Delaware 3800
West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111,
US;

15.06.2000

185 206

AMTEC PLUS, spol. s r. o., M. R. Štefánika K. S. D., s. r. o., Palackého 5, 940 01 Nové 08.06.2000
31, 940 01 Nové Zámky, SK;
Zámky, SK;

185 239

Sandvik AB, S-811 81 Sandviken, SE;

KAPMAN AB, S-81181 Sandviken, SE;

12.06.2000

185 552

DANISCO A/S, Langebrogade 1, DK-1001
Copenhagen K, DK;

AKTIESELSKABET DE DÁNSKE
SPRITFABRIKKER, 4 Langebrogade,
P. O. Box 2158, DK-1016 Copenhagen K,
DK;

20.06.2000

185 653

Sandvik AB, S-811 81 Sandviken, SE;

KAPMAN AB, S-81181 Sandviken, SE;

12.06.2000

186 076

Pfizer Inc., s Delaware corporation, 235
Pfizer Products Inc., Eastern Point Road,
East 42nd Street, new york, New York 10017, Groton, Connecticut 06340, US;
US;

14.06.2000

186 133

Onesto International AB, Leraker 2175,
S-450 52 Dingle, SE;

Compass Yachtzubehor Handels GmbH
20.06.2000
& Co. KG, Ludinghauser Str. 34, D-59387
Ascheberg, DE;

186 531

Ing. Eugen Škopec - S - KOMPLEX, M.
Sch. Trnavského 9, 841 01 Bratislava, SK;

REPROX, a. s., Južná trieda 78, 040 01
Košice, SK;

08.06.2000

186 532

Ing. Eugen Škopec -S- KOMPLEX, M.
Sch. Trnavského 9, 841 01 Bratislava, SK;

REPROX, a. s., Južná trieda 78, 040 01
Košice, SK;

08.06.2000

187 803

Porebová Janette, Južná trieda 13, 040 01
Košice, SK;

UNIGRAND, spol. s r. o., Hlavná 992/47,
924 00 Galanta, SK;

08.06.2000

187 829

British-American Tobacco (Holdings) LiBRITISH AMERICAN TOBACCO
08.06.2000
mited, Globe House, 4 Temple Place, London (BRANDS) LIMITED, Globe House,
WC2R 2PG, GB;
4 Temple Place, London WC2R 2PG, GB;

AUTO-KLIMA, s. r. o., Beňadická 5,
851 06 Bratislava, SK;

AUTO-KLIMA Bratislava, s. r. o., Benadická 5, 851 06 Bratislava, SK;

15.06.2000

Číslo zápisu

Predchádzajúci majiteľ

188 971

MediSense, Inc., 4A Crosby Drive, Bedford, ABBOTT LABORATORIES, Abbott Park, 01.06.2000
Massachusetts 01730, US;
Illinois 60064, US;

188 972

MediSense, Inc., 4A Crosby Drive, Bedford, ABBOTT LABORATORIES, Abbott Park, 01.06.2000
Massachusetts 01730, US;
Illinois 60064, US;

188 973

MediSense, Inc., 4A Crosby Drive, Bedford, ABBOTT LABORATORIES, Abbott Park, 01.06.2000
Massachusetts 01730, US;
Illinois 60064, US;

188 974

MediSense, Inc., 4A Crosby Drive, Bedford,
Massachusetts 01730, US;

ABBOTT LABORATORIES, Abbott Park, 01.06.2000
Illinois 60064, US;

188 975

MediSense, Inc., 4A Crosby Drive, Bedford,
Massachusetts 01730, US;

ABBOTT LABORATORIES, Abbott Park, 01.06.2000
Illinois 60064, US;

189 280

DANISCO A/S, Langebrogade 1, DK-1001
Copenhagen K, DK;

AKTIESELSKABET DE DANSKE
SPRITFABRIKKER, 4 Langebrogade,
P. O. Box 2158, DK-1016 Copenhagen K,
DK;

20.06.2000

189 364

NEALKO Olomouc, a. s., Příkop 4, 602 00
Bmo, CZ;

Nealko nápoje, a. s., Holická 49, 772 42
Olomouc, CZ;

09.06.2000

189 462

First Financial Management Corporation,
spol. zriadená podľa zákonov štátu Georgia,
Three Corporate Square, Suite 700, Atlanta,
Georgia 30329, US;

Western Union Holdings, Inc., 6200 South 01.06.2000
Quebec Street, Englewood, Colorado
80111, US;

189 463

First Financial Management Corporation,
spol. zriadená podľa zákonov štátu Georgia,
Three Corporate Square, Suite 700, Atlanta,
Georgia 30329, US;

Western Union Holdings, Inc., 6200 South 01.06.2000
Quebec Street, Englewood, Colorado
80111, US;

Terajší majiteľ

S účinnosťou
od:

Čiastočné prevody ochranných známok
(111)168 171

(111) 168 171

bola s účinnosťou od 01.08.2000 čiastočne prevedená na:

bola s účinnosťou od 01.08.2000 čiastočne prevedená na:

(111) 168 171
(510) Polotovary z farebných kovov a ich zliatin, zámoč
nícke výrobky, iné kovové výrobky; obrábacie a
jednoúčelové stroje a zariadenia, stroje pre nekon
venčné technológie, valivé ložiská, náradie, nástro
je, meracia technika; vozidlá okrem vozidiel typu
záhradných malotraktorov.
(511) 6, 7, 8, 9, 12

(111) 168 171
(510) Polotovary z farebných kovov a ich zliatin, zámoč
nícke výrobky, iné kovové výrobky; obrábacie a
jednoúčelové stroje a zariadenia, stroje pre nekon
venčné technológie, valivé ložiská, náradie, nástro
je, meracia technika; vozidlá okrem vozidiel typu
záhradných malotraktorov.
(511) 6, 7, 8, 9, 12

a

a

(111)A 168 171
(510) Prevodovky pre stavebné, cestné a poľnohospodár
ske stroje. Vozidlá typu záhradných malotraktorov,
prevodovky pre traktory.
(511) 7, 12

(Ill)B 168 171
(510) Agregáty pre letecký priemysel.
(511) 7

Zmena v údajoch o majiteľoch ochranných známok
Číslo zápisu

Majiteľ

Dátum zápisu
do registra:

89 235

Kungshammaren Aktiebolag, Hôganäs, SE;

09.06.2000

93 284

Lilleborg AS, Oslo, NO;

15.06.2000

93 228

Lilleborg AS, Oslo, NO;

15.06.2000

94 953

United Distillers & Vintners (ER) Limited, Edinburgh, Škótsko, GB;

19.06.2000

96 606

Alcoa Inc., spol. zriadená podľa zákonov štátu Pennsylvania, Pittsburgh, Pennsylvania,
US;

15.06.2000

96 969

Ferring - Léčiva, a. s., K Rybníku 475, 252 42 Jesenice u Prahy, CZ;

16.06.2000

101 752

Dictaphone Corporation, spol. zriadená podľa zákonov štátu Delaware,
Broadbridge Avenue, Stratford, Connecticut, US;

20.06.2000

111 604

Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň, CZ;

12.06.2000

154 632

SARA LEE HOUSEHOLD AND BODY CARE NEDERLAND B. V, Laan der
Techniek 22, 3903 AT Veenendaal, NL;

01.06.2000

156 552

Alcoa Inc., spol. zriadená podľa zákonov štátu Pennsylvania, Pittsburgh, Pennsylvania,
US;

15.06.2000

157 332

HNA Holdings, Inc., 30 Independence Boulevard, Warren, New Jersey 07059, US;

15.06.2000

157 333

HNA Holdings, Inc., 30 Independence Boulevard, Warren, New Jersey 07059, US;

15.06.2000

157 334

HNA Holdings, Inc., 30 Independence Boulevard, Warren, New Jersey 07059, US;

15.06.2000

159 282

The Coca-Cola Company, spol. zriadená podľa zákonov štátu Delawre, 310 North
Avenue, N. W, Atlanta, Georgia 30313, US;

19.06.2000

159 576

The Coca-Cola Company, spol. zriadená podľa zákonov štátu Delawre, 310 North
Avenue, N. W., Atlanta, Georgia 30313, US;

19.06.2000

160 421

Ferring - Léčiva, a. s., K Rybníku 475, 252 42 Jesenice u Prahy, CZ;

16.06.2000

161 420

PRIMUS AB, 171 26 Solná, SE;

12.06.2000

Číslo zápisu

Majiteľ

Dátum zápisu
do registra:

162 277

ENGLEWOOD LIMITED, Talbot Road, Hyde, Cheshire SK14 4EJ, GB;

15.06.2000

162 854

Ferring - Léčiva, a. s., K Rybníku 475, 252 42 Jesenice u Prahy, CZ;

16.06.2000

164 237

Dexion Europe Limited, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Hertfordshire HP2 7EW,
GB;

08.06.2000

164 373

SEIKO KABUSHIKI KAISHA, 5-11, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP;

19.06.2000

164 595

Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň, CZ;

12.06.2000

164 776

Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.), 6-2, Hon-machi 1-chome,
Shibuya-ku, Tokyo, JP;

01.06.2000

164 777

Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.), 6-2, Hon-machi 1-chome,
Shibuya-ku, Tokyo, JP;

01.06.2000

164 778

Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.), 6-2, Hon-machi 1-chome,
Shibuya-ku, Tokyo, JP;

01.06.2000

164 779

Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.), 6-2, Hon-machi 1-chome,
Shibuya-ku, Tokyo, JP;

01.06.2000

164 780

Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.), 6-2, Hon-machi 1-chome,
Shibuya-ku, Tokyo, JP ;

01.06.2000

164 781

Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.), 6-2, Hon-machi 1-chome,
Shibuya-ku, Tokyo, JP;

01.06.2000

164 782

Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.), 6-2, Hon-machi 1-chome,
Shibuya-ku, Tokyo, JP;

01.06.2000

165 073

Ferring - Léčiva, a. s., K Rybníku 475, 252 42 Jesenice u Prahy, CZ;

16.06.2000

165 399

Ferring - Léčiva, a. s., K Rybníku 475, 252 42 Jesenice u Prahy, CZ;

16.06.2000

166 366

CNA Holdings, Inc., 86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 07901, US;

14.06.2000

166 411

Ferring - Léčiva, a. s., K Rybníku 475, 252 42 Jesenice u Prahy, CZ;

16.06.2000

Číslo zápisu

Majiteľ

Dátum zápisu
do registra:

167 684

AGRANA Stňrke-Gesellschaft m. b. H., F. W. RaiiFeisen-Platz 1, 1020 Viedeň, AT;

14.06.2000

167 798

Vivat Holdings Limited, Lee Cooper House, 17 Bath Road, Slough, Berkshire SLl 3UL,
GB;

13.06.2000

167 813

Haw Par Corporation Limited, 178 Clemenceau Avenue, 08.00 Haw Par Glass Tower,
Singapore 239926, SG;

20.06.2000

167 818

Haw Par Corporation Limited, 178 Clemenceau Avenue, 08.00 Haw Par Glass Tower,
Singapore 239926, SG;

20.06.2000

167 848

Armor All Products Corporation, spol. zriadená podľa zákonov štátu Delaware,
1221 Broadway, Oakland, 94612 California, US;

19.06.2000

167 892

Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň, CZ;

12.06.2000

168 101

BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC., 1209 Orange Street, Wilmington,
Delaware, US;

20.06.2000

168 158

Calvin Klein Trademark Trust, c/o Calvin Klein, Inc., 205 West 39th Street,
New York, 10018, US;

15.06.2000

168 259

MOEN INCORPORATED, 25300 Al Moen Drive, North Olmsted, Ohio, US;

14.06.2000

168 575

ELKEM ASA, Hoffsveien 65 B, 0377 Oslo, NO;

12.06.2000

168 595

Jack Daniel Distillery, Lem Mottow, Prop. Inc., spol. zriadená podľa zákonov štátu
Kentucky, Kentucky Hole Life Building, Louisville, Kentucky 40202, US;

12.06.2000

168 596

WEA International Inc., spol. zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 3514 Silverside
Road, Wilmington, Delaware 19801, US;

16.06.2000

168 626

Alois Pôschl GmbH & Co. KG, Dieselstrasse, D-84144 Geisenhausen bei Landshut, DE;

15.06.2000

168 702

MOEN INCORPORATED, 25300 Al Moen Drive, North Olmsted, Ohio, US;

14.06.2000

169 920

RUBENA, a. s., Ul. akad. Bedmy, 502 00 Hradec Králové, CZ;

20.06.2000

170 589

Allied Domecq Retailing (Holdings) Limited, Burton upon Trent, GB;

20.06.2000

Číslo zápisu

Majiteľ

Dátum zápisu
do registra:

171 805

THOMAS & BETTS CORPORATION (the Tennessee corporation), 8155 T & B
Boulevard, Memphis, Tennessee 38125, US;

01.06.2000

171 806

THOMAS & BETTS CORPORATION (the Tennessee corporation), 8155 T & B
Boulevard, Memphis, Tennessee 38125, US;

01.06.2000

171 807

THOMAS & BETTS CORPORATION (the Tennessee corporation), 8155 T & B
Boulevard, Memphis, Tennessee 38125, US;

01.06.2000

171 808

THOMAS & BETTS CORPORATION (the Tennessee corporation), 8155 T & B
Boulevard, Memphis, Tennessee 38125, US;

01.06.2000

171 809

THOMAS & BETTS CORPORATION (the Tennessee corporation), 8155 T & B
Boulevard, Memphis, Tennessee 38125, US;

01.06.2000

172 412

Q-CONTROL, spol. s r. o., Mliekárenská 8, 821 09 Bratislava, SK;

12.06.2000

172 531

NEALKO Olomouc, a. s., Příkop 4, 602 00 Bmo, CZ;

09.06.2000

172 534

NEALKO Olomouc, a. s., Příkop 4, 602 00 Bmo, CZ;

09.06.2000

172 801

Allied Domecq Retailing (Holdings) Limited, Burton upon Trent, GB;

20.06.2000

173 575

NEALKO Olomouc, a. s., Příkop 4, 602 00 Bmo, CZ;

09.06.2000

173 810

Planet Hollywood International, Inc., spol. zriadená podľa zákonov štátu Delaware,
8669 Commodity Circle, Orlando, Florida 32819, US;

20.06.2000

173 872

Alois Poschl GmbH & Co. KG, Dieselstrasse, D-84144 Geisenhausen bei Landshut, DE;

15.06.2000

174 015

Allied Domecq Retailing (Holdings) Limited, Burton upon Trent, GB;

01.06.2000

175 222

Alois Poschl GmbH & Co. KG, Dieselstrasse, D-84144 Geisenhausen bei Landshut, DE;

15.06.2000

176 367

DRUCHEMA, družstvo pro chemickou výrobu a služby, Služeb 3, 100 00 Praha 10, CZ;

15.06.2000

178 501

QUEST VITAMINS LIMITED, 8 Venture Way, Aston Science Park, Birmingham
B7 4AD, GB;

01.06.2000

Číslo zápisu

Majiteľ

Dátum zápisu
do registra:

180 281

MARTIN DIESEL, a. s., akciová spoločnosť v konkurze, Langsfeldova 1,
036 80 Martin, SK;

13.06.2000

180 546

BATMARK LIMITED, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, GB;

08.06.2000

182 175

STYL, družstvo pro chemickou výrobu, Ohradni 30, 145 09 Praha 4, CZ;

09.06.2000

182 475

General Media Communications, Inc., 11 Penn Plaza, New York, New York, US;

01.06.2000

182 476

General Media Communications, Inc., 11 Penn Plaza, New York, New York, US;

01.06.2000

183 189

General Media Communications, Inc., 11 Perm Plaza, New York, New York, US;

01.06.2000

186 488

RUBENA, a. s., Ul. akad. Bedmy, 502 00 Hradec Králové, CZ;

20.06.2000

187 203

PIRELLI PNEUMATIC1 SPA, Viale Sarca, 222, 20126 Milano, IT;

20.06.2000

187 829

British-American Tobacco (Holdings) Limited, Globe House, 4 Temple Place, London
WC2R 2PG, GB;

08.06.2000

188 484

SANOFI-BIOCOM Sp. Z. o. O, Lubelská 52, 35233 Rzeszow, PL;

20.06.2000

188 795

ENGO, s. r. o., VI. Clementisa 13, 917 00 Trnava, SK;

16.06.2000

189 364

NEALKO Olomouc, a. s., Příkop 4, 602 00 Bmo, CZ;

09.06.2000

Licenčné zmluvy
Dátum uzatvorenia
licenčnej zmluvy

S účinnosťou
od;

ELSV1T, a. s., Komárňanská ELEKTROSVIT SLUŽBY, s. r. o.,
cesta 3, 940 37 Nové Zámky, Komárňanská cesta 3, 940 37 Nové
SK;
Zámky, SK;

30.06.1999

08.06.2000

153 077

ELSVIT, a. s., Komárňanská ELEKTROSVIT NÁRADIE, s. r. o„
cesta 3, 940 37 Nové Zámky, Komárňanská cesta 3, 940 37 Nové
SK;
Zámky, SK;

30.06.1999

08.06.2000

153 077

ELSVIT, a. s., Komárňanská ELEKTROSVIT SVIETIDLÁ, s. r. o., 30.06.1999
cesta 3, 940 37 Nové Zámky, Komárňanská cesta 3, 940 37 Nové
SK;
Zámky, SK;

08.06.2000

153 077

ELSVIT, a. s., Komárňanská ELEKTROSVIT MEDILUX, s. r. o., 30.06.1999
cesta 3, 940 37 Nové Zámky, Komárňanská cesta 3, 940 37 Nové
SK;
Zámky, SK;

08.06.2000

157 039

GALENA, a. s., Ostravská K. K. Company, s. r. o., pivovar llava, 24.06.1998
29, 747 70 Opava - Komárov, Pivovarská 58, 019 01 Hava, SK;
CZ;

05.06.2000

157 039

GALENA, a. s., Ostravská BONITA - Ladislav Schek, Ul. bisk.
29, 747 70 Opava - Komárov, Királya 27/7, 945 01 Komárno, SK;
CZ;

05.05.1998

05.06.2000

157 039

GALENA, a. s., Ostravská
S. T. E. I. N., a. s., Bratislava, Blu29.05.1998
29, 747 70 Opava - Komárov, mentálska 19, 816 13 Bratislava, SK;
CZ;

05.06.2000

157 039

GALENA, a. s., Ostravská Sódovkáreň Mima, UL SNP 48,
29, 747 70 Opava - Komárov, 946 03 Kolárovo, SK;
CZ;

29.04.1998

05.06.2000

157 039

GALENA, a. s., Ostravská HELLER - sódovkáreň Tibor Hege29, 747 70 Opava - Komárov, dus, Stadiónová 17, 932 01 Veľký
CZ;
Meder, SK;

21.04.1998

05.06.2000

157 039

GALENA, a. s., Ostravská
BAUMGARTNER - Nealko, spol.
29, 747 70 Opava - Komárov, s r. o., SNP 8, 900 01 Modra, SK;
CZ;

05.05.1998

05.06.2000

157 039

GALENA, a. s., Ostravská FATRA TRADING, s. r. o., Jego29, 747 70 Opava - Komárov, rovova 37, 975 51 Banská Bystrica,
CZ;
SK;

05.05.1998

05.06.2000

Číslo zápisu

Majiteľ

153 077

Nadobúdateľ Ucencie

Číslo zápisu

Majiteľ

157 039

Nadobúdateľ licencie

Dátum uzatvorenia
licenčnej zmluvy

S účinnosťou
od:

GALENA, a. s., Ostravská ESPERIA, a. s., Vajnorská 8,
29, 747 70 Opava - Komárov, 831 03 Bratislava, SK;
CZ;

07.05.1998

05.06.2000

157 039

GALENA, a. s., Ostravská LIMOS, spol. s r. o., T. G. Masaryka
29, 747 70 Opava - Komárov, 955/8, 960 01 Zvolen, SK;
CZ;

11.05.1998

05.06.2000

157 039

GALENA, a. s., Ostravská AMBRÓZIA, spol. s r. o., Dukelská
29, 747 70 Opava - Komárov, 23, 920 01 Hlohovec, SK;
CZ;

01.05.1998

05.06.2000

157 039

GALENA, a. s., Ostravská Gráz Pavol, Družstevná 78, 916 24
29, 747 70 Opava - Komárov, Horná Streda, SK;
CZ;

10.09.1998

05.06.2000

157 039

GALENA, a. s., Ostravská Porubská Helena, výroba limonád,
29, 747 70 Opava - Komárov, Trnavská cesta 662, 922 07 Veľké
CZ;
Kostoľany, SK;

07.10.1998

05.06.2000

157 039

GALENA, a. s., Ostravská
SONECO - Ing. Marian Kubala,
29, 747 70 Opava - Komárov, Vnútorná okružná 67/6, 945 01
CZ;
Komárno, SK;

04.05.1998

05.06.2000

157 039

GALENA, a. s., Ostravská
Horský pramen, s. r. o., J. Kalinčiaka 08.01.1999
29, 747 70 Opava - Komárov, 14, 010 01 Žilina, SK;
CZ;

05.06.2000

157 039

GALENA, a. s., Ostravská
Sza - Limo, spoločnosť s ručením
29, 747 70 Opava - Komárov, obmedzeným, Veľké Ludince 446,
CZ;
935 65 Veľké Ludince, SK;

01.03.1999

05.06.2000

157 039

GALENA, a. s., Ostravská TOP GOLD, spol. s r. o., Viničná 1,
29, 747 70 Opava - Komárov, 940 01 Nové Zámky, SK;
CZ;

01.03.1999

05.06.2000

157 039

GALENA, a. s., Ostravská
MaM AGRO, Cesta Mieru - PD,
29, 747 70 Opava - Komárov, 038 12 Necpaly, SK;
CZ;

12.04.1999

05.06.2000

157 039

GALENA, a. s., Ostravská
MARTINO, s. r. o., Bystrická cesta
29, 747 70 Opava - Komárov, 69, 034 03 Ružomberok, SK;
CZ;

07.04.1999

05.06.2000

157 039

GALENA, a. s., Ostravská
SÓDA - MIX, s. r. o., Košice, Tex29, 747 70 Opava - Komárov, tilná 5, 040 01 Košice, SK;
CZ;

14.06.1999

05.06.2000

Nadobúdateľ licencie

Dátum uzatvorenia
licenčnej zmluvy

S účinnosťou
od:

04.05.1999

15.06.2000

Číslo zápisu

Majiteľ

163 367

CHEMOSVIT, a. s., Štúrova SP ZAT LUCKCHIM, Luck, Ulica
Rivnenska 76 A, 263 020 Gorod
101, 059 21 Svit, SK;
Luck, UA;

171 772

ELSVIT, a. s., Komárňanská ELEKTROSVIT SLUŽBY, s. r. o.,
cesta 3, 940 37 Nové Zámky, Komárňanská cesta 3, 940 37 Nové
Zámky, SK;
SK;

30.06.1999

08.06.2000

171 772

ELSVIT, a. s., Komárňanská ELEKTROSVIT NÁRADIE, s. r. o., 30.06.1999
cesta 3, 940 37 Nové Zámky, Komárňanská cesta 3, 940 37 Nové
Zámky, SK;
SK;

08.06.2000

171 772

ELSVIT, a. s., Komárňanská ELEKTROSVIT MOTORY, s. r. o.,
cesta 3, 940 37 Nové Zámky, Komárňanská cesta 3, 940 37 Nové
SK;
Zámky, SK;

30.06.1999

08.06.2000

171 772

ELSVIT, a. s., Komárňanská ELEKTROSVIT SVIETIDLÁ, s. r. o., 30.06.1999
cesta 3, 940 37 Nové Zámky, Komárňanská cesta 3, 940 37 Nové
SK;
Zámky, SK;

08.06.2000

171 772

ELSVIT, a. s., Komárňanská ELEKTROSVIT MEDILUX, s. r. o., 30.06.1999
cesta 3, 940 37 Nové Zámky, Komárňanská cesta 3, 940 37 Nové
SK;
Zámky, SK;

08.06.2000

171 773

ELSVIT, a. s., Komárňanská ELEKTROSVIT SLUŽBY, s. r. o.,
cesta 3, 940 37 Nové Zámky, Komárňanská cesta 3, 940 37 Nové
SK;
Zámky, SK;

30.06.1999

08.06.2000

171 773

ELSVIT, a. s., Komárňanská ELEKTROSVIT NÁRADIE, s. r. o., 30.06.1999
cesta 3, 940 37 Nové Zámky, Komárňanská cesta 3, 940 37 Nové
SK;
Zámky, SK;

08.06.2000

171 773

ELSVIT, a. s., Komárňanská ELEKTROSVIT MOTORY, s. r. o.,
cesta 3, 940 37 Nové Zámky, Komárňanská cesta 3, 940 37 Nové
SK;
Zámky, SK;

30.06.1999

08.06.2000

171 773

ELSVIT, a. s., Komárňanská ELEKTROSVIT SVIETIDLÁ, s. r. o., 30.06.1999
cesta 3, 940 37 Nové Zámky, Komárňanská cesta 3, 940 37 Nové
SK;
Zámky, SK;

08.06.2000

171 773

ELSVIT, a. s., Komárňanská ELEKTROSVIT MEDILUX, s. r. o., 30.06.1999
cesta 3, 940 37 Nové Zámky, Komárňanská cesta 3, 940 37 Nové
SK;
Zámky, SK;

08.06.2000

Danone Čokoládovny, a. s.,
Mezi vodami 27, 143 20
Praha, CZ;

Čokoládovny - Slovakia, s. r. o.,
Priemyselná ulica, 905 01 Senica,
SK;

Číslo zápisu

Majiteľ

Nadobúdateľ licencie

Dátum uzatvorenia
licenčnej zmluvy

S účinnosťou
od:

181 141

THE COCA-COLA COM
PANY, 310 North Avenue,
N. W., Atlanta, Georgia
30313, US;

Coca-Cola Beverages Slovakia, s. r.
o., Tuhovská 1, P. O. Box 37,
831 07 Bratislava, SK;

22.06.1998

19.06.2000

Ukončenie práva
na užívanie OZ

S účinnosťou
od:

Ukončenie licenčnej zmluvy
Číslo zápisu

Majiteľ

Nadobúdateľ licencie

174 821

Čokoládovny, a. s., Modřan- ČOKOLÁDOVNY-SLOVAKIA,
ská 27, 140 00 Praha 4 s. r. o., Priemyselná ulica 529,
- Modřany, CZ;
905 01 Senica, SK;

01.01.1999

13.06.2000

Záložné právo na ochrannú známku
Číslo zápisu

Majiteľ

162 122

166 009

Záložný veriteľ

Dátum uzatvorenia
zmluvy

S účinnosťou
od:

Vitis trade, s. r. o., Sásovská Banka Slovakia, a. s., Ul. J. Kráľa 1,
cesta 41, 974 01 Banská Bys- 974 01 Banská Bystrica, SK;
trica, SK;

18.05.2000

20.06.2000

Vitis trade, s. r. o., Sásovská Banka Slovakia, a. s., Ul. J. Kráľa 1,
cesta 41, 974 01 Banská Bys- 974 01 Banská Bystrica, SK;
trica, SK;

18.05.2000

20.06.2000

Zaniknuté ochranné známky
Číslo zápisu

Dátum zániku

157 232

04.11.1996

166 253

05.03.1995

Zastavené prihlášky ochranných známok
2574-97
2575-97
2710-97
2861-97
578-98
1434-98

Zamietnuté prihlášky ochranných známok
3315-95
2874-96

Medzinárodne zapísané ochranné známky
(111) 180 781
(220)29.04.1997
(800) 732 656
08.05.2000
DE, AT, BY, BX, BA, MK, RU, FR, HU, IT, PL,
CZ, RO, SI, CH, YU

(111) 188 319
(220)09.05.1997
(800) 732 324
08.05.2000
BA, HR, HU, PL, CZ, SI, UA, UA, YU

(111) 190 047
(220)22.02.1999
(800)732 323
20.03.2000
HR, HU, PL, SI, UA

(111) 190 090
(220) 02.12.1999
(800)733 151
25.04.2000
DE, AT, HU, IT, PL, UA

(111) 190 088
(220) 02.11.1999
(800) 733 276
25.04.2000
AT, BG, HR, RU, HU, PL, CZ, RO, SI, UA

Zmena v zozname tovarov a služieb
(111) 173 700
(510) Umývacie hubky na použitie v domácnosti, čistiace
látky, drôtenky predávané distributérom prihlasova
teľa (majiteľa) len na prámy predaj.
(511)21
S účinnosťou od: 14.06.2000

(111) 187 358
(510) 29 - Mäso a mäsové výťažky, ryby, hydina a zveri
na; nakladaná sušená a upravovaná zelenina a ovo
cie; vajcia, mlieko a mliečne výrobky (jogurty, syry,
maslo); zaváraniny a džemy; jedlé oleje a tuky; rast
linné a živočíšne oleje.
30 - Múka, prípravky z obilnín, chlieb, kiše, pečivo
a cukrovinky, (sušienky, cukrárske výrobky, kolá
če), pizze, rôzne cestá a výrobky na báze cesta, sy
rové koláče/pečivo, zeleninové koláče/pečivo, kolá
čiky a torty (ovocné a čokoládové), jedlé mrazené
krémy.
(511)29, 30
S účinnosťou od: 09.06.2000

(111) 188 533
(510) 36 - Poisťovníctvo.
(511)36
S účinnosťou od: 20.06.2000

Opravy
Vo vestníku č. 3/1995 bol na str. 147 nesprávne
uvedený názov majiteľa zapísanej ochrannej známky
č. 173 147.
Správne znenie:
(730) PHOBOS Corporation, spol. s r. o., Letná č. 4,
927 01 Šaľa, SK;

Vo vestníku č. 10/1999 bol na str. 102 v triede 40 ne
správne uvedený zoznam tovarov a služieb zverejnenej
prihlášky ochrannej známky č. 1768-97.
Správne znenie:
(510)40 - ... úprava uhlia, najmä hnedého, sprievodných
surovín a iných palív, spracovanie odpadu, spraco
vanie koruniek do vrtných kladív brúsením.

Vo vestníku č. 8/2000 bolo na str. 190 nesprávne uve
dené vyobrazenie zverejnenej prihlášky ochrannej znám
ky č. 267-2000.
Správne znenie:
(540)

Medzinárodné cyklistické preteky
OKOLO SLOVENSKA.

CAST
ÚRADNÉ OZNAMY

Oznam
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky oznamuje, že v dňoch 5. a 6. decembra 2000 sa budú v Úra
de priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici konať odborné skúšky uchádzačov na výkon činnosti patentového zá
stupcu:
5. decembra 2000 od 8.00 - písomná časť
6. decembra 2000 od 8.00 - ústna časť (verejná).
Preukazovanie odbornej spôsobilosti advokátmi a komerčnými právnikmi pre udelenie oprávnenia advokátovi ale
bo komerčnému právnikovi na zastupovanie v konaní pred Úradom priemyselného vlastníctva SR bude súčasne
5. decembra 2000 od 8.00 hod. v Úrade priemyselného vlastníctva SR.
Uchádzači o oprávnenie môžu podať do 30. septembra 2000 písomnú žiadosť na adresu:
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Švermova 43
974 05 Banská Bystrica

Oznam
Prijímací pohovor uchádzačov o vzdelávanie v kurze “Duševné vlastníctvo” akreditovanom Ministerstvom školstva
SR bude v dňoch 21. septembra 2000 (modul A) a 28. septembra 2000 (modul D), vždy od 8.00 hod. v kongresovej miest
nosti Úradu priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici.
Harmonogram dvojdňových sústredení vzdelávania v kurze Duševné vlastníctvo v ÚPV SR v školskom roku 2000/2001:
- modul A “Právo duševného vlastníctva” - 21. a 22. septembra 2000,
- 19. a 20. októbra 2000,
- 16. a 17. novembra 2000
- modul B “Tvorivosť - jej manažovanie, marketing a ekonomika” - 14. a 15. decembra 2000,
- 18. a 19. januára 2001,
- 15. a 16. februára 2001
- modul C “Informácie v oblasti duševného vlastníctva’

29. a 30. marca 2001,
26. a 27. apríla 2001,
31. mája a 1. júna 2001

- modul D “Právo priemyselného vlastníctva” - 28. a 29. septembra,
- 26. a 27. októbra,
- 23. a 24. novembra,
- 21. a 22. decembra 2000,
- 25. a 26. januára 2001,
- 22. a 23. februára 2001,
- 22. a 23. marca 2001,
- 19. a 20. apríla 2001,
- 24. a 25. mája 2001.

Záverečné skúšky a obhajoby záverečných prác kurzu “Duševné vlastníctvo” pre absolventov všetkých modulov A,
B, C a D budú v dňoch 19., 20. a 21. júna 2001.

