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VESTNÍK

ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bratislava 6. decembra 1995 12



Dvojpísmenné kódové označenia krajín a medzinár. organizácií

AE Spojené arabské emiráty FK Falklandy MC Monako
AF Afganistan FR Francúzsko MD Moldavsko
AG Antigua a Barbuda MG Madagaskar
AI Anguilla GA Gabon MK Macedónsko
AL Albánsko GB Velká Británia ML Mali
AM Arménsko GD Grenada MM Myanmar (Barma)
AN Holandské Antily GE Gruzínsko MN Mongolsko
AO Angola GH Ghana MO Macao
AR Argentína GI Gibraltár MR Mauri tánia
AT Rakúsko GM Gambia MS Montserrat
AU Austrália GN Guinea MT Malta
AW Aruba GQ Rovníková Guinea MU Mauricius
AZ Azerbajdžan GR Grécko MV Maledivy

GT Guatemala MW Malawi
BA Bosna a Hercegovina GW Guinea-Bissau MX Mexiko
BB Barbados GY Guyana MY Malajzia
BD Bangladéš MZ Mozambik
BE Belgicko HK Hongkong
BF Burkina HN Honduras NA Namibia
BG Bulharsko HR Chorvátsko NE Niger
BH Bahrain HT Haiti NG Nigéria
BI Burundi HU Maďarsko NI Nikaragua
BJ Benin NL Holandsko
BM Bermudy NO Nórsko
BN Brunej ID Indonézia NP Nepál
BO Bolívia IE Írsko NR Nauru
BR Brazília IL Izrael NZ Nový Zéland
BS Bahamy IN India
BT Bhutan IQ Irak ON Omán
BW Botswana IR Irán
BY Bielorusko IS Island PA Panama
BZ Belize IT Taliansko PE Peru

PG Papua-Nová Guinea
CA Kanada JM Jamajka PH Filipíny
CF Stredoafrická republika Jo Jordánsko PK Pakistan
CG Kongo JP Japonsko PL Poľsko
CH Švajčiarsko PT Portugalsko
CI Pobrežie Slonoviny KE Keňa PY Paraguaj
CL Chile KG Kirgizsko
CM Kamerun KH Kambodža QA Katar
CN Čína KI Kiribati
CO Kolumbia KM Komory RO Rumunsko
CR Kostarika KN Svätý Krištof a Nevis RU Rusko
CU Kuba KP Kórejská ľudovodemokratická RW Rwanda
CV Kapverdy republika
CY Cyprus KR Kórejská republika SA Saudská Arabia
CZ Česká republika KW Kuvajt SB Šalamúnové ostrovy

KY Kajmanie ostrovy SC Seychely
DE Nemecko KZ Kazachstan SO Súdán
DJ Džibutsko SE Švédsko
DK Dánsko LA Laos SG Singapur
DM Dominika LB Libanon SH Svätá Helena
DO Dominikánska republika LC Svätá Lucia Sl Slovinsko
DZ Alžírsko LI Lichtenštajnsko SK Slovensko

LK Sri Lanka SL Sierra Leone
EC Ekvádor LR Libéria SM San Marino
EE Estónsko LS Lesotlio SN Senegal
EG Egypt LT Litva SO Somálsko
ES Španielsko LU Luxembursko SR Surinam
ET Etiópia LV Lotyšsko ST Svätý Tomáš a Princov ostrov

LY Líbya SV Salvádor
n Fínsko SY Sýria
FJ Fidži MA Maroko SZ Svazijsko



TC Turks a Caicos UG Uruguaj ZR Zair
TD Čad UZ Uzbekistan ZW Zimbabwe
TG Togo
TH Thajsko VA Vatikán EP Európska patentová

VC Svätý Vincent a Grenadiny organizácia
TJ Tadžikistan VE Venezuela
TM Turkménsko VG Britské Panenské ostrovy WO Medzinárodná organizácia pre
TN Tunisko VN Vietnam duševné vlastníctvo
TO Tonga VU Vanuatu
TR Turecko
TT Trinidad a Tobago WS Samoa
TV Tuvalu
TW Taiwan YE Jemen
TZ Tanzánia YU Juhoslávia
UA Ukrajina
UG Uganda ZA Juhoafrická republika
US Spojené štáty americké ZM Zambia



CAST

VYNÁLEZY 

ÚŽITKOVÉ VZORY

TOPOGRAFIA



Kódy na označovanie jednotlivých druhov dokumentov

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

Udelené patenty podľa zákona č. 527/90 Zb. - kód B6 
v znení zákona NR SR C. 90/93 Z. z.
Zapísané úžitkové vzory podľa zákona č. - kód U
478/1992 Zb. v znení zákona NR SR č. 90/93
Z.z.

Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov

(11) číslo patentu alebo zápisu úžitkového vzoru 6(51) medzinárodné patentové triedenie
(21) číslo prihlášky (54) názov
(22) dátum podania prihlášky (57) anotácia
(31) číslo prioritnej prililášky (71) meno (názov) prihlasovateľa(ov)
(32) dátum prioritnej prihlášky (72) meno pôvodcu(ov)
(33) krajina priority (73) meno (názov) majiteľa(ov)
(40) dátum zverejnenia prihlášky vynálezu (86) údaje PCT
(47) dátum zápisu úžitkového vzoru

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

BAIA zverejnené prihlášky vynálezov MK9A zánik patentov uplynutím doby platnosti
FAlA vzdanie sa alebo odvolanie udeľovacieho ko

nania
MK9F zánik autorských osvedčení uplynutím doby 

platnosti
FC9A zamietnutie prihlášok MM9A zánik patentov pre nezaplatenie ročných
FD9A zastavenie konania o prihláškach poplatkov
FGlK zápisy úžitkových vzorov do registra MM9F zánik autorských osvedčení pre nezaplatenie
FG9A udelené patenty ročných poplatkov
MA9A zánik patentov vzdaním sa PA9F zmena autorských osvedčení na patenty
MA9F zánik autorských osvedčení vzdaním sa PC9F zmena dispozičných práv na vynálezy
MC 9 A zrušenie patentov PD9A zmena majiteľov
MC9F
MH9A
MH9F

zrušenie autorských osvedčení 
čiastočné zrušenie patentov 
čiastočné zrušenie autorských osvedčení

QA9A ponuka licencií



Opravy. Zmeny. Rôzne.

Opravy v prihláškach vynálezov a úžitkových vzorov

HAlA meno pôvodcov
HBlA oprava mien
HClA zmena mien
HDIA oprava adries
HElA zmena adries
HFlA oprava dát
HGlA oprava chýb v triedení
HHlA oprava alebo zmena všeobecne
HKlA tlačové chyby v úradných vestníkoch

Opravy v udelených ochranných dokumentoch

TA9A meno pôvodcov
TB9A oprava mien
TC9A zmena mien
TD9A oprava adries
TE9A zmena adries
TF9A oprava dát
TG9A oprava chýb v triedení
TH9A oprava alebo zmena všeobecne
TK9A tlačové chyby v úradných vestníkoch



BAlA Zverejnené prihlášky vynálezov usporiadané podľa čísel

Ďalej uvedené prihlášky vynálezov boli zverejnené dňom uvedeným vo Vestníku ÚPV SR podľa 
zákona o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch č.527/1990 Zb., v znení zákona NR SR č.90/1993 
Z.z., o opatreniach v oblasti priemyselného vlastníctva.

7289-83 GOl K 13/00 
75-86 C 12 N 15/64 

2733-88 G 03 B 21/60 
4156-88 EOl B 27/02 
5211-88 HOl H 9/20 
5902-88 E 01 B 27/17 
2760-89 EOl C 9/04 
1438-89 AOl H 1/00 
6672-89 C 07 D 277/68 

920-91 A 63 B 59/14 
2407-91 C 07 D 317/16 
3045-91 C 07 D 309/38 
3782-91 C 07 D 491/10 
4062-91 B 65 G 53/30 

79-92 C 07 D 277/70
1554- 92 F 16 D 3/10
1555- 92 F 16 D 3/10
1556- 92 F 16 D 3/10 
2772-92 A 23 B 7/154 
3153-92 C 07 D 499/04 
3222-92 A 01 N 35/10 
3820-92 C 07 D 309/38

786-93 AOl G 13/06 
11-94 A 61 B 5/0478 

537-94 C 07 D 473/06
551- 94 B 02 C 18/06
552- 94 AOl F 29/00
553- 94 BOl F 7/04 
561-94 B 09 B 3/00
575- 94 G 05 B 9/00
576- 94 A 43 B 17/08 
601-94 C 01 B 33/154 
619-94 B 08 B 1/04 
625-94 E 04 H 1/12
627- 94 F 24 B 1/183
628- 94 F 24 C 1/182 
641-94 G 05 D 3/10 
675-94 A 61 F 13/15 
834-94 C 07 D 471/14 
836-94 D 04 B 1/26

1125-94 A 47 C 23/06 
1273-94 F 16 L 55/124 
1341-94 A 43 D 13/28 
1607-94 F 02 B 75/02 

173-95 A 61 K 7/24
179- 95 H 02 K 5/20
180- 95 F 16 L 33/02

242-95 F 28 G 1/16
280-95 C 10 L 1/04
311-95 A 61 M 15/00
332-95 A 61 M 37/00
403-95 C 07 D471/16
421-95 F 27 D 3/10
462-95 F 16 H 25/06
473-95 B 32 B 31/08
475-95 C 07 F 9/141
476-95 C 07 K 5/08
478-95 B 24 B 1/00
510-95 H 05 K 7/00
514-95 E 03 D 3/12
528-95 C 07 C 229/48
536-95 F 28 F 9/26
547-95 C 07 D 401/04
558-95 C 07 K 7/52
569-95 D 04 C 1/06
573-95 F 16 C 33/72

592-95 A 61 K 47/44
596-95 C 07 D471/16
597-95 C 07 D 495/04
606-95 C 01 B 3/36
611-95 A 61 F 13/15
618-95 C 03 C 17/34
621-95 C 07 D 239/30
622-95 C 08 L 23/12
628-95 A 62 D 3/00
635-95 C 07 D 231/12
637-95 C 07 F 4/52
661-95 A 01 N 43/653
663-95 AOl N 43/50
677-95 E 03 D 1/34
687-95 A 01 N 25/04
699-95 C 08 J 7/04
718-95 B 01 J 31/06
720-95 F 23 D 14/24
721-95 C 07 D 307/82
726-95 C 08 G 79/02
731-95 A 61 K 38/00
732-95 A 01 N 33/06
734-95 B 01 J 32/00
739-95 C 08 F 4/16
775-95 C 07 D 493/06
777-95 C 07 C 317/32
778-95 C 07 D 233/61
782-95 A 01 N 37/18

788-95 C 07 D 305/14
799-95 C 07 D 261/08
780-95 C 03 C 13/06
822-95 C 07 D 495/04
827-95 C 07 K 7/06
837-95 E 21 B 43/16
845-95 C 07 D 277/80
848-95 A 47 L 9/06
896-95 E 04 B 1/78
898-95 E 04 B 1/78
908-95 B 41 F 17/00
911-95 C 07 D 205/12
912-95 C 07 D 409/06
921-95 C 07 F 9/6574
937-95 D 04 H 13/00
941-95 H 02 G 11/00
947-95 C 07 D 403/12
955-95 E 02 B 5/08
956-95 C 07 D 311/46
958-95 G 05 B 19/042
959-95 G 01 F 1/66
962-95 A 01 N 59/10
963-95 E 21 B 37/06
964-95 E 05 D 7/04
980-95 E 04 G 1/20
991-95 C 07 D 417/12
997-95 C 07 D 471/04

1003-95 A 61 C 17/02
1004-95 A 23 D 7/015
1005-95 A 23 P 1/10
1010-95 C 02 F 3/30
1011-95 C 02 F 3/30
1026-95 A 61 M15/24
1036-95 C 11 D 3/12
1038-95 C 11 D 3/12
1039-95 A 23 P 1/08
1063-95 C 07 D 471/04
1070-95 C 12 N 15/82
1071-95 C 07 D 409/04
1090-95 C 07 D 405/06
1098-95 H 01 M:2/04
1099-95 C 07 C 59/105
1107-95 D 01 F 11/02
1108-95 A 61 K 9/46
1110-95 A 23 G 9/28
1114-95 C 07 D 501/36



6 (Sl) AOl F 29/00, B 02 C 18/06
(21) S52-94
(71) Jirkovský Václav, Stará Huť, CZ;
(72) Jirkovský Václav, Stará Huť, CZ;
(54) Miešač
(22) 11.05.94
(32) 03.05.94
(31) PV 1091-94
(33) CZ
(57) Miešač, hlavne ferm en lačných zmesi, pozostáva 

zo skrine (1) miešača (2) so vstupným otvorom 
(3) a výstupným otvorom (4). V skrini (1) mieša
ča (2) je otočné uložené miešacie zariadenie (5) 
spojené s pohonom (6) miešača (2).Na vstupnom 
otvore (3) miešača (2) je umiestnený drvič (7), 
pozostávajúci zo skrine (8) drviča (7), vybavenej 
násypným otvorom (9) a výsypuým otvorom (10). 
V skrini (8) drviča (7) je uložené drviace zaria
denie (11), pričom výsypný otvor (10) drviča (7) 
je spojený so vstupným otvorom (4) miešača (2).
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6 (SI) A 01 II1/00,3/00,4/00
(21) 1438-89
(71) CBA-GEIGY AG1 Bazilej, CH;
(72) Hom Michael E., Woodland, CA, US; Hanns 

Christian T., Chapel Hill, NC, US; Shillito Ray
mond D. Dr., Chapel Hill, NC, US;

(54) Regenerácia lipnicovitých rastlín z podčeladc 
Pooidcae vychádzajúc z protoplaslov

(22) 07.03.89
(32) 08.03.88
(31) 165 665
(33) US
(57) Riešenie sa týka bunečných kultúr lipnicovitých 

rastlín, ktoré sa môžu regenerovať na celé rastli
ny, najmä na fcrtilné rastliny. Uvedené riešenie 
opisuje ďalej uskutočnenie spôsobu regenerácie 
ako aj novú metódu konzervácie cmbryogémiych 
bunečných kultúr za chladil.



6 (51) AOl N 25/04,25/02,43/36
(21) 687-95
(71) American Cyanamid Company, Wayne, NJ1 US;
(72) Martin Craig Arlen, Morrisville, PA, US; SchafT 

Mimi Yih-Pei Chou, Princeton, NJ, US;
(54) Suspenzný koncentrát
(22) 23.05.95
(32) 25.05.94
(31) 08/248 996
(33) US
(57) Insekticidny a akaricidny suspenzný koncentrát 

obsahuje 10 až 50 % hmotnostných časticovej 
aiylpyrolovej zlúčeniny s objemovým středným 
priemerom častíc v rozmedzí od 0,5 do 4pm, 0,1 
až 2 % hmotnostně disperzného činidla, 0,5 až 5 
% hmotnostných stérického stabilizátora, 0,1 až 
1 % hmotnostně suspenzného činidla, 0,01 až 
0,5 % hmotnostných zahusťovadla, 5 až 15 % 
hmotnostných nemrznúcej prísady, ďalej obsahu- 
je až do 1 % lunotnostného protipenového činid
la, až do 0,3 % hmotnostného konzervačného či
nidla a vodu. Ako arylpyrolová zlúčenina je po
užitá zlúčenina vzorca I, ktorej substituenty sú 
opísané v opise.
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6 (51) AOl N 33/06,37/18,29/10,29/00
(21) 732-95
(71) CIBA-GEIGY AG, Bazilej, CH,
(72) Glock Jutta Dr., Mumpf, CH; Hudetz Manfred 

Dr., Rheinfelden, CH;
(54) Selektívny herbicídny prostriedok a spôsob 

selektívneho boja proti burinám
(22) 01.06.95
(32) 03.06.94, 14.07.94
(31) 1758/94-0,2253/94-8
(33) CH, CH
(57) Herbicídny prostriedok na ničenie burín v kultú

rach úžitkových rastlín okrem inertných nosných 
látok a prísad obsahuje ako účinnú zložku zmes, 
ktorá sa skladá z herbicídne účinného množstva 
derivátu anilínu všeobecného vzorca I, v ktorom 
R° predstavuje metylovú alebo etylovú skupinu, 
a z antagonisticky voči herbicídu pôsobiaceho 
množstva chlórderivátu všeobecného vzorca 
R-CHYCL, v ktorom je R cyklický alebo necyk- 
lický organický zvyšok a Y je chlór alebo prípad
ne vodík. Ďalej sa opisuje spôsob selektívneho 
ničenia burín a tráv v kultúrach úžitkových rast
lín, predovšetkým kukurice, pričom sa porasty 
kultúrnych rastlín alebo pestovateľské plochy 
ošetria 0,001 až 10 kg/ha derivátu anilínu vše

obecného vzorca I a 0,005 až 0,5 kg/ha chlórderi
vátu všeobecného vzorca R-CHYC1.



6 (51) AOl N 35/10,43/82,43/76,43/42,43/40,25/32
(21) 3222-92
(71) C1BA-GEIGY AG, Bazilej, CH,
(72) Ryan Patrik Dr , Cambridge, GB, Hofer Urs Dr , 

Rhemfelden, CH; lstead Richard, Bottmingen, 
CH; Gut Hans Dr., Wallbach, CH, lwanzik 
Wolfgang Paul Dr., Sisseln, CH,

(54) Synergický prostriedok a spôsob selektívneho 
potláčania burín

(22) 26.10 92
(32) 15.11 91,09 06.92
(31) 3326/91-4,01835/92-0
(33) CH, CH
(57) Prostriedok obsahuje 5-(2, 4,6-trimety 1 fenyl)-2- 

-(I -(etoximino)propionyl)cyklohexán-1,3-dión 
vzorca I a synergicky účinné množstvo buď pro- 
pmylesteru kyseliny 2-(4-(5-chlór-3-fluór-2-py- 
ridyloxyjfenoxy) propiónovej vzorca H, alebo ety- 
lesteru kyseliny (±)-2-(4-(6-chIór-2-benzoxazo~ 
lyloxy)fcnoxy)propiónovej vzorca UI Spôsob 
spočíva v ošetrení kultúr úžitkových rastlín týmto 
prostriedkom v množstve, ktoré odpovedá 1 až 
0,01 kg celkového množstva účinných látok na 
hektár

o "V*.

XCC" m

CM, CX1

r
-ti-o r

OCH-COOCH2OmCH (H)

H
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6 (51) AOl N 37/18, 65/00 // (A 01 N 37/18,61:00, 
43:90,57:12,43:70,43:40, 43:707,47:36)

(21) 782-95
(71) BUCKMAN LABORATORIES INTERNATIO

NAL, INC , Memphis, TN, US;
(72) Bryant Stephen D , Bartlett, TN, US; Lee James 

C , Memphis, TN, US, Elhs M Sheldon, Ft 
Collins, CO, US,

(54) Pesticidny prostriedok a spôsob zvýšenia 
účinnosti pesticídu

(22) 13.12 93
(32) 14.12.92 09 06.93
(31) 07/990 078, 08/073 525
(33) US1US
(86) PCT/US93/11887, 13.12.93
(57) FYostriedok obsahuje aspoň jeden pesticíd a as

poň jednu zlúčeninu vzorca I. R3(CjO)-N- 
-(R1XR2), kde R1 je vodík alebo substituovaná 
alebo nesubstituovaná Ci-Cealkylová skupina, R2 
je vodík alebo substituovaná alebo nesubstituo- 
vaná Ci-C^alkylová skupina, a R3C(O)- je substi
tuovaný alebo nesubstituovaný zvyšok mastnej 
kyseliny s 8 až 22 atómami uhlíka Spôsob zvý
šenia účinnosti pesticídu spočíva v tom, že k 
pesticídu sa pridá účimié množstvo zlúčeniny 
vzorca I na zvýšenie pesticídnej aktivity pesticí
du.



6 (51) AOl N 43/50,43/78,43/40,47/44, 57/24,43/54, 
43/66

(21) 663-95
(71) Bayer AktiengeseIIschaft, Leverkusen, DE;
(72) Dom Hubert Dr., Wuppertal, DE; Hopkins Te

rence Dr., Tainboriiie, Qld., AU;
(54) Prostriedok na nesystematické kynoženie pa

razitov
(22) 18.05.95
(32) 20.05.94
(31) P 44 17 742.9
(33) DE
(57) Použitie agonistov a antagonistov nikotínových 

acetyl cho] ínových receptorov hmyzu na nesyste
matické potláčanie parazitujúceho hmyzu, ako sú 
blchy, vši alebo muchy, na ľuďoch a zvieratách.
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6 (51) AOl N 43/653,43/40,37/34,29/04, 43/26, 
43/04, 43/28

(21) 661-95
(71) CIBA-GE1GY AG, Bazilej, CH;
(72) Zeun Ronald Dr., Neuenburg, DE; Knauf-Beiler 

Gertrude Dr., Mtlllheiin, DE;
(54) Mikrobicidny prostriedok na ochranu rastlín 

a jeho použitie
(22) 18.05.95
(32) 20.05.94
(31) 1576/94-5
(33) CH
(57) Mikrobicidny prostriedok obsahuje aspoň dve zlož

ky, ktorými sú účinné látky v synergickom množ
stve, pričom prvá zložka je vybraná m skupiny zalir- 
ňujúcej 1 -[3-(2~chlóďenyl>2-(4-(luórfenyi)oxirán-2- 
-ylmetyl)-1H-1,2,4-triazol, 4-(4-chlórfenyl>2-fenyl- 
-2-( 1,2,4-triazol-l -ylmetyl-butyronitril, S-(4-chlór- 
benzyl >2,2-dimetyl-1-(111-12,4-úiazol -1 -yl-metyl> 
-cyklopcntanol, 2-(2,4-dichIórfenyl>3-( I H-1,2,4-
triazDl-1 -yl)propyl-1,1,2,2-tetrafluóretyléler, ot-12- 
-(4-clilórfeiiyl)etyl J-a-( 1,1 -dimetyletyl)-1H-1,2,4- 
-triazol-1 -etanol, 1 -[4-bróm-2-(2,4-didvlórfenyl )-te- 
trahydrofurťuryl J-IH-I ,2,4-triazol, alebo niektorú z 
ich soli alebo komplexov s kovmi, a druhou zložkou 
je 1 -(1 -(2,4-dichlórfenyl>4-propyl-1,3-dioxolán-2- 
-yl-metyl ]-1H-12,4-triazol a/alebo 4-cyklopropyl-6- 
-mctyl-N-fenyl-2-pyrimidinamin, alebo niektorá z 
ich soli alebo komplexov s kovmi. Ďalej sa opisuje

použitie tohto prostriedku na ochranu rastlín proti 
hubovým chorobám.



6 (51) AOl N 59/10, 59/12, C 02 F 1/50
(21) 962-95
(71) BUCKMAN LABORATORIES INTERNATIO

NAL, INC., Memphis, TN, US,
(72) Morgan Frederic L, Cordova, TN, US;
(54) Spôsob ničenia makrobezstavovcov
(22) 28.01.94
(32) 02 02.93
(31) 08/012 367
(33) US
(86) PCT/US94/00519, 28.01.94
(57) Do vodného systému, napríklad jazier, sa pridá 

regulačné účinné množstvo aniónovej toxickej 
látky obsahujúcej anión T alebo F", ako je ety- 
léndiamíndihydrojodid alebo fluorid sodný.
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6(51) A 23 D 7/015, 7/05
(21) 1004-95
(71) Unilever NV, Rotterdam, NL;
(72) Reckweg Freek, Buchenberg-Ahegg, DE; Chia- 

verini Michael, Towson, MD, US; Lehouiller 
Scott Antonio, Ellicott City, MD, US;

(54) Jedlý nátierkový produkt s olejovo kontinuál
nou emulziou

(22) 28.01 94
(32) 17 02 93
(31) 08/018 665
(33) US
(86) PCT/EP94/00277, 28 01 94
(57) Nátierkový produkt obsahuje od 30 do 40 % 

hmolnostných kontinuálnej tukovej fázy a 60 až 
70 % hmolnostných vodnej fázy. Tuková fáza >b- 
sahuje neproteinový inhibitor kryštalizácie tuku v 
množstve 0,05 až 0,5 % hmotnostného a neprote
inový emulzifikátor v množstve 0,1 až 0,4 Vo 
htnotnostného. Vodná fáza obsahuje mliekáren- 
ský protein v množstve 0,005 až 0,1 % hmot- 
nostné.



6 (SI) A 23 G 9/28, 9/20,1/20
(21) 1110-95
(71) Unilever NV1 Rotterdam, NL;
(72) Binley Gary Norman, Kettering, Northampton, 

GB;
(54) Spôsob dávkovania reprodukovateľného množ

stva prevzdušnenej deformovateľnej zmesi
(22) 18.02.94
(32) 08.03.93
(31) 93301713.9
(33) EP
(86) PCT/EP94/00515, 18.02.94
(57) Spôsob dávkovania zahŕňa uvedenie zmesi pod 

tlakom do prvého objemu, ponechanie prvého 
objemu expandovat* na druhý objem, v ktorom 
tlak prevzdušnenia je rovný okolitému tlaku, a 
odobratiu dávky druhého objemu prevzdušnenej 
zmesi.

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 12 - 1995 - SK (zverejnené prihlášky vynálezov) 9A

6 (SI) A 23 P 1/08,1/02, A 23 J 3/18,3/14, A 23 L 
1/176,1/31,1/325,1/315

(21) 1039-95
(71) Unilever N V, Rotterdam, NL;
(72) Bames Dougals James, St. Neots, Cambridge, 

GB; Fletcher Brian Charles, Shambrook, Bed
ford, GB; Goddard Mervyn Roy, Rushden, Nor
thampton, GB; Martin Jamie Carl David, Rus
hden, Northampton, GB; McBride Malcolm 
John, Wellingborough, Northampton, GB; Ste
wart William John, Irthlingborough, Northam
ptonshire, GB;

(54) Potravinová strúhanková obaľovacia zmes a 
jej použitie

(22) 17.02.94
(32) 26.02.93
(31) 93301495.3
(33) EP
(86) PCT/EP94/00470, 17.02.94
(57) Zmes je tvorené aglomeráciou, ktorá obsahuje 

nerozpustný práškový protein, z ktorého najme
nej 80 % hmolnostných má veľkosť částic väčšiu 
ako 0,5 mm; a rozpustný protein alebo polysa
charid schopný úpravy teplom počas tvorby strú
hanky. Zmes sa používa na obaľovanie potravi
nových produktov a má výhodnú krchkostnú 
kvalitu, zvlášť ak sú produkty pripravované na 
konzumáciu pomocou mikrovlného zohrievania.



6 (SI) A 23 P 1/10, 1/08, A 23 L 1/212
(21) 1005-95
(71) UNIFROST GESELLSCHAFT m.b.H., Gross- 

Enzersdoď, AT;
(72) Alexander Wolfgang, Baden, AT;
(54) Spôsob výroby plneného kôstkového ovocia a 

zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu
(22) 17.06.94
(32) 22.06.93
(31) A 1229/93
(33) AT
(86) PCT/AT94/00078, 17.06.94
(57) Prírodné odkôstkované zmrazené polovice (8) 

kôstkového ovocia sa uložia svojou dutou stranou 
smerom nahor na prvé polovice (1) dutých fo
riem a do týchto polovíc (8) kôstkového ovocia 
sa vloží plnka (10), na to sa naložia ďalšie od
kôstkované zmrazené polovice (11) kôstkového 
ovocia, smerujúce svojou dutou stranou nadol, a 
potom sa tieto páry polovíc (8, 11) kôstkového 
ovocia zlisuju pomocou druhej polovice (12) du
tej formy, ktorá sa pritlačí navrch. Zariadenie 
obsahuje obiehajúce dopravné zariadenie, na kto
rom sú usporiadané viaceré prvé polovice (1) 
dutých foriem, a na jednom mieste obehovej drá
hy týchto prvých polovic (1) dutých foriem je 
umiestnené lisovacie zariadenie, ktorým sa druhé 
polovice (12) dutých foriem, ktoré sú usporiada
né nad uvedenými prvými polovicami (1) dutých 
foriem, dajú pritlačiť k prvým poloviciam (1) 
dutých foriem.

-13a
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6 (51) A 43 B 17/08,17/10,17/02,17/00,13/40,13/38
(21) 576-94
(71) Arendarik Ivan Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
(72) Arendarik Ivan Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
(54) Vložka do obuvi tvarovaná pomocou sieťovej

membrány, umožňujúca mikroposun
(22) 31.01.94
(57) Vložka do obuvi obsahuje najmenej jednu časť 

sieťovanej membrány (2), ktorá je uložená na 
podložke (1) a na vrstve sieťovej membrány (2) 
je uložená nosná vrstva (B). Takým spôsobom sa 
medzi podložkou (1) a nosnou vrstvou (3) vytvá
ra rukávový vak, ktorý je opatrený otvormi a 
pružnou sieťovou membránou (2). Sieť membrá
ny (2) výborne tepelne izoluje a prevetráva cho
didlo pri chôdzi.

2 3



6 (SI) A 43 B 13/28, A 43 D 83/00,86/00,35/00,
A 43 B 13/12,9/16

(21) 1341-94
(71) NOVESTA, spol. s r.o., Zlín, CZ;
(72) Mikel Miroslav Ing., Biskupice u Luhačovic, CZ; 

Volhejnová Vlasta, Zlín, CZ; Otáhal Václav, 
Zlín, CZ;

(54) Spôsob výroby lisovanej obuvi s viacfarebnou 
gumenou podrážkou

(22) 08.11.94
(32) 03.06.94
(31) 1360-94
(33) CZ
(57) Medzi nezvulkanizovaný okraj (2) a nezvulkani- 

zovanú farebne rozdielnu časť podrážky (4) je 
vložená medzi podrážka (3), ktorá pri zlisovani 
zabráni prelínaniu dvoch farebne i kvalitatívne 
rozdielnych materiálov, ale umožni ich spojenie.

x'kľi SCx'x
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6(51)
(21)
(71)
(72) 
(54) 
(22)
(32) 
(31)
(33) 
(57)

A 47 C 23/06, A 61 G 7/00, A 61 F 5/042 
1125-94
Davídek František, Ostrava, CZ;
Szopa Jacek, Jastrzebie-Zdroj, PL;
Rehabilitačné lôžko 
19.09.94 
29.03.94 
P 302842 
PL
Lôžko je vybavené súborom obdĺžnikových alebo 
zaoblených lôžkových líšt (35), z ktorých každá 
je rozpoj iteľne spojená s pohyblivým kĺbom, kto
rý je spojený s piestom s osadenými valčekmi 
napínajúcimi nosný pás v čase, keď sú lôžkové 
lišty zaťažené. Jednotlivé piesty sú navzájom od
delené oddeľovacíini klátikmi. Celá zostava je 
uložená medzi vonkajšou a vnútornou doskou 
(21), ktoré s upevnené na hornej a dolnej opornej 
lište. Tieto lišty sú odpojiteľne osadené na nos
nej lichobežnikovej doske (6), ktorá je osadená 
na nohe (1) lôžka prostredníctvom nosnej spojo
vacej lišty (4), alebo vnútornej dosky. Vnútorná 
doska alebo nosná spojovacia lišta s celým uve
deným mechanizmom je trvalo spojená so záve
som, ktorý je pevne fixovaný na nohe (1) lôžka.



6 (SI) A 61 B S/0478, H 01 L 35/34, A 6 IN 1/04
(21) 11-94
(71) MYLAB spol. s r. o., Prešov, SK;
(72) Štepanek Ivan Ing., Šarišské Michaľany, SK;
(54) Plochá elektróda a spôsob jej výroby
(22) 05.01.94
(57) Plochá elektróda pozostáva z obdĺžnikovej eutek- 

toidnej nosnej vrstvy (1), na ktorú je pevne nane
sená vodivá vrstva (2) a na Au je pevne sčasti 
nanesená strieborná Ag vrstva (3), na ktorú je 
pevne sčasti nanesená AgCl vrstva (4). Pozostáva 
z aktívnej časti (10), oproti ktorej je odvodná 
časť (1000), pričom medzi nimi sa nachádza pre- 
pojovacia časť (100). V aktívnej časti (10) na 
AgCl vrstvu (4) je daná sieť (5). Vodivá vrstva 
(2), strieborná Ag vrstva (3) je v prepojovacej 
časti (100) zúžená do mostíka, ktorý prekrýva 
izolačná membrána (6). Vodivá vrstva (2) vý
hodne pozostáva z prachového uhlíka, strieborná 
Ag vrstva (3) z prachového striebra a AgCl vrst
va (4) z prachového AgCl v nevytvrdenom spoji
ve, pričom veľkosť častíc je od 0,5 od 50 mik
rometrov a v spojive sa nachádzajú od 20 do 
90%. Vrstvy sa nanášajú sieťotlačou s veľkosťou 
ôk 5 až 20 mikrometrov do požadovaného tvaru, 
následne sa tepelne vytvrdzujú v rozmedzí teplôt 
10 až 400 °C počas 3 až 20 minút.
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6 (51) A 61 C 17/02, F 16 L 19/08
(21) 1003-95
(71) Davis Warren, Las Vegas, N V, US; Wassennan 

David, Las Vegas, NV, US;
(72) Davis Warren, Las Vegas, NV, US; Wassennan 

David, Las Vegas, NV, US; Mattliews Richard 
R., Huntington Park, CA, US;

(54) Upinacia zostava na uchytenie hrotu striekač
ky v dentálnom nadstavci

(22) 15.02.94
(32) 16.02.93,01.02.94
(31) 08/017 770, 08/189 801
(33) US, US
(86) PCT/US94/01685, 15.02.94
(57) Hrot striekačky je uchytený do telesa trojcestné

ho dentálneho nadstavca pomocou upínacej zos
tavy (115) hrotu striekačky, ktorá sa zosknitkuje 
do závitmi vybaveného otvoru v telese nadstavca. 
Upinacia zostava (115) obsahuje adaptér (120), 
ktorý iná stredný skosený zasúvací člen (121), do 
ktorého sa vloží jeden koniec hrotu striekačky, 
upínací člen (140), ktorý zaklapne cez zdvihnutý 
výstupok (128) na konci telesa adaptéra (120) a 
uzatváraciu čiapočku (130), ktorá sa naskrutkuje 
na adaptér (120) a na upínací člen (140). Upínací 
člen (140) obsahuje viaceré upínacie jazýčky 
(141), ktoré zachytia Iirot striekačky a uzatvára
cia čiapočka (13) spôsobí pritiahnutie upínacích 
jazýčkov (141) k Iirotu striekačky. Upínací člen 
(140) je prichytený zdvihnutým výstupkom (128)

adaptéra (120), aby sa zabránilo nechcenému od
deleniu týchto kusov.

Z''-.



6 (51) A 61 F 13/15
(21) 611-95
(71) MOlnlycke AB, Goteborg, SE;
(72) ROnnberg Peter, MOlndal, SE; Carlbark Olle, 

Källered, SE;
(54) Absorpčaý výrobok a spôsob Jebo výroby
(22) 11.11.93
(32) 11.11.92
(31) 9203372-9
(33) SE
(86) PCT/SE93/00963, 11.11.93
(57) Absorpčný výrobok, ako napríklad plienka, 

chránič pri inkontinencii, hygienická vložka ale
bo podobný výrobok, je vyrábaný z celkovo ob
dĺžnikového polotovaru tak, že z tých prehybov, 
ktoré sú v príslušnom materiáli tvarované, ked’ 
sa materiál prehýba do žiaduceho tvaru, sú vytvá
rané bariéry zabraňujúce unikaniu.
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6 (51) A 61 F 13/15
(21) 675-94
(71) Jolmson & Jolmson Inc., Montreal, Quebec, CA;
(72) Boisse Sylvie, Anfou, Quebec, CA; Boulanger 

Roger, Ste-Julie, Quebec, CA, Israel Joseph, 
Belchelton, MA, US;

(54) Netkaná vložka slipového typu, spôsob JeJ vý
roby a zariadenie na uskutočňovanie tohto 
spôsobu

(22) 03.06.94
(57) Vložka slipového typu obsahuje primárnu, kva

palinu zadržujúcu, zložku vo forme unitámej 
vrstvy netkaného textilu. Pre kvapalinu neprie
pustná ochranná vrstva je prilepená k vrstve ne
tkaného textilu s cieľom zabránenia dostať sa v 
nej absorbovanému telovému exsudátu cez stranu 
vložky slipového typu orientovanú k odevu. Ďalej 
je opísaný spôsob výroby vložiek slipového typu 
a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu.



6 (51) A 61 F 2/08,2/54,2/60,2/68
(21) 2776-92
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK;
(72) Novák-Marcinčm Jozef Ing , Prešov, SK; Palko 

Anton Ing , CSc., Prešov, SK,
(54) Podtlakový umelý sval
(22) 08 09 92
(57) Sval tvorí rúrka (1) z pružného poddajného ma

teriálu, v stenách ktorej sú umiestnené pozdĺžne 
nerozťažné vlákna (2) podstatne sa podieľajúce 
na prenose zaťažujúcej sily. Táto rúrka je na obi
dvoch koncoch uzavretá koncovkami (4), ktoré 
slúžia na prívod tlakového média a umožňujú 
pripevnenie umelého svalu na poháňané zaria
denie. Súčasťou jednej z koncoviek je obmedzo- 
vacia rúrka (3), ktorá obmedzuje veľkosť maxi
málneho zúženia rúrky (1) z pružného poddajné
ho materiálu, zabezpečuje rovnomerné vytváranie 
podtlaku v celom objeme umelého svalu a zabra
ňuje spojeniu stien pri maximálnom zúžení, čo 
by malo za následok nerovnomerné namáhame 
umelého svalu
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6 (51) A 61 F 2/08, 2/54, 2/60, 2/68
(21) 2775-92
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK,
(72) Novák-Marcinčin Jozef Ing , Prešov, SK, Palko 

Anton Ing , CSc., Prešov, SK;
(54) Umelý sval s riadeným tvarom deformácie
(22j 08 09 92
(57) Umelý sval tvorí rúrka (1) z pružného poddajné

ho materiálu, v stenách ktorej su pozdĺžne umies
tnené nerozťažné vlákna (2) podstatne sa po
dieľajúce na prenose zaťažujúcej sily a ďalej sú v 
stenách rúrky (1) po celej jej dĺžke umiestnené 
priečne prstence (3) z vlákien s príslušnou roz
ťažnosťou, ktoré zabezpečujú riadené rozšírenie 
umelého svalu v radiálnom smere pri zaťažení a 
po odľahčení zachovávajú pôvodný rozmer Rúr
ka je na obidvoch koncoch uzavretá koncovkami 
(4), ktoré slúžia na prívod tlakového média a 
umožňujú upevnenie umelého svalu na poháňané 
zariadenie

I ! ■' :i f í :; I a



6 (SI) A 61 K 38/00,31/66,31/045,47/00,9/36
(21) 731-95
(71) Merck & Co., Inc., Railway, NJ, US;
(72) Bechard Simon R., Quebec, CA; Kramer Ken

neth A., Green Lane, PA, US; Katdare Ashok V., 
Norristown, PA, US;

(54) Spôsob výroby tablety s obsahom aktívnej 
íloiky, tuhá dávkovacia forma a farmaceutic
ký prostriedok

(22) 17.11.93
(32) 02.12.92
(31) 984 399
(33) US
(86) PCT/US93/11172,17.11.93
(57) Farmaceutické prostriedky s obsahom bisfosfó- 

nových kyselín a ich soli sa vyrábajú priamym li
sovaním suchej zmesi tabletového prípravku. 
Tieto farmaceutické prostriedky sú vhodné na 
liečenie porúch zalamujúcich metabolizmus fosfá
tu alebo vápnika, zvlášť na liečbu a prevenciu 
chorôb, zaliritujúcich rednutie kostí, zvlášť oste- 
oporózu, Pagetovú chorobu, zhubnú hyperkalci- 
némiu a metastázové kostné ochorenie.
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6 (51) A 61 K 47/44
(21) 592-95
(71) TEUIN LIMITED, Chuo-ku, Osaka-shi, JP;
(72) Makino Yuji, Tokyo, JP; Matugi Hideo, Tokyo, 

JP1 Suzuki Yoshiki, Tokyo, JP;
(54) Vitamín la, 24-(OU)i - vitamín Dj vo forme 

emulzného prostriedku
(22) 01.09.94
(32) 01.09.93
(31) P 5-217261
(33) JP
(86) PCT/JP94/01443,01.09.94
(57) la, 24-(OH)i-V.Dj krém obsahujúci: a) terapeu

ticky účinné množstvo la, 24-(OH) 2 - V. Dj, b) 
olejovú fázu obsahujúcu i) pevnú olejovú zložku 
tvorenú 5 až 20 hmotnostnými dielmi bielej va
zelíny a 5 až 15 hmotnostnými dielmi vyšších al
koholov a ii) kvapalnú olejovú zložku obsahujúcu 
3 až 10 hmotnostných dielov skvalanu, c) zložku 
vodnej fázy a d) 2,5 až 7,5 hmotnostných dielov 
aspoň dvoch povrchovoaktívnych látok, pričom 
la, 24-(OH) 2 - V. Dj, krém má hmotnostný po
mer pevnej olejovej zložky ku kvapalnej olejovej 
zložke (tj, pevné olejová zložka/kvapalná olejová 
zložka) aspoň 2, vyššie alkoholy sa skladajú zo 
stearylalkoliolu a cetylalkohotu, hmotnostný po
mer stearylalkoholu k vyšším alkoholom (tj. ste- 
rarylalkohol/-vyššie alkoholy je 0,65 až 0,9, as
poň 50 % hmotnostných povrchovoaktívnych lá

tok tvorí aspoň jedna povrchovoaktívna látka 
majúca hodnotu HLB 5 alebo menšiu a hodnota 
HLB povrchovoaktívnych látok ako celku je 8 až 
18.



6 (51) A 61 K 7/24
(21) 173-95
(71) Ilie IYoctcr & Gamble Company, Cincinnati, 

OH, US;
(72) Majeti Satyanarayaiia1 Cincinnati, OH, US; Guay 

Christopher Barry, Cincinnati, OH, US; Crisanti 
Mark Matthew, Cincinnati, OH, US;

(54) Orilne prostriedky
(22) 19 07.93
(32) 31 07.92
(31) 07/923 037
(33) US
(86) PCT A JS93/06744, 19.07.93
(57) Orálne prípravky, vykazujúce anliplakovú a an- 

tigingivitickú účinnosť, obsahujúce glukonát 
sodný
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6 (51) A 61 K 9/46, A 23 L 2/40, 1/236, A 61 K 31/00
(21) 1108-95
(71) BÉRES RÉSZVENYTÁRSASÁG, Budapest, 

HU,
(72) Bércs József Dr, Kisvárda, HU, Béres József 

Jr Dr , Budapest, HU, Lcx László, Budapiest, 
HU, Barkányi Istvámié, Tiszavasván, HU;

(54) Šumivé tablety alebo granuly a spôsob ich 
prípravy

(22) 10 03 94
(32) 10.03 93
(31) P 93 00680
(33) HU
(86) PCT/HU94/00006, 10 03 94
(57) Šumivé tablety a granuly obsahujúce v % hmot

nosti 20 až 50 maimitolu ako obalový materiál, 8 
až 25 hydrogcnuliličitanu draselného ako zásadi
tú šumivú zložku, 9 až 27 kyseliny jablčnej ako 
kyslú šmnivú zložku a 0,4 až 2,2 aspartámu ako 
sladidlo a ďalej pripadne dochuťovactu Božku, 
mazadlo a ďalšie prísady obyčajne pxiuživané pri 
príprave šmnivých tabliet na doplnenie do 100 
% Je opísaný sjrôsob prípravy uvedených šumi
vých tabliet a granúl



6(51) A 61 M 15/00
(21) 311-95
(71) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex, 

GB;
(72) Cox Peter Erich, Cherry Hinton, Cambridge, GB;
(54) Inhalátor
(22) 09.09.93
(32) 11.09.92, 03.06.93
(31) 9219282.2, 9311442.9
(33) GB, GB
(86) PCT/EP93/02439,09.09.93
(57) Inhalátor je opatřený prostriedkami, ktorými ra 

môže inhalovať materiál v práškovej forme. 
Množstvo nádobiek (205) na prášok, ktoré majú 
priehlbiny s práškom, môžu byť jednotlivo po- 
presúvané do stanovišťa na používanie, ktoré je 
spojené s inhalačnými prostriedkami (214, 215, 
216). Inhalačné prostriedky (214, 215, 216) ob
sahujú výstup (215) spojený s otvorenou nádob
kou (205) priechodom (216), ktorý má steny 
spolupracujúce s priehlbinami na tvorenie difu- 
zéra.

m
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6 (51) A 61 M 37/00
(21) 332-95
(71) Maximwell International Co., Ltd., Tan-Yuan 

Hsien Taiwan R.O.C., TW;
(72) Hanson Earl, Taiwan R.O.C., TW;
(54) Injekčné zariadenie i bočným ramlenkom, s 

viacnásobným vstrekom a so vstrekovacou dý
zou bez ihly

(22) 18.08.92
(86) PCT/US92/06851, 18.08.92
(57) Injekčné zariadenie sa skladá z hlavného telesa 

(21), vystupujúceho bočného ramienka (22) a 
telesa posúvača (23). Bočné ramienko (22) je 
pripevnené k jednej strane hlavného telesa (21), 
pričom teleso posúvača (23) je umiestnené pri 
jeho otvore a prilieha k bočnému rainienku (22) 
tak, aby utesnilo rúrkovitý vstrekovací otvor na 
jednom konci. Ak sa má roztok lieku vpraviť do 
pacientovho tela, vsunie sa do kužeľovitého prie
chodu (221) vybiehajúceho telesa vstrekovacia 
dýza bez ihly tak, že rúročka posúvača zaplní 
vnútrajšok priechodu vstrekovacej dýzy. Pohy
bom vstrekovacej dýzy vznikne tlak vo vstreko- 
vacom priechode (223), čo má za následok de
formáciu telesa posúvača (23) a uvoľnenie otvo
ru, takže vstrekovaný roztok lieku môže vstúpiť 
do privádzacej niročky hlavného telesa (21). Ak 
tlak nepôsobí, zaujme posúvač pokojovú polohu, 
a tým uzavrie vstrekovací priechod (223) bez to
ho, aby mohol vzduch vniknúť do privádzacej rú-

ročky a spôsobiť v krvnom obehu pacienta em
bóliu.



6 (51) A 61 M 5/24,5/50
(21) 1026-95
(71) MEDICORP HOLDING S.A., Luxembourg, LU;
(72) Meyer Gabriel, Dully, CH;
(54) Vopred naplnení striekačka na uloženie a vy

dávanie kvapalnej a sterilnej liečebnej látky
(22) 18.02.94
(32) 19.02.93
(31) 93/01998
(33) FR
(86) PCT/IB94AXX)16, 18.02.94
(57) Striekačka (10) obsahuje nádržku (11) zo skla, 

ktorá má uzavreté dno a obsahuje kvapalnú lieči
vú látku (12). Nádržka je uzavretá axiálne po
suvným piestovým a ventilovým uzáverom (17), 
vybaveným štrbinou (19) vymedzovanou dvoma 
uzavieracími časťami tesne sa o seba opierajú
cimi a pripojenými k tyčovému členu (22) vy- 
stredeniin v telese (13) pripojenom k nádržke 
(11). Tento tyčový člen obsahuje axiálny kanál
(23) vybavený koncom urezaným pozdĺž roviny 
kolmej na jeho os, ktorý umožňuje spojiť v 
okamihu použitia ihlu (15) s obsahom (12) ná
držky (11) odďaľovaním uvedených uzavieracích 
častí štrbiny (19). Uvedený tyčový člen je tiež 
vybavený prostriedkami na spojenie s uzáverom 
(17), keď je nádržka zatlačená do telesa (13).
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6(51) A 62 D 3/00
(21) 628-95
(71) Von BlUcher Hasso1 Erkrath, DE; De Ruiter Er

nest, Leverkusen, DE; Karnes Jost Heiner, Haan, 
DE; Tftmblom Jonas, Erkrath, DE,

(72) Von BlOcher Hasso, Erkrath, DE; De Ruiter Er
nest, Leverkusen, DE; Karnes Jost Heiner, Haan, 
DE; Tftmblom Jonas, Erkrath, DE;

(54) Spôsob a materiály na sanáciu priestorov 
znečistených škodlivinami

(22) 15.09.94
(32) 17.09.93, 18.12.93, 10.03.94, 19.04.94,

19.04.94, 17.06.94, 17.06.94
(31) P 43 31 588.7, P 43 43 351.01, P 44 08 094.8, P 

44 13 605.6, P 44 13 607.2, P 44 21 193.7, P 44 
21 194.5

(33) DE, DE, DE. DE, DE, DE, DE
(86) PCT/DE94/01062, 15.09.94
(57) Spôsob spočíva v tom, že sa zdroj emisii priamo 

zakryje materiálom, ktorý obsahuje častice ad- 
sorbentu. Adsorpčný materiál použitý na sanáciu 
priestorov znečistených škodlivinami, ktorý ob
sahuje plochý nosný materiál, vytvorený ako zá- 
branová vrstva priepusUiá pre vodnú paru, obsa
huje prídavnú, pre vodnú paru priepustnú zábra- 
novú vrstvu obsahujúcu častice adsorbentu.



6 (SI) A 63 B 59/14
(21) 920-91
(71) Valárik Kamil, Galanta, SK;
(72) Valárik Kamil, Galanta, SK;
(54) Hokejová palica
(22) 03.04.91
(57) Hokejová palica pozostávajúca zo žrde a čepele 

má aspoň na jednej strane čepele vytvorenú ad- 
héznu vrstvu v hrúbke 0,01 až 8 mm, ktorú tvoria 
zrná veľkosti 0,01 až 8 mm.
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6 (51) BOl F 7/04
(21) 553-94
(71) Jirkovský Václav, Stará Huť, CZ;
(72) Jirkovský Václav, Stará Huť, CZ;
(54) Miešač, predovšetkým fermentačných zmesí
(22) 11.05.94
(32) 03.05.94
(31) PV 1089-94
(33) CZ
(57) Miešač (10), predovšetkým fermentačných zme

sí, pozostáva z ovládacích prvkov, zo skrine (12) 
miešača (10) so vstupným a výstupným otvorom 
(13, 14). V skrini (12) miešača (10) je otočné 
uložené miešacie zariadenie (I) spojené s poho
nom. Miešacie zariadenie (1) pozostáva z hriade
ľa (2), na ktorom sú vo vzájomných odstupoch 
osadené dvojice protiľahlých driekov (3), nesú
cich lopatky (4,5,6). Os každej dvojice protiľah
lých driekov (3) je voči predchádzajúcej dvojici 
vždy pootočená a zviera s vertikálnou osou uhol 
(a). Na pravej dvojici protiľahlých driekov (3) 
pri vstupnom otvore (13) sú umiestnené základné 
lopatky (4). Na poslednej dvojici protiľahlých 
driekov (3) sú usporiadané zúžené lopatky (5). 
Na ostatných dvojiciach protiľahlých driekov (3) 
je umiestnená jedna základná lopatka (4) a jedna 
rozšírená lopatka (6), pričom do tejto skupiny 
dvojíc protiľahlých driekov (3) so základnými 
lopatkami (4) a rozšírenými lopatkami (6) je vlo
žená najmenej jedna dvojica protiľahlých driekov

(3) so základnými lopatkami (4). Lopatky na pr
vej dvojici protiľahlých driekov (3) a na posled
nej dvojici protiľahlých driekov (3) sú vrtuľovito 
pretočené a obidve lopatky na ostatných dvoji
ciach protiľahlých driekov (3) sú natočené rov
nakým smerom, ale zmysel natočenia vzhľadom 
na os hriadeľa (2) sa pri lopatkách jednotlivých 
dvojíc protiľahlých driekov (3) strieda. Ovlá
dacie prvky sú sústredené na ovládacom paneli
(20).

6



6(51) BOl J 31/06,31/16,31/22
(21) 718-95
(71) Phillips Petroleum Company, Fiftli and Keeler, 

Bartlesville, OK, US;
(72) Welch Bmce M., Bartlesville, OK, US; Alt 

Helmut G., Bayreuth, DE; Peifer Bemd, Bayre
uth, DE; Palackal Jospeh Syriac., Bartlesville, 
OK, US; Glass Gary L , Bartlesville, OK, US; 
Pettijohn Ted M., Marshall, TX, US; Hawley Gil 
R., Dewey, OK, US; Faliey Darryl R., Bartlesvil
le, OK, US;

(54) Spôsob výroby metalocénového katalytického 
systému

(22) 30.05.95
(32) 01.06.94
(31) 08/252 611
(33) US
(57) Spôsob výroby katalytického systému spočíva v 

reakcii organoaluminoxánu a aspoň jedného 
metalocénu majúceho aspoň jeden cyklopcnta- 
dienylový ligand majúci aspoň jeden olefinovo 
nenasýtený substituent za vzniku kvapalného 
katalytického systému, v polymerizácii aspoň je
deného olefinu v prítomnosti uvedeného kvapal
ného katalytického systému za vznikli predpoly- 
merizovaného pevného katalyzátora a v izolovaní 
výslednej pevnej látky z kvapaliny a zložiek roz
pustených v uvedenej kvapaline
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6 (51) BOl J 32/00, 21/00, 31/12,31/38, C 07 F 17/00
(21) 734-95
(71) PCD Polymere Gesellscliaft m b H., Schwechat- 

Mannswôrth, AT;
(72) Emst Eberhard Dr., Katsdorf, AT; ReuBner Jens 

Dr., Traun, AT; NeiBl Wolfgang Dipl-Ing., Dr., 
Lichtenberg, AT;

(54) Spôsob výroby katalyzátorových nosičov
(22) 01.06.95
(32) 03.06.94
(31) A 1130/94
(33) AT
(57) Spôsob výroby spočíva v tom, že sa hydrofilné 

makroporózne disperzné oxidy hliníka, kremíka, 
titánu alebo zirkónu alebo ich zmesi, prípadne 
zmesové oxidy sušia pri teplote 110 až 800°C, 
potom reagujú s aliuninoxánom a nakoniec s 
viacfunkčnýin organickým zosieťovacim pros
triedkom. V ďalšom stupni možno katalyzátor ivý 
nosič zmiešať s reakčným produktom z metalo- 
cénov a aktivátorov, pričom sa získa metalocéno- 
vý katalyzátor s nosičom, ktorý sa používa pn 
polymerizácii olefínov.



6 (51) B 02 C 18/06, A 01 F 29/00
(21) 551-94
(71) Jirkovský Václav, Stará Huť, CZ;
(72) Jirkovský Václav, Stará Huť, CZ;
(54) Drvič
(22) 11.05.94
(32) 03.05.94
(31) PV 1090-94
(33) CZ
(57) Drvič, hlavne rastlinných produktov, pozostáva z 

rámu (2), na ktorom je uložené jednak pohonné 
zariadenie (2) a jednak skriňa (1) drviča s ná
sypným otvorom (8) na hornej strane a výsypným 
otvorom (9) na spodnej strane. V skrini (1) drvi
ča je umiestnené drviace zariadenie (4), ktoré 
pozostáva z najmenej dvoch poháňaných rotač
ných hriadeľov (5), vybavených výkyvnými 
nožmi (6). Rotačné hriadele (5) sú umiestnené 
paralelne tak, že kružnice opísané koncami vý
kyvných nožov (6) sa čiastočne pretínajú.
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6 (51) B 08 B 1/04
(21) 619-94
(71) Šebo Dušan doc.Ing., CSc., Košice, SK;
(72) Šebo Dušan doc.Ing., CSc., Košice, SK;
(54) Nástroj na odstraňovanie krehkých povlakov
(22) 26.05.94
(57) Nástroj pozostáva z nosného hriadeľa (I), na kto

rého koncoch sú upevnené bočné príruby (2). V 
nich sú pozdĺžne okolo nosného hriadeľa (1) 
uchytené satelitné osi (3), na ktorých sú umies
tnené pohyblivé kovové segmenty (4).
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6(51) B 09 B 3/00
(21) 561-94
(71) Envigeo, Banská Bystrica, SK;
(72) Blaško Dušan RNDr., Banská Bystrica, SK; 

Hmčár Anton RNDr., Banská Bystrica, SK, 
Balia Jozef Ing., Bratislava, SK; Mocik Anton 
RNDr.CSc., Bratislava, SK; Linkeš Vladimír 
Ing., CSc., Banská Bystrica, SK; Bryndová Vla
dimíra RNDr., Vratimov, CZ; Bohdalková Jiřina 
Ing., Frýdek-Místek, CZ; Groidlová Hana 
RNDr., Bratislava, SK;

(54) Spôsob biologickej rekultivácie skládok odpa
dov z priemyselnej výroby

(22) 13.05.94
(57) Povrch skládky sa pokryje biologicky aktívnym 

substrátom obsahujúcim 40 až 60 % hinoln. od
padovej zeminy a organického odpadu do 100 % 
hmotn., pričom substrát sa na povrch skládky 
nanesie vo vrstve 20 až 30 cm. Ako organický 
odpad možno použiť separovaný kal z odpado
vých vôd a/alebo odpad z potravinárskej výroby.
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6(51) B 24 B 1/00
(21) 478-95
(71) Hentze Joachim, Schlangen, DE, Lissotschenko 

Vitaly N., Schlangen, DE;
(72) Hentze Joachim, Schlangen, DE, Lissotsriienko 

Vitaly N., Schlangen, DE;
(54) Spôsob výroby opticky účinných konštrukcii, 

najmä šošoviek, a zariadenie na vykonávanie 
tohto spôsobu

(22) 30.10.92
(32) 15.10.92
(31) P 42 34 740.8
(33) DE
(86) PCT/EP92/02493, 30.10.92
(57) Spôsob je určený na výrobu opticky účinných 

štruktúr, najmä šošoviek a radov šošoviek a hra
nolov. V aspoň jednom maskovacom kroku (HS) 
s nasledujúcim lepiacim krokom (AS) sa vytvorí 
na povrchu substrátu (1) stupňovitá opticky ú- 
činná základná štruktúra (10), ktorá sa následne 
v taviacom kroku (SS) ohrevom až do roztavenia 
účinkom kapilárnych povrchových síl roztavené
ho substrátu (1) vyhladí. V taviacom kroku (SS) 
sa substrát (1), ktorý nesie základnú štruktúru
(10), premiestni do podliakovej komory (3) a 
potom sa pôsobí na základnú štruktúru (10) po 
pásoch elektrónovým lúčom (4) urýchleným vy

sokým napätím pri jeho súčasnom kontinuálnom 
relatívnom pohybe na substráte (1) kolmo na pá
sové rozloženie taviacej oblasti (11), vytvorenej 
elektrónovým lúčom (4) na základnej štruktúre
(10) , takou hustotou energie, že taviaca oblasť
(11) má hĺbku (T), ktorá zodpovedá aspoň výške 
(H) stupňov stupňovitej základnej štruktúry (10). 
Zariadenie sa skladá z podliakovej komory (3) na 
vytvorenie elektrónového lúča (4), pričom nosič 
(2) s aspoň jedným substrátom(l) je riadene po
súvaný dopravným zariadením (20) v podliakovej 
komore (3).



6(51) B 32 B 31/08
(21) 473-95
(71) Môlnlycke AB, Gôteborg, SE;
(72) Andersen Vemer, Mälnlycke, SE;
(54) Spôsob spíjanie pohybujúceho sa tkaniva, za

riadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu a 
výrobok obsahujúci takto spojenú tkanivá

(22) 11.10.93
(32) 12.10.92
(31) 9202993-3
(33) SE
(86) PCT/SE93/00827. 11.10.93
(57) Vynález sa týka spôsobu vzájomného spájania 

najmenej dvoch pohybujúcich sa nekonečných 
tkanív (1, 5) s tvorbou vrstveného materiálu
(12), ktorého aspoň jedna vrstva je zo zvrásnené
ho materiálu. Prvé tkanivo (1) a druhé tkanivo 
(5) sa posunujú do zariadenia na spájanie tkanív 
(4), kde dôjde k ich vzájomnému spojeniu. 
Vzniknutý vrstvený materiál sa ďalej posunuje 
nižšou rýchlosťou (V]). V dôsledku rozdielu 
rýchlosti oboch tkanív (1, 5) tkanivo (1) pohybu
júce sa v momente spájania tkám v vyššou rých
losťou (V1) je zvrásnené, kým druhé tkanivo (5) 
zostane hladké. Vynález sa týka zariadenia na 
vzájomné spájanie dvoch tkanív (1, 5) podľa 
tohto spôsobu a absorpčného výrobku (17), ktorý 
obsahuje vonkajšiu vrstvu kvapaliny sorbujúcu
(20), ktorá je tvorená aspoň jednou zvrásnenou 
prvou pre kvapaliny priepustnou vrstvou (21) a 
aspoň jednou hladkou, druhou pre kvapaliny 
priepustnou vrstvou (22).
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6 (SI) B 41 F 17/00,1/40, B 05 C 3/20
(21) 908-95
(71) LTS Lohmann Tlierapie-Systeme GmbH & Co. 

KG, Neuwied, DE;
(72) Hofiinaim Hans-Rainer Dr., Neuwied, DE; As- 

mussen Bodo1 Aimnersbek1 DE; Scluunaiui Kla
us, Neuwied, DE; Mtiller Walter, Neuwied, DE;

(54) Tampónový spôsob tlače
(22) 10.01.94
(32) 29.01.93
(31) P 43 02 445.9
(33) DE
(86) PCT/EP94/00051, 10.01.94
(57) Tampónový spôsob tlače pri použití tlačovej do

sky (2) opatrenej na svojom povrchu aspoň jed
nou tlačovou formou (1), pričom tlačová forma 
(1) je vždy v časových intervaloch plnená tlačo
vým médiom, a toto tlačové médium je následne 
pomocou tampónov (22) prenášané z tlačovej 
formy (1) na nosič.

!



6 (51) B 65 G 53/30,53/04
(21) 4062-91
(71) Hydrosystem, spol. s r.o., Olomouc, CZ;
(72) Kolarčík Willibald Lig., CSc , Olomouc, CZ; 

Maca Petr Lig., Olomouc, CZ,
(54) Hydraulické zapojenie na vysokotlakovú do

pravu média
(22) 27.12.91
(57) Hydraulické zapojenie na vysokotlakovú dopravu 

média zložené aspoň z dopravného čerpadla (1), 
nádrže (19) pracovného média, zásobníka (18) 
hydrozmesi, prepojovacieho potrubného systému 
a najmenej jednej komory (3) vybavenej separá- 
torom (33), dvojicou snímačov (34) polohy, dvo
jicou riadiacich armatúr (6, 7) na výtlačnom 
konci (32) a dvojicou kalových armatúr (4, 5) na 
výtokovom konci (31). Medzi plniacu kalovú ar
matúru (4) a zásobník (18) hydrozmesi je do 
každej vetvy plniaceho potrubia (14) komory (3) 
zapojená plniaca nádoba (2) s aspoň násypnou 
armatúrou (8), ktorá je prepojená cez odvzdušňo- 
vaciu armatúru (10) s atmosférou a cez prívodnú 
armatúru (9) s prívodným potrubím (20) tlako
vého vzduchu. Plniaca nádoba (2) môže byť vy
bavená miešacím zariadením (22) a hladinovým 
snímačom (21).
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6 (51) COlB 3/36, C 22 B 34/22, COlG 31/02
(21) 606-95
(71) Norsk Hydro a.s., Oslo, NO;
(72) Kowallik Wolfgang, Itzehoi, DE; Maaz Hans 

Jtirgen, Bnmsbtittel, DE; Soyez Werner, We- 
zembeek-Oppem, BE;

(54) Spôsob parciálnej oxidácie uhľovodíkovej su
roviny

(22) 10.05.95
(32) 11.05.94
(31) 94201329.3
(33) EP
(57) Spôsob parciálnej oxidácie uhľovodíkovej suro

viny pozostáva zo stupňov splyňovania, parciál
nej oxidácie a odstránenia uhlíka za vzniku sa
dzovej vody, obsahujúcej nespálený uhlík a po
pol, a z filtrácie sadzovej vody za vzniku filtrač
ného koláča z uhlíka a popola. Filtračný koláč sa 
suší vo Iluidnom lôžku a vysušený filtračný koláč 
sa vypaľuje pri teplotách medzi 600 °C a 
1000 °C. Fluidné lôžko sa prednostne prevádzku
je pomocou fluidizačného plynu pri teplote naj
menej 150 “C. Vysušený filtračný koláč sa vypa
ľuje za takých podmienok, aby výsledný popol 
obsahoval zvyškový uhlík.



6 (51) COl B 33/154,33/16,33/157
(21) 601-94
(71) Nováková Ľudmila, Bratislava, SK;
(72) Nováková Ľudmila, Bratislava, SK;
(54) Kontinuálny spôsob výroby guľôčkového sili- 

kagélu
(22) 20.05.94
(57) Guľôčkový silikagél sa vyrába rozstrekovaním 

presne zmiešaných roztokov kremičitanu sodného 
a kyseliny do systému, pozostávajúceho z vrstvy 
organickej kvapaliny nemiešateľnej s vodou, pod 
ktorou sa nachádza vodná vrstva. Rozstrekované 
kvapôčky zmesi kyseliny a kremičitanu prechá
dzajú organickou vrstvou, pričom počas prechodu 
dochádza k premene sólu na gél. Po prechode do 
spodnej vodnej fázy sú zo systému tieto guľôčky 
kontinuálne odvádzané. V ďalšej etape sa guľôč
ky hydrogélu kyseliny kremičitej podrobujú neu
tralizácii, premývaniu a prípadnému vytvrdzo
vaniu, nakoniec sa vysušia.
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6(51) C 02 F 3/30,3/12
(21) 1010-95
(71) Mackrle Svatopluk Ing., CSc., Brno, CZ; Mackr- 

Ie Vladimír Dr Ing., CSc., Tomášov, SK;
(72) Mackrle Svatopluk Ing., CSc., Brno, CZ; Mackr- 

Ie Vladimír Dr. Ing., CSc., Tomášov, SK;
(54) Reaktor na biologické čistenie odpadových vôd
(22) 15.08.95
(32) 15.02.93,26.07.93,31.01.94
(31) PV 0201-93, PV 1507-93, PV 0201-94
(33) CZ, CZ, CZ
(86) PCT/CZ94/00006 07.02.94
(57) Reaktor na biologické aktivačné čistenie odpa

dových vôd so separáciou aktivovaného kalu 
fluidnou filtráciou, najmä na čistenie malých in
dividuálnych zdrojov splaškového znečistenia, 
ako sú rodinné domy, ich kolónie, hotely, menšie 
sídliská a podobne. Reaktor združuje v nádrží 
aktivačný priestor (4) a hore sa rozširujúci lievi
kovitý separačný priestor (2) na fluidnú filtráciu. 
Aktivačný priestor (4) medzi stenou (3) seporač- 
ného priestoru (2) na fluidnú filtráciu a vonkaj
ším plášťom (I) reaktora je preliradený aspoň 
jednou prieliradkou (5), pričom separačný prie
stor (2) komunikuje s aktivačným priestorom (4) 
jednak aspoň jedným priechodom (13), jednak 
prečerpávacím agregátom (8), ktorého nasávael 
vstup je usporiadaný pri dne separačného prie
storu (2) a výstup z aktivačného priestoru (4) za 
priehradkou (5).



6 (51) C 02 F 3/30
(21) 1011-95
(71) Mackrle Svatopluk Ing,, CSc., Brno, CZ; Mackr- 

Ie Vladimír Dr. Lig., CSc., Tomášov, SK;
(72) Mackrle Svatopluk Lig., CSc., Brno, CZ; Mackr- 

Ie Vladimír Dr. Ing., CSc., Tomášov, SK;
(54) Spôsob biologického aktivačního čistenia od

padových vôd a zariadenie na jeho uskutočňo
vanie

(22) 15.08.95
(32) 15.02.93, 31.01.94
(31) PV 0202-93, PV 0200-94
(33) CZ1CZ
(86) PCT/CZ94/00005 07.02.94
(57) Biologické aktivačně čistenie odpadových vôd, 

pri ktorom sa odpadová voda biologicky čisti ak- 
tivačným procesom, pri ktorom dochádza k nitri- 
fíkácii. Aktivačná zmes sa uvádza do cirkulačné
ho obehu s charakteristikou postupného toku, z 
ktorého sa fluidnou filtráciou odoberá vyčistená 
voda a aktivačná zmes sa po tomto odoberaní 
vyčistenej vody mieša so surovou odpadovou vo
dou, čo spôsobí na povrchu častíc aktivovaného 
kalu deficit kyslíka vyvolávajúci denitrifikačiié 
pochody. Výsledná zmes sa podrobuje aerácii, čo 
udržuje aktivovaný kal v suspendácii a v priebe
hu postupného toku vedie k postupnému nasyco
vaniu kyslíkom. Ziariadenie obsahuje vždy dva 
separačné priestory (4) usporiadané k sebe pri- 
Falilo pozdĺžnymi stranami, v ktorých sú usku
točnené komunikačné prepojenia s aktivačným 
priestorom, a medzi týmito pozdĺžnymi stenami 
vytvorený pozdĺžny rozvádzači kanál (5) je na

jednom konci celkom uzatvorený čelnou stenou 
(6), zatiaľ čo na protiľahlom konci má priechod 
(26, 24), ktorým je napojený na systém prietoko
vých kanálov (7). Na dne separačného priestoru 
(4) je usporiadané zberné potrubie (13) napojené 
na čerpací agregát (41), ktorého výstup je situo
vaný na začiatok cirkulačného okruhu aktivačnej 
zmesi.
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6(51) C 03 C 13/06,3/087, A 61 G 31/00
(21) 780-95
(71) Rockwool Litemational A/S, Hedehusene, DK;
(72) GuIdberg Mariamie, Soborg, DK; Christensen 

Vermmid Rust, Roskilde, DK;
(54) Tepelne stála » biologicky rozpustná kompo

zícia na výrobu minerálnych vlákien
(22) 21.12.93
(32) 29.12.92
(31) 1566/92
(33) DK
(86) PCT/DK93/00435, 21.12.93
(57) Minerálna kompozícia s vysokou rýchlosťou roz

púšťania v biologických kvapalinách pozostáva z 
53, 5 až 64 % lunotn. SiCh, 10 až 20 % hinoUi. 
CaO, 10 až 20 % lunotn. MgO a 6,5 až 9 lunotn. 
FeO, pričom celkové množstvo FeO a FezOi je 
vyjadrené ako FeO. Z tejto kompozície je vyrá
baný minerálny vlákemiý materiál, ktorý je pou
žívaný na účely tepelnej alebo akustickej izolácie 
alebo ako substrát na pestovanie rastlín.



6(51) C 03 C 17/34
(21) 618-95
(71) Glaverbel, Brussels, BE;
(72) Laroche Pierre, Nalimies, BE; Boulanger Pierre, 

Couthuin, BE; Dauby Cliristian Dr., Gerpinnes1 
BE;

(54) Spôsob vytvárania strieborného povlaku na 
sklenenom substráte

(22) 11.05.95
(32) 12.05.94
(31) 94 09 538.7
(33) GB
(57) Spôsob vytvárania strieborného povlaku na po

vrchu skleneného substrátu zahŕňa aktivačný 
stupeň, pri ktorom sa povrch skla uvádza do 
kontaktu s aktivačným roztokom, ďalej senziti- 
začný stupeň, pri ktorom sa povrch skla uvádza 
do kontaktu so senzitizačným roztokom a po- 
striebrovací stupeň, v ktorom sa tento povrch 
skla kontaktuje s postriebrovacíin roztokom za 
vzniku strieborného povlaku. Aktivačný roztok 
obsahuje ióny prinajmenšom jedného z nasledu
júcich prvkov: bizmutu (s mocenstvom Hl), 
chrómu (s mocenstvom Q), zlata (s mocenstvom 
Hl), india (s mocenstvom d), niklu (s mocen
stvom Ľ), paládia (s mocenstvom Ľ), platiny (s 
mocenstvom D), ródia (s mocenstvom Hl), ruté- 
nia (s mocenstvom Dl), titánu (s mocenstvom d), 
vanádu (s mocenstvom d) a zinku (s mocen
stvom Ľ).
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6(51) C 07 C 229/48, A 61 K 31/215
(21) 528-95
(71) Gôdecke Aktiengesellschaň, Berlín, DE;
(72) Hermmaim Wolfgang, Frieburg, DE; Knapp 

Armin1 Vórstetten, DE; Klausmann Hane, 
MtinstertaI, DE;

(54) Tilidíndihydrogénortofosfát, spôsob jeho prí
pravy a farmaceutický prostriedok, ktorý ho 
obsahuje

(22) 25.10.93
(32) 26.10.92
(31) P 42 36 074.9
(33) DE
(86) PCT/EP93A)2954, 25.10.93
(57) Spôsob výroby pevných farmaceutických foriem 

zvlášť s predĺženým pôsobením, ako tabletiek, 
dražé, kapsúl a čapíkov, obsahujúcich tilidíndi
hydrogénortofosfát na základe jeho stálosti.



6 (51) C 07 C 317/32,233/22,315/04, C 07 D 301/19, 
263/14, A 61 K 31/16

(21) 777-95
(71) Schering Corporation, Kenilworth, NJ, US;
(72) Wu Guang-Zhong1 Somerville, NJ, US; Tormos 

Wanda L, Elizabeth, NJ, US;
(54) Asymetrický spôsob prípravy Intermediátov 

flárfenikolu, thiamfenikolu, chloramfenikolu a 
oxazolínu

(22) 15.12.93
(32) 18.12.92
(31) 07/993 932
(33) US
(86) PCTAJS93/12071, 15.12.93
(57) Opisuje sa spôsob asymetrickej syntézy flórfcni- 

kolu, thiamfenikolu alebo chloramfenikolu a 
spôsob izomerizácie S, S-izoméru flórfenikolu na 
R, S-izomér (1) postupným pôsobením: i) nižšie
ho alkylsulfonylchloridu a terciámej aminovej 
bázy, ii) alkalického hydroxidu; iii) vodnej kyse
liny. Taktiež je uvedený spôsob regioselektívne- 
ho otvorenia epoxidu za tvorby tlireo-oxazolínu
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6(51) C 07 C 59/105, 51/235,51/215
(21) 1099-95
(71) Sttdzucker Aktiengesellschafl Mannhe- 

im/Ochsenfurt, Mannheim, DE;
(72) Kunz Markwart Dr., Braunschweig, DE; Puke 

Hanjo Dr., Braunschweig, DE; Recker Carla, 
Braunschweig, DE; Scheiwe Linda, Braunschwe
ig, DE; Kowalczyk JOrg Dr., GrUnstadt, DE;

(54) Spôsob výroby monokarboxylových kyselín z 
cukrov, derivátov cukrov alebo primárnych 
alkoholov a zariadenie na uskutočňovanie toh
to spôsobu

(22) 08.03.94
(32) 10.03.93
(31) P43 07 388.3
(33) DE
(86) PCT/EP94/00695, 08.03.94
(57) Cukry, deriváty cukrov alebo primáme alkoholy 

sa kontinuálne oxidujú vo vodnom roztoku a pri 
koncentráciách medzi 0,1 až 60 % kyslíkom ale
bo plynmi obsahujúcimi kyslík na katalyzátoroch 
zo vzácnych kovov alebo zmesových kovov. Ob
jemový prúd produktov, takto vytvorených sa za
vádza do elektrodialýzneho stupňa a odstraňujú 
sa a získavajú monokarboxylové kyseliny.



6 (SI) C 07 D 205/12, 471/10, A 61 K 31/395 
// (C 07 D 471/10,221:00,205:00

(21) 911-95
(71) Schering Corporation, Kenilworth, NJ, US;
(72) Dugar Sundeep, Bridgewater, NJ, US; Clader 

John W., Cranford, NJ, US; Burnett Duane A., 
Fanwood1 NJ, US; Browne Margaret E., Mon
tclair, NJ, US; Davis Harry R., Berkeley He
ights, NJ, US;

(54) Azetidinóny substituované s p i rocykloal kýlovou 
skupinou, ich použitie a spôsob ich výroby, 
farmaceutický prostriedok obsahujúci tieto 
substituované azetidinóny, spôsob jeho výroby 
a zostava s týmto prostriedkom

(22) 19.01.94
(32) 21.01.93
(31) 08/006 439
(33) US
(86) PCTAJS94/00421, 19.01.94
(57) Zlúčeniny všeobecného vzorca I, v ktorom R20 a 

R21 znamenajú nezávisle od seba pripadne substi
tuovanú fenylovú, prípadne substituovanú nafty- 
lovú, indanylovú, indenylovú, tetrahydronaflylo- 
vú, benzodioxolylovú, pripadne substituovanú 
heteroarylovú, pripadne substituovanú benzolie- 
teroarylovú alebo cyklopropylovú skupinu a výz
nam ostatných substiluentov je uvedený v opise, 
a ich farmaceuticky prijateľné soli. Uvedené zlú
čeniny sa používajú ako hypocholesterolové či
nidlá v kombinácii s inhibítormi biosyntézy cho
lesterolu na liečenie alebo prevenciu aleroskleró- 
zy.

'-R1-(R2)1 

(Riu
Rso

(n
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6(51)

(21)
(71)
(72)

(54)

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

C 07 D 231/12,249/08, A 61 K 31/41, A 61 K
31/415
635-95
Sandoz AG, Basilej, CH;
Schuster Ingeborg Dr., Vienna, AT; Egger Hel
mut Dr., Vienna, AT;
Deriváty acylovanýcb aminoalkylimidazolov a 
-triazoiov, spôsob ich prípravy a farmaceutic
ký prostriedok, ktorý ich obsahuje
16.05.95
18.05.94
9409882.9
GB
Zlúčeniny všeobecného vzorca I, kde X je CH a- 
Iebo N a význam ostatných substiluentov je uve
dený v opise, vo voľnej forme alebo vo forme 
soli sa môžu pripraviť acyláciou alebo otvorením 
aziridínového alebo oxazolového kruhu. Uvedené 
zlúčeniny sú selektívne inhibitory hydroxyláz 25- 
-hydroxyvitamínu D3 a môžu sa použiť pri liečbe 
porúch proliferácie a diferenciácie v tkanivách 
reagujúcich na vitamín D.



6 (51) C 07 D 233/61,249/04,249/08,257/04,277/30
(21) 778-95
(71) Orion - thyinfl Oy, Espoo, FI;
(72) Kaijalainen Arto Johannes, Oulu, FI; Sodervall 

Marja Liisa, Oulu, FI; Kalapudas Aija Marketia, 
Oulu, FI; Pclkonen Reino Olavi, Oulo, FI; Laine 
Aire Marja, Turku, FI; Lainininlausta Risto Arvo 
Sakari, Turku, FI; Salonen Janno Sakaři, Turku, 
FI,

(54) Zlúčeniny inhibujúce selektívne aromatázu, 
spôsob Icb prípravy a Icb použitie na prípravu 
farmaceutického prostriedku

(22) 14.12.93
(32) 16.12.92
(31) 9226209.6
(33) GB
(86) PCT/FI93/00539, 14.12.93
(57) Heterocyklické diarylalkylové zlúčeniny vše

obecného vzorca I, v ktorom znamená R1 vodík,
CH3, OCH3, NO2, NH2, CN1 CF3, CHF2 CH2F 
alebo halogén, R2 znamená heterocyklický radi
kál vybraný zo skupiny zahŕňajúcej 1-iinidazolyl, 
triazoly], lelrazolyl, pyrazolyl,pyrimidinyl, oxazo- 
Iyl, tiazolyl, izoxazolyl a izotiazolyl, R3 znamená 
H alebo Oil, R4 predstavuje H, R5 znamená H a 
lebo OH alebo R4 predstavuje H a R3 a R5 spolu 
tvoria väzbu alebo R3 znamená H a R4 a R3spolu 
tvoria =O, R6 znamená metylén, etylén, -CHOH-,

-CH2-CHOH-,-CHOH-CH2-, -CH=CH- alebo 
C(O)- alebo R4 znamená H a R5 a R6 spolu tvoria 
=CH- alebo =CHCH2-, ich stereo izoméry a ich 
netoxické farmaceuticky využiteľné kyslé adičné 
soli inhibujú selektívne aromatázu v porovnaní s 
ich inhibičnými účinkami na desmolázu. Zlúče
niny podľa vynálezu sa používajú na liečenie 
chorôb závislých od estrogénu, ako je rakovina 
prsníka a benígna prostatická hyperplázia (BPH).

CN

R- CR1 - CR4 R5 - Rf (D
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6(51) C 07 D 239/30,239/32
(21) 621-95
(71) Chemie Linz Gesellschaft m.b.H., Linz1 AT;
(72) Schwarz Franz-Thomas Dipl. Ing., Dr., Wolfem, 

AT; Allreiter Johann, Neurnarkt, AT;
(54) Spôsob prípravy 2-amlno-4,6-dichlórpyrími- 

dínu
(22) 12.05.95
(32) 13.05.94
(31) A 995/94
(33) AT
(57) Spôsob prípravy 2-amino-4,6-dichlórpyrimidínu 

reakciou 2-amino-4,6-dihydroxypyrimidmu s 
prebytkom chlorid-oxidu fosforečného pri 20 až 
80°C a za prítomnosti trictylaminu ako väzbové
ho činidla.



6(51) C 07 D 261/08,261/18, A 01 N 43/80
(21) 799-95
(71) Rhone-Poulenc Agriculture LTD, Ongar1 Essex, 

GB;
(72) Musil Tibor, Ongar, Essex, GB; Pettit Simon 

Neil, Ongar, Essex, GB; Smith Philip Henry G., 
Ongar Essex, GB;

(54) 4-Bcnzoylizoxalové deriváty, spôsob leh výroby 
a herbicidne prostriedky, ktoré ich obsahujú

(22) 15.12.93
(32) 18.12.92, 18.05.93
(31) 9226396.1,9310204.4
(33) GB1GB
(86) PCTZEP93Z03537, 15.12.93
(57) Sú opísané 4-benzoylizoxazolové deriváty vše

obecného vzorca 1, v ktorom R je vodík alebo 
esterová skupina, R1 je alkyl, halogénalkyl alebo 
pripadne substituovaný cykloalkyl, R2 je halogén, 
pripadne halogénovaný alkyl, alkenyl alebo alki- 
nyl, alkyl substituovaný jednou alebo niekoľkými 
skupinami -OR51 nitroskupina, kyanoskupina 
alebo pripadne substituovaný fenyl, R3 je 
-S(O)qR7, X je -N(R8)-, a n je 0 alebo celé číslo 
od 1 do 4, R5 je vodík, pripadne halogénovaný 
alkyl, alkenyl alebo alkinyl, pripadne substituo
vaný fenyl, alebo cykloalkyl, Rr je pripadne ha
logénovaný alkyl, alkenyl alebo alkinyl, cykloal

kyl, pripadne substituovaný fenyl alebo benzyl 
alebo prípadne substituovaná aminoskupina, Ŕ* 
je vodík, prípadne halogénovaný alkyl, alkenyl 
alebo alkinyl, cykloalkyl, pripadne substituovaný 
fenyl alebo skupina O-alkyl, a q je 0 alebo 2.
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6(51) C 07 D 277/68
(21) 6672-89
(71) Univerzita Komenského, Bratislava, SK;
(72) Mikulášek Slavoj doc., Ing., CSc., Bratislava, 

SK; Sutoris Viktor prof., RNDr., CSc., Bratisla
va, SK; Kráľová Katarína RNDr., CSc., Bratisla
va, SK; Mitterhauszerová Ľudmila Ing., CSc., 
Bratislava, SK;

(54) Deriváty 3-benzoyl-2-benzotiazolinónu a spô
sob ich prípravy

(22) 27.11.89
(57) Deriváty 3-benzoyl-2-benzotiazolinónu všeobec

ného vzorca I, kde R1 márnená NOi a R2 zname
ná H, alebo R1 znamená NO: a R2 znamená Cl, 
alebo R1 znamená H a R2 márnená Cl. Syntéza 
uvedených zlúčenín sa uskutočňuje reakciou prí
slušne substituovaného 2-benzotiazolinónu s 
príslušným benzoylchloridom v acetóne za prí
tomnosti trictylaininu pri teplote miestnosti.



6(51) C 07 D 277/70,277/74, 417/12
(21) 79-92
(71) Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, SK;
(72) Sidóová Eva big., CSc., Bratislava, SK; Bujdá- 

ková Helena RNDr., Krásna nad Kysucou, SK; 
Kráľová Katarína RNDr., CSc., Bratislava, SK;

(54) 3-(2-Alkyllio-6-benzotiazolylammomelyl)-2- 
-benzotiazolíntióny a spôsob ich prípravy

(22) 13.01.92
(57) 3-/2-Alkyltio-6-benzotiazolylaminometyI/-2-ben- 

zotiazolintióny všeobecného vzorca I, kde alkyl 
znamená priamy alebo rozvetvený alkylový reťa
zec so 4 až 9 atómami uhlíka alebo 2-hydro- 
xyetyl, boli pripravené reakciou 3-hydroxy- 
metyl-2-benzotiazolíntiónu a 2-aIkyltio-6-amino- 
benzotiazohni v acetóne za varu. Zlúčeniny sú 
antialgálne, antifungálne a protikvasinkovo účin
né.

ZlZ
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6 (51) C 07 D 277/80, 277/78,239/38, C 07 C 333/32, 
321/22

(21) 845-95
(71) Monsanto Company, St. Louis, MO, US;
(72) Comeyne Denis Oscar, Zemst-Hofstade, BE; 

Meerbergcn Eric Jean, Čreve Coeur, MO, US; 
Riley Dennis Patrick, Ballwin, MO, US; Sikora 
David John, Chesterfield, MO, US; Strackx Gil
bert Francois Jozef, Berchem, BE; Young Mary 
Jennifer Torres, League City, TX, US;

(54) Spôsob katalytickej oxidácie
(22) 03.12.93
(32) 30.12.92
(31) 07/998 713
(33) US
(86) PCT/US93/11740, 03.12.93
(57) Spôsob katalytickej oxidácie tiolov alebo soli 

tiolov alebo ditiokarbainidových kyselín a ich 
solí pomocou kyslíka, pripadne za prítomnosti 
primárneho alebo sekundárneho aminu, za pou
žitia uhlíkového katalyzátora, ktorý neobsahuje 
žiadny kovový komplex porfyrazínu alebo derivá
tu porfyrazinu.



6 (51) C 07 D 305/14,413/12,263/04
(21) 788-95
(71) The Upjolui Company, Kalamazoo, MI, US;
(72) Hester Jackson B. Jr., Galesburg, MI, US; Joh

nson Roy A., Kalamazoo, MI, US; Kelly Robert 
C., Augusta, MI, US; Midy Eldon G., Kalama
zoo, MI, US; Skulnick Harvey Irving, Kalama
zoo, Ml, US;

(54) 7-Halogén- a 70, 80-metanotaioly, Ich antine- 
oplastické použitie a farmaceutické kompozí
cie, ktoré ich obsahujú

(22) 13.12.93
(32) 15.12.92,02.02.93, 11.06.93, 17.09.93
(31) 07/990 579, 08/013 826,08/076 337, 08/122 974
(33) US, US, US, US
(86) PCT/US93/11827, 13.12.93
(57) Analógy 7-deoxytaxolu všeobecného vzorca I sú 

použiteľné na liečenie rovnakých typov rakoviny, 
pre ktoré sa ukázal byť aktívny taxol, vrátane 
rakoviny vaječníkov, rakoviny prsníka a zhub
ných melanóinov, ako aj pľúcnej rakoviny, rako
viny žalúdka, rakoviny hrubého čreva, rakoviny 
hlavy a krku a leukémie.
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6 (51) C 07 D 307/82,333/66, A 61 K 31/34, 31/38
(21) 721-95
(71) Bayer Aktiengesellschall, Leverkusen, DE;
(72) Bräunlich Gabriele Dr., Wuppertal, DE; Fischer 

RUdiger Dr., KOln, DE, Es-Sayed Mazen Dr., 
Wuppertal, DE; Hanko Rudolf Dr., Ddsseldorf, 
DE; Tudhope Stephen Dr., Windsor, Berkshire, 
GB; Sturton Graham Dr., Bray, Maidenhead, 
GB; Abram Trevor Dr., Marlow Buckinghamshi
re, GB; McDonald-Gibson Wendy J.Dr., Ewelme 
Wallingford, Oxford, GB; Fitzgerald Mary F. 
Dr., Begbroke Oxford, GB;

(54) Oxalylamino-benzofurán- a benzotienylové 
deriváty, spôsob Ich prípravy, farmaceutický 
prostriedok obsahujúci tieto zlúčeniny a pou
žitie

(22) 30.05.95
(32) 31.05.94, 31.05.94
(31) 9410863.6, 9410891.7
(33) GB, GB
(57) Oxalylamino-benzofurán- a benzotienylové deri

váty všeobecného vzorca I, v ktorom LaT zna
menajú atóm kyslíka alebo síry, a R1, R2, R1, R1* 
a A majú významy uvedené v opisnej časti. Tieto 
zlúčeniny sú vhodné na prevenciu a liečenie 
akútnych a clironických zápalových ochorení.

hlavne dýchacích ciest. Uvedené zlúčeniny sa 
pripravujú reakciou zodpovedajúceho amino- 
substituovaného benzofuránu a benzotiofénu s 
derivátom kyseliny šťavelovej.

L *'



6(51) C 07 D 309/38
(21) 3045-91
(71) Chemickotechnologická fakulta STU, Bratislava, 

SK;
(72) Ulier Michal doc. Ing., CSc., Bratislava, SK; 

Konečný Václav RNDr., CSc., Bratislava, SK;
(54) 5-Metoxy-2-aryloxymetylkarboxymelyl-4H- 

-pyrim-4-óny a i pôsob Ich prípravy
(22) 07.10.91
(57) 5-Metoxy-2-aryloxymety Ikarbo xymetyl-4H-py- 

rán-4-óny všeobecného vzorca I, kde R1 je vodik, 
metyl, alebo chlór, R1 je vodík, metyl alebo 
chlór, R3 a R4 sú rovnaké, alebo rôzne a zname
najú vodik alebo chlór, sa pripravujú reakciou 
halogenidu aryloxymety !karboxylovej kyseliny 
všeobecného vzorca II s 5-hydro-xymetyl-2-me- 
toxy-4H-pyrán-4-ónom v prostredí organického 
rozpúšťadla, ako acetón, metyletylketón, dimetyl- 
fonnamid a iné, za použitia činidla viažuceho 
halogcnovodík a teplote OeC až do teploty varu 
použitého organického rozpúšťadla.

m

5

C - SH
1 i* 0
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6(51) C 07 D 309/38
(21) 3820-92
(71) Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, 

Bratislava, SK;
(72) Uher Michal doc. Ing., CSc., Bratislava, SK; 

Bransová Janette Ing., Malacky, SK; Brtko Július 
Ing., CSc., Bratislava, SK; Hudecová Daniela 
RNDr CSc., Bratislava, SK; Dobias Jozef Ing., 
CSc., Bratislava, SK; Filipčik Peter RNDr., Bra
tislava, SK;

(54) 2-Tiokyanálometyl-5-benzyloxy-4H-pyráo-4- 
-ón a spôsob jeho prípravy

(22) 22.12.92
(57) Zlúčenina vzorca I sa pripravuje z 5-benzyloxy-2- 

-chlórmetyl-4H-pyrán-4-ónu reakciou s tiokya- 
nátom sodným v acetóne za miešania pri teplote 
varu reakčnej zmesi. Uvedená zlúčenina má an- 
timikrobiálne a cytostatické účinky.



6 (51) C 07 D 311/46,311/54,311/92,311/74,311/94, 
407/06,409/06, A 61 K 31/37

(21) 956-95
(71) The Upjohn Company, Kalamazoo, MI, US;
(72) Anderson David John, Kalamazoo, Ml, US; 

Banitt S. Lee, Kalamazoo, MI, US; Tomich Paul 
Kosta, Kalamazoo, MI, US; Bohanon Michael 
John, Gobles, Ml, US; Turner Steven Ronald, 
Kalamazoo, MI, US; Strohbach Joseph Walter, 
Mendon, MI, US; Thaisrivongs Suvit, Portage, 
MI, US; Yang Chih-Ping, Taipei, TW; Thomas 
Richard Charles, Kalamazoo, MI, US; Romines 
Karen Rene, Paw Paw, MI, US; AristofT Paul 
Adrian, Kalamazoo, MI, US; Skulnick Harvey 
Irving, Kalamazoo, MI, US; Joluison Paul D., 
Portage, MI, US; Gammill Ronald B., Portage, 
MI, US; Zhang Qingwei, Kalamazoo, MI, US; 
Bundy Gordon L., Portage, MI, US;

(54) 4-IIyd roxy bcnzopy rán-2-óny a 4-hydroxy-
cykloalkyl [b] pyrán-2-óny použiteľné na lie
čenie retrovirusových infekcií

(22) 03.02.94
(32) 05.02.93,27.05.93, 17.12.73
(31) 08/014 459, 08/068 715, 08/169 302
(33) US, US, US
(86) PCT/US94/00938, 03.02.94

(57) Zlúčeniny všeobecného vzorca I, 4-hydroxy- 
benzopyrán-2-óny a 4-hydroxy-cykloalkyl[b]- 
-pyrán-2-óny použiteľné na inhibiciu retro- 
vírusov v bunkách cicavcov infikovaných uvede
nými retrovírusmi.

OH
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6(51) C 07 D 317/16,317/14,317/12
(21) 2407-91
(71) Chemickotechnologická fakulta STU, Bratislava, 

SK;
(72) Hronec Milan prof. Ing., DrSc., Bratislava, SK; 

Cvengrošová Zuzana Ing., CSc., Bratislava, SK; 
Kaszonyi Alexander Ing., Tomášov, SK;

(54) Spôsob prípravy 1,3-dixolánov
(22) 02.08.91
(57) Spôsob prípravy 1,3-dioxolánov z aromatických 

aldehydov alebo ketónov a monoesteru, alebo 
diesteru kyseliny mravčej a 1,2-alkándiolu, pri
padne ich zmesi s 1,2-alkándiolom v prítomnosti 
kyslých katalyzátorov a v prítomnosti rozpúšťad
la, ktorým sú uhľovodíky s teplotou vani 60 až 
145°C, pripadne ich zmesi. Hydrolýzou mono- 
fonniátu a difonniátu 1,2-alkándiolu vodou, ale
bo vodným roztokom kyseliny mravčej dávkova
nými kontinuálne do systému pri teplote varu re
akčnej zmesi vzniká 1,2-alkáivliol, ktorý reaguje 
s karbonylovou zlúčeninou, prítomnou v 5 až 40 
% mólovom prebytku voči 1,2-alkándiolu za 
vzniku 1,3-dioxolánu. Reakciou vznikajúca ky
selina mravčia, reakčná voda, ako aj voda, prí
padne vodný roztok kyseliny mravčej, kontinuál
ne dávkovaný do systému sa azeotropicky od- 
destilováva tak, aby rýchlosť oddestilovania vod

ného roztoku kyseliny mravčej bola vyššia ako 
rýchlosť dávkovania vody do systému.



6 (51) C 07 D 401/04,215/56, //A 61 K 31/47
(21) 547-95
(71) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, 

OH, US;
(72) Demuth Thomas, Prosser Jr, Montgomery, OH, 

US; White Ronald Eugene, Fairfield, OH, US;
(54) AntimikrobUlne S-hydrazíno-chinolónové de

riváty
(22) 22.10.93
(32) 30.10.92
(31) 07/968 960
(33) US
(86) PCT/US93/10091,22.10.93
(57) Antimikrobiálne 5-(N-heterosubstituované ami- 

no)chinolónové zlúčeniny podľa všeobecného 
vzorca I, kde (1) R1, R2 a R3 tvoria akýkoľvek 
variant chinolónu a príbuzných heterocyklických 
štruktúr, podobných tým, ktoré sú v odbore zná
me ako majúce antimikrobiálnu aktivitu a (2) (a) 
R4 a R5 sú nezávisle vodík, nižší alkyl, cykloal- 
kyl, heteroalkyl alebo -C(=0)-X-R6 * 8, kde X je 
kovalentná väzba, N, O alebo S, a R8 je nižší al
kyl, nižší alkenyl, arylalkyl, karbocyklický kruh 
alebo heterocyklický kruh, alebo (b) Ri a R5 

spolu tvoria heterocyklický kruh, ktorý obsahuje 
dusík, ku ktorému sú tieto naviazané, a ich far
maceutický prijateľné soli a biohydrolyzovateľné 
estery a solváty.
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6 (51) C 07 D 403/12,405/14,401/12,231/18, AOl N 
43/66,43/56

(21) 947-95
(71) CIBA-GEIGY AG, Basilej, CH;
(72) Trah Stephen, Freiburg, DE;
(54) Deriváty kyseliny pyrazolylakrylovej, spôsob 

ich výroby a medziprodukty v tomto spôsobe, 
mikrobicídne prostriedky, ktoré ich obsahujú 
a ich použitie

(22) 17.01.94
(32) 29.01.93
(31) 292/93-1
(33) CH
(86) PCT/EP94/00103, 17.01.94
(57) Deriváty kyseliny pyrazolylakrylovej všeobecné

ho vzorca I, v ktorom R1 je vodík alebo metyl, R3 

je vodík, halogén, skupina OCH3, SCH3 alebo 
CN1 symboly R3, R4 a R5 nezávisle od seba 
predstavujú vždy vodík, halogén, (C]-C4>-alkyl, 
(Ci-C4)-alkoxy, (Ci-C>)-aIkoxykarbonyl, (Ci-Cs)- 
alkanoyl, (C1 -C4)-halogénalkyl, (Ci-C4)-Iialo- 
génalkoxy, kyanoskupinu alebo nitroskupinu, a- 
Iebo dva z týchto substituentov navzájom susedia 
a spolu predstavujú metyléndioxylový alebo dif- 
luórmetyléndioxylový zvyšok, symboly K, L a M 
nezávisle od seba znamenajú vždy skupinu CH 
alebo dusík, ale aspoA jeden z týchto troch sub
stituentov predstavuje atóm dusíka a Y je kyslík 
alebo síra, sú účinné ako mikrobicidy proti hu

bovým chorobám. Možno ich využiť na ochranu 
rastlín samotné alebo vo forme prostriedkov.



6 (51) C 07 D 405/06,207/34,319/06, C 07 C 255/13, 
255/20, A 61 K 31/40

(21) 1090-95
(71) Wanier-Lanibert Company, Aim Arbor, Ml, US;
(72) Butler Donald Eugene, Holland, MI, US; Le 

Tung Van, Jenison, MI, US; Nanninga Thomas 
Norman, Holland, MI, US;

(54) Spôsob výroby trans-6-[2-(substltuovaný py- 
rol-l-yl) alkyl] pyrán-2-ónov, mediiprodukty 
na tento spôsob a farmaceutické prostriedky

(22) 24.02.94
(32) 03.03.93
(31) 08X125 701
(33) US
(86) PCT/US94/02180,24.02.94
(57) Spôsob výroby zlúčenín všeobecného vzorca I, 

kde všeobecné symboly majú význam uvedený v 
nároku 1, reakciou esteru kyseliny (5-kyano-3- 
hydroxymaslovej a metalovaným N,N-disub- 
stituovaným acetamidom s následnou redukciou 
ketoskupiny a tvorbou ketálu všeobecného vzorca 
VI, ktorý po redukcii kyanoskupiny a následnej 
cyklizácii s 1,4-dikarboxylovou zlúčeninou pos
kytne zlúčeninu všeobecného vzorca Hl, ktorá sa 
v kyslom prostredí mení na dihydroxyderívát. Po 
hydrolýze v zásaditom prostredí a neutralizácii sa 
príslušná kyselina zohrieva za odstraňovania vo
dy, čím vzniká cyklizát všeobecného vzorca I. 
Cenné sú aj medziprodukty, ktoré sa používajú 
pri vyššie uvedených spôsoboch, ako aj prolieči- 
vá, ktoré sa biologickou cestou premieňajú na 
hypolipidemické a hypocholesteroleinické činid
lá. Ďalej sú opísané farmaceutické prostriedky na 
ich báze.

OK
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6(51) C 07 D 409/04, C 07 B 57/00
(21) 1071-95
(71) Rhone-Pouleiic Rorer S.A., Antony, FR;

T JjyCS-NH-Ol,

Ul
(72) David-Comte Marie-Thérése, Villemoisson-sur-

! 'iHOrge, FR;
(54) Spôsob prípravy (lIL2R)-N-mctyl-2-(3-pyri-

dyl) telnihydrotiopyrán-2-karbotioamid-l-oxi- 
du

O ,.CS-NH-CH1(22) 28.02.94 
(32) 02.03.93 Ulial

(31) 93X12369 i ii 1

(33) FR s

(86) PCT/FR94A30221,28.02.94
(57) (ÍR, 2R>N-inetyl-2-(-3pyridyl)tetrahydrotiopy-

I1S.2S)

rán-2-karbotioamid-1 -oxid vzorca I sa pripravuje 
zo solí zmesí trans izomérov vzorcov Hla a mb s
opticky aktívnou kyselinou. f jyCS-NH-CHj

VV>
UIIbI

° ^N5r-'



6 (51) C 07 D 409/06,409/14, A 61 K 31/40
(21) 912-95
(71) PRlZER Lie., New York, NY, US;
(72) Bartli Wayne E., East Lyme, CT, US; Cooper 

Kelvin Dr., Noank, CT, US; Kleinman Edward 
F., Pawcatuck, CT, US; Reiter Lawrence A., 
Mystic, CT, US; Robinson Ralph P., Gales Fer
ry, CT, US;

(54) Proliečivi protizápalovo účinných 3-acyl-2- 
-oxindol-l-karboxamidov

(22) 20.10.93
(32) 26.01.93
(31) 08/009 188
(33) US
(86) PCT/US93/098I3, 20.10.93
(57) Zlúčeniny všeobecného vzorca I, kde R101 R111 

R12 a Rlj predstavuje vždy atóm vodíka, alkyl- 
skupinu alebo halogén a R predstavuje alkanoy- 
loxymetylénovú alebo alkenoyloxymetylénovú 
skupinu alebo alkenoylskupimi, ktoré sú bližšie 
špecifikované v opise. Uvedené zlúčeniny sú 
protizápalovo a analgeticky účinné.

R11

(I)
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6 (51) C 07 D 417/12,417/14,413/12,413/14, A 61 K 
31/425,31/445,31/42

(21) 991-95
(71) The Wellcome Foundation Limited, London, GB;
(72) Norman Mark Henry, Durham, NC, US; Navas 

Frank m, Chapel Hill, NC, US;
(54) IIcle roa romalické zlúčeniny s antipsycholic- 

kým účinkom
(22) 10.02.94
(32) 10.02.93
(31) 9302622.7
(33) GB
(86) PCT/GB94/00265, 10.02.94
(57) Zlúčeniny všeobecného vzorca 1, v ktorom Y je 

heteroaryl, pripadne substituovaný najmenej jed
ným halogénom, nitroskupinou, Ci-talkylom, Cr 
ealkoxyskupinou, aryloxy-, arylalkylénoxyskupi- 
nou s 1 až 6 atómami ulilíka v alkylénovej časti, 
OH, S(O)nR2 alebo S(O)nN(R2)2, kde n je 0, 1 
alebo 2, CN, CON(R2)2, COR2, CO2R2, CO-aryl, 
azidoskupinou, -N(R2)2, -NR2N(R21)2l-NR2-
-N=C(R21)2, -NR2(C=0)CH[N(R2l)2]R2b, -NR2" 
C=0)R21, -NR2CO2R2*, Cr6Ulkoxykarbonyl-
aininoskupinou alebo PliN=N- s podmienkou, že 
Y nezhŕňa benzizotiazolyly alebo benzizoxazoly- 
ly, V je O alebo S, Z je Ci-*alkylén, ktorý je pri
padne prerušený -O- alebo S (O)n, kde n je 0, 1 
alebo 2, C2-*alkenyl alebo C2-«alkmylén, X je N, 
CR3 alebo COR3, A je CR4 alebo N, B ie O, NR5 

alebo S(O)n, kde n je 0, 1 alebo 2, a R* je H ale

bo najmenej jeden halogén, hydroxy-, nitrosku- 
pina, CN, N(R6)2, Cr6Ulkoxyskupina, aryloxy-, 
arylalkenylénoxyskupina s 1 až 6 atómami uhlíka 
alebo COR6 a R, R5, R2*, R2b, R3, R4, R5 a R6 

znamenajú každý vodík alebo Ci-ealkyl, alebo ich 
soli, solváty, N-oxidy alebo fyziologicky prija
teľné deriváty, spôsob ich výroby, farmaceutické 
prostriedky s ich obsahom a ich použitie.

vy
(!)



6 (SI) C 07 D 471/04, A 61 K 31/435 // (C 07 D 
471/04,235:00,221:00)

(21) 997-95
(71) Byk Gulden Lomberg, chemische fabrík GmbH, 

Konstanz, DE;
(72) Senn-Bilfmger Jôrg Dr., Konstanz, DE; Gnmdler 

Gerhard, Konstanz, DE; Rainer Georg Dr., Kon
stanz, DE, Postius Stefan Dr., Konstanz, DE; 
Riedel Richard, Bad Waldsee, DE; Simon Wolf- 
gang-Alexander Dr., Konstanz, DE;

(54) Imidazopyridiny, spôsob Ich prípravy, liečivá s 
ich obsahom a ich použitie

(22) 07.02.94
(32) 15.02.93,20.06.93
(31) 453/93-0, 1945/93-3
(33) CH, CH
(86) PCT/EP94/00335,07.02.94
(57) Zlúčeniny všeobecného vzorca I, v ktorom R0 

označuje metyl, alebo hydroxymetyl, R1 označuje 
C|.4-alkyl, R4 označuje Ci^-alkyl, R3 označuje 
Ci_4-alkoxy a A označuje kyslík alebo NH, a ich 
soli. Tieto látky sú vhodné na výrobu liečiv na 
prevenciu a liečbu gastrointestinálnych porúch.

Ru
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6(51) C 07 D 471/04, A 6 IK 31/44
(21) 1063-95
(71) Merck Sharp & Dohme Limited, Hoddesdon, 

Hertfordshire, GB;
(72) Baker Raymond, Harlow, Essex, GB; Curtis Neil 

Roy, Harlow, Essex, GB; Kulagowski Janusz Jo
zef, Harlow, Essex, GB; Leeson Paul David, 
Harlow, Essex, GB; Ridgill Mark Peter, Harlow, 
Essex, GB; Smith Adrian Leonard, Harlow, Es
sex, GB;

(54) Liečivo na liečenie alebo prevenciu duševných 
chorôb

(22) 21.02.94
(32) 01.03.93, 05.08.93
(31) 9304111.9, 9316275.8
(33) GB, GB
(86) PCT/GB94/00337, 21.02.94
(57) Zlúčeniny všeobecného vzorca I sú protilátky, 

dopamínových receptorových subtypov v mozgu, 
ktoré majú selektívnu afinitu k dopamínovému 
D< receptorovému sublypu medzi ďalšími do- 
pamínovými subtypmi a sú tak výhodné na lie
čenie a/alebo prevenciu duševných chorôb, ako je 
schizofrénia, pričom majú menej vedľajších 
účinkov ako klasické neuroleptické liečivá. Výz
namy jednotlivých substituentov sú opísané v o- 
pise.

(!)



6 (51) C 07 D 471/14, A 61 K 31/435
(21) 834-94
(71) Indena S.p.A., Milano, IT;
(72) Bombardelli Ezio, Milano, IT; Mustich Giusep

pe, Milano, IT; Verotta Luisella, Milano, IT;
(54) Alkaloidy z Mappia foetida, spôsob Ich výroby, 

ich použitie na výrobu farmaceutických pros
triedkov a farmaceutické prostriedky s ich ob
sahom

(22) 12.07.94
(32) 30.05.94
(31) MI94 A 001112
(33) IT
(57) Zlúčeniny vzorca I, kde R je vodík, foetidin 1 a- 

Iebo R je OCHj, foetidin 2, s protirakovinovými 
a proti vírusovými účinkami. Tieto alkaloidy, 
rozpustené vo vode, sa vyskytujú vo všetkých 
častiach rastliny Mapppia foetida a sú prekur- 
zonni camptotccínu a 9-inetoxycamptotecínu, al
kaloidov, ktorých farmakodynamické vlastnosti, 
ale i nerozpustnosť vo vode sú známe. Výrazná 
rozpustnost5 vo vode robi uvedené zlúčeniny 
zvlášť vhodné na parenteráliiu liečbu pacientov, 
odstraňujúcu použitie toxických pomocných látok 
alebo nevhodných chemických derivátov.

ň
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6 (51) C 07 D 471/16, A 61 K 31/55 Il (C 07 D 471/16, 
243:00,221:00,209:00)

(21) 403-95
(71) The Du Pont Merck Pharmaceutical Company, 

Wilmington, DE, US;
(72) Rajagopalan Partnasarathi, Wilmington, DE, US;
(54) Pyridoindolobenzodlazcpíny a ich deriváty ako

antipsychotiká
(22) 23.07.93
(32) 29.07.92
(31) 07/921 051
(33) US
(86) PCT/US93/06823, 23.07.93
(57) Zlúčeniny všeobecného vzorca 1, kde X je O, S 

alebo 2H, R1, R2, R4 a R5 sú nezávisle H, C|. 
jalkyl, CFj,Cl, F, Br, OH, S(O)pR14, CN alebo 
OCHj; R3 je H, Ci-jalkyl, cykloalkyl, cykloalkyl- 
alkyl, arylalkyl, heteroarylalkyl, COOCHj alebo 
CCÍOCjHj a význam ďalších substituentov je u- 
vedený v opise. Ďalej sú nárokované farmaceu
tické prípravky, ktoré ich obsahujú. Uvedené 
zlúčeniny sú vhodné na liečbu fyziologicky alebo 
liečivom vyvolaných psychóz a/alcbo dyskinézy.

R3

R



6 (51) C 07 D 471/16,487/16, A 61 K 31/395
(21) 596-95
(71) Synthelabo1 Le Plessis-Robinson, FR;
(72) George Pascal, Saint Anioult en Yvelines1 FR; 

Sevrin Mireille1 Paris, FR; Peynot Michel, ĽHay 
les Roses, FR;

(54) 5,6-Dihydro-4H-imidazo[2',l :2,3]lmidazo-[4,5, 
1-ijlchlnolínové deriváty a 4,5-dihydroimi- 
dazo[I,2-a]pyrolo-[l,2,3-cd]benzimidazolové 
deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutické 
prostriedky obsahujúce tieto deriváty

(22) 09.05.95
(32) 10.05.94
(31) 94 05715
(33) FR
(57) Zlúčeniny všeobecného vzorca I1 v ktorom n 

znamená 1 alebo 2. X znamená atóm vodíka ale
bo jeden alebo dva substituenty zvolené z množi
ny zahŕňajúcej atóm chlóru, atóm fluóru, alkylo- 
vú skupinu obsahujúcu 1 až 3 uhlíkové atómy, 
alkoxy-skupinu obsahujúcu 1 až 3 uhlíkové ató
my a hydroxy-skupinu a R znamená buď atóm 
vodíka alebo skupinu všeobecného vzorca -CH2- 
-CO2-R1, v ktorom R1 znamená atóm vodíka ale
bo alkylovú skupinu obsahujúcu l až 6 uhlíko
vých atómov, alebo skupinu všeobecného vzorca 
-CH2-CONR2R31V ktorom R2 a R3 znamenajú 
každý atóm vodíka alebo alkylovú skupinu obsa
hujúcu 1 až 3 uhlíkové atómy. Uvedené zlúčeni
ny majú terapeutické použitie.
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6(51) C 07 D 473/06
(21) 537-94
(71) Slovakofarma a.s., Hlohovec, SK;
(72) Polák Jozeflng., Leopoldov, SK, Nevydal Jozef 

Ing., Hlohovec, SK; Manduch Milan Ing., Hlo
hovec, SK;

(54) Spôsob prípravy 3,7-dihydro-3-alkyl-lII-pu- 
rín-2,6-diónov

(22) 09.05.94
(57) Spôsob prípravy zlúčenín všeobecného vzorca I, 

kde R je H, metyl, etyl, n-propyl, zo zlúčenín 
všeobecného vzorca H, pričom uvedená zlúčenina 
sa suspenduje vo vode, hydrogenuje sa pri teplo
te 20 až 100 °C a tlaku vodíka 0,1 až 3 MPa za 
katalýzy Pd alebo Ni na aktívnom uhlí. Po spo
trebovaní ekvitnolárneho množstva vodíka sa k 
zmesi pridajú I až 2 ekvivalenty kyseliny mrav
čej, ktorá sa nechá pôsobiť 1 až 8 hodín, potom 
sa zmes zalkalizuje pridaním l až 3 ekvivalentov 
hydroxidu alkalického kovu pôsobiaceho pri 
teplote 30 až IOOeC počas 0,5 až 5 hodín a po 
úprave pH na hodnotu 5 získa sa látka vzorca I.



6 (51) C 07 D 491/10
(21) 3782-91
(71) Ústav polymérov SAV, Bratislava, SK;
(72) Lustoii Jozef Ing., CSc., Bratislava, SK; VaSS 

František RNDr., CSc., Bratislava, SK;
(54) 3,3-Bis(brómmetyl)-l,5,-dloxa-8,8.9,10,10-pen- 

tametyl-9-azaspiro[5,51undckán a spôsob jebo 
prípravy

(22) 13.12.91
(57) 3,3-Bis(brómmetyl)-1,5,-dioxa-8,8,9,10,10-pen- 

tametyl-9-azaspiro[5,5]undekán vzorca I sa pri
pravuje tak, že sa nechá reagovať 1 „2,2,6,6-pen- 
tametyl-4-oxopiperidín s l ,3-dibróin-2,2-bis-
(metyl) propánom za miešania pri teplote spät
ného toku uhľovodíkového rozpúšťadla, ktoré 
vytvára s vodou azeotropickú zmes, ako je na
príklad benzén, toluén alebo xylény, za prítom
nosti kyslého katalyzátora, ako je napríklad kys- 
Iina p-tolénsulfónová. Uvedenú zlúčeninu je 
možné využiť na prípravu stabilizátorov polymé
rov.

u>
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6 (51) C 07 D 493/06, 493/16, C 12 P 17/18, A 61 K 
31/35, C 12 N 1/14

(21) 775-95
(71) Xenova Limited British body Corporate, Slough, 

Berkshire, GB;
(72) Renno Didier Vincent, Berkshire, GB; O'Beime 

Gerard Bernard, Berkshire, GB; Copp Brent Ra
ymond, Auckland, NZ;

(54) Farmaceutický a veterinárny prostriedok ob
sahujúci seskviterpény a spôsob ich prípravy

(22) 22.12.93
(32) 22.12.92
(31) 9226724.4
(33) GB
(86) PCT/GB93/02632,22.12.93
(57) Seskviterpény všeobecného vzorca 1, pripraviteľ- 

né z plesňového kmeňa Acremonium strictum 
X06/15/458 a ich farmaceuticky a veterinárne 
prijateľné soli sú inhibitory väzby benzodiazepí- 
nu k iónoforovéinu receptorovému komplexu 
GABA-benzodiazepin-Cľ. Tieto zlúčeniny sa 
pripravia (i) fennentáciou v zdroji uhlíka, Jusika 
a anorganických solí plesňovým kmeňom 
X06/15/458 (DVD 354451) alebo jeho mutantom, 
ktorý produkuje príslušné seskviterpény, (ii) 
izoláciou seskviterpénov z fermentačného média 
a (iii) keď je to potrebné, prevedením uvedeného 
seskviterpénu na farmaceuticky alebo veterinár
ne prijateľnú soľ.



6 (51) C 07 D 495/04,233/20, A 61 K 31/415
(21) 597-95
(71) Synthelabo, Le Plessis-Robinson, FR;
(72) Eledoya Zúrila Manuel, Madrid, ES; Diaz Martin 

Juan Antonio, Madrid, ES; Del Sol Moreno Gre
gorio, Madrid, ES; Martin Escudero Perz Ulpia- 
no, Madrid, ES; Jimenez Bargueno Maria Dolo- 
rez, Madrid, ES; Romanách Ferrer Magali, 
Madrid, ES;

(54) 5,6-Dihydro-4II-lieno [3,4-c] pyrolové deriváty, 
spôsob ich prípravy a farmaceutické pros
triedky obsahujúce tieto deriváty

(22) 09.05.95
(32) 10.05.94
(31) 94 05716
(33) FR
(57) Zlúčeniny všeobecného vzorca I, v ktorom R1 

znamená buď kyano-skupinu, alkoxy-skupinu 
obsahujúcu 1 až 4 uhlíkové atómy, alkyltio- 
skupinu obsahujúcu 1 až 4 uhlíkové atómy, al- 
kylsulfonylovú skupinu obsahujúcu 1 až 4 uhlí
kové atómy, pyridyl, 3,4-dimetoxyfenyl alebo 
cyklopropyl, prípadne substituovaný jednou ale
bo dvoma alkylovými skupinami alebo skupinu 
COR, v ktorej R znamená alkylovú skupinu ob
sahujúcu 1 až 4 uhlíkové atómy, fenyl alebo pi- 
peridinyl alebo benzyl substituovaný jedným ale
bo niekoľkými atómami halogénov a/alebo line
árnymi alebo rozvetvenými alkylovými skupi
nami obsahujúcimi 1 až 4 uhlíkové atómy, line
árnymi alebo rozvetvenými alkoxy-skupinami 
obsahujúcimi 1 až 4 uhlíkové atómy alebo 
COiR', kde R’ znamená lineárnu alebo rozvetve

nú alkylovú skupinu obsahujúcu 1 až 4 uhlíkové 
atómy, alebo naf-tylmetylovú skupinu, a ich a- 
dičné soli s farmaceuticky prijateľnými kyseli
nami. Uvedené deriváty majú terapeutické pou
žitie.
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6 (51) C 07 D 495/04,491/048, 513/04, A 61 K 31/44 
// C 07 D 495/04,333:00,221:00) (C 07 D 
491/048,307:00,221:00) (C 07 D 513/04, 
277:00,221:00)

(21) 822-95
(71) Merck Frosst Canada Inc., Kirkland, Quebec, 

CA;
(72) Young Robert N., Senneville, Quebec, CA; La- 

belle Marc, De Perrot, Quebec, CA; Leblanc Y- 
ves, Kirkland, Quebec, CA; Xiang Yi Bin, Cam
bridge, MA, US; Lau Cheuk L., Ile Bizard, Que
bec, CA; Dufrense Claude, Dollard des Onnea- 
ux, Quebec, CA; Gereau Yves, Ile Perrot, Que
bec, CA;

(54) Hcterocyldické kyseliny, ich použitie na výro
bu farmaceutických prostriedkov a farmace
utické prostriedky $ ich obsahom

(22) 15.12.93
(32) 22.12.92
(31) 994 869
(33) US
(86) PCT/CA93/00541, 15.12.93
(57) Heterocyklické kyseliny všeobecného vzorca 1, v 

ktorom HETA znamená HE1 alebo HE3, a A' je 
nezávisle N alebo CR3, B je O, S alebo S(O), D 
je N alebo CR4, E je CR4 v prípade, že D je CR4 
a E je CR3- v prípade, že D je N, pričom význam 
ďalších substituentov je uvedený v hlavnom ná

roku. Tieto látky antagonizujú pôsobenie leukot- 
riénov a je možné ich použiť na liečenie astmy, 
alergií, zápalových stavov a ako látky s cytopro- 
tektívnym účinkom. Sú vhodné aj na liečenie 
angíny, kŕčov mozgových ciev, nefritidy, hepati
tídy, endotoxémie, urei t í dy a odmietnutia štepov. 
Súčasťou vynálezu je aj použitie týchto látok na 
výrobu farmaceutických prostriedkov s vyššie u- 
vedeným účinkom a farmaceutické prostriedky s 
obsahom týchto látok.

X2(C(R3)2)mZ1(CR3H22)pQ1

X3(C(R3)2)m-Z2(CR3R4)pQ2

(i)

(-HE'1)

S-.__ Ax
'f

°



6(51) C 07 D 499/04
(21) 3153-92
(71) Biotika a.s., Slovenská Lupča, SK;
(72) Mazáň Štefan RNDr., Banská Bystrica, SK; Bo- 

báľ Miloš Ing., Banská Bystrica, SK; Jakubčová 
Mária Ing., Banská Bystrica, SK; Gažo Marián 
Ing., Banská Bystrica, SK; Daučík Adam, Ban
ská Bystrica, SK; Obrcianová Libuša, Banská 
Bystrica, CS; Kliment Július Ing., CSc., Banská 
Bystrica, SK; Hudec Milan Ing., Banská Bystri
ca, SK;

(54) Spôsob izolácie fenoxymetylpenicilinu vo for
me amónnej soli

(22) 16.10.92
(57) Spôsob izolácie fenoxymetylpenicilinu vo forme 

jeho amónnej soli zo surovej voľnej kyseliny fe
noxymetylpenicilinu sa zakladá na rozpustení vý- 
chodzej surovej kyseliny vo vhodnom semipolár- 
nom organickom rozpúšťadle, napr. v acetóne, 
následnom oddelení nerozpustných balastov a 
vyzrážaním amónnej soli z filtrátu pôsobením a- 
moniaku vo forme plynu alebo vodného roztoku. 
Pri tomto spôsobe sa použité rozpúšťadlo regene
ruje jednoduchou destiláciou, amoniak sa použí
va v ekvimolámom pomere k východiskovej su
rovej voľnej kyseline fenoxymetylpenicilinu.

44A VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 12 - 1995 - SK (zverejnené prihlášky vynálezov)

6 (51) C 07 D 501/36 // A 61 K 31/545
(21) 1114-95
(71) Tlie Upjolui Company, Kalamazoo, Ml, US,
(72) Dunn Michael J., Paw Paw, Ml, US; Bergen Mi

chael S., Portage, Ml, US; Hardee Gregory E., 
Kalamazoo, Ml, US; Shephard Kenneth Paul, 
Kalamazoo, MI, US; Chao Robert S., Portage, 
MI, US; Havens Jeffrey L, MatUiwan, MI, US;

(54) Kryštalická voľná kyselina ceftiofuru
(22) 07.03.94
(32) 12.03.93
(31) 08/033 291
(33) US
(86) PCTAJS94/01862, 07.03.94
(57) Kryštalická voľná kyselina cefalosporinového 

antibiotika ceftiofuru vzorca I je charak
terizovaná rôntgenovou práškovou difrakciou. 
Ďalej sú uvedené spôsoby jej výroby a farma
ceutické kompozície, ktoré ju obsahujú.



6 (51) C 07 F 9/141, C 09 K 15/04, C 08 K 5/524, 
11/00

(21) 475-95
(71) CIBA-GEIGY AG, Bazilej, CH;
(72) Pitteloud Rita Dr., Praroman, CH;
(54) Ollgomérne alifatické Fosfity a fosfonity obsa

hujúce sté rieky bránené aminové zvyšky, spô
sob ich výroby a ich použitie ako stabilizátorov

(22) 11.04.95
(32) 13.04.94
(31) 1114/94-0
(33) CH
(57) Opisujú sa oligoméme alifatické Tosfity alebo 

fosfonity všeobecného vzorca I, v ktorom L je 
skupina všeobecného vzorca LI alebo LII, pričom 
kyslík v skupine L je vždy naviazaný na fosfor o- 
pakujúcej sa štruktúrnej jednotky a zvyšok R2, 
prípadne uhlík v polohe 4 piperidinylového kru
hu v skupine L je vždy naviazaný na kyslík opa
kujúcej sa štruktúrnej jednotky, symboly R1 a R2 
sú organické zvyšky definované vyššie, m má 
hodnotu 0 alebo 1, a n je číslo od 2 do 25. Ďalej 
sa opisuje spôsob výroby týchto látok, ich použi
tie na stabilizáciu organických materiálov proti 
oxidačnému, termickému alebo svetlom induko
vanému odbúravaniu, a takto stabilizované zme
si.

A1

CH1
H3CUI

---- O — R2-N \------

H1C
CH1

—O

CH1
CH1 

N-R2-

CH1
CH,

d)

(LI)

(LII)
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6(51) C 07 F 9/6574, C 08 K 5/527
(21) 921-95
(71) DOVER CHEMICAL CORPORATION, Dover, 

OH, US;
(72) Stevenson Donald R., Dover, OH, US; Nguyen 

Duong N., Dover, OH, US; Mcrowe ArtJiur W., 
Akron, OH, US,

(54) Hydrolyticky stabilné pentaerytritoldifosrori- 
tany, spôsob ich prípravy a polyméme kom
pozície obsahujúce tieto zlúčeniny

(22) 20.01.93
(86) PCT/US93/00499, 20.01.93
(57) Zlúčeniny všeobecného vzorca IV, v ktorom 

znamenajú: R1, R2, R4, R5, R7j R®, R10 a R" 
substituci)ty nezávisle vybrané zo skupiny zahr
ňujúcej atóm vodíka, alkylové zvyšky všeobec
ného vzorca CmIIzm+!, kde m je I až 4; Rn3, Rn6, 
Rn9 a Rn 12 sú nezávisle vybrané zo skupiny za
hrňujúcej atóm vodíka, alkylové zvyšky všeobec
ného vzorca CmHzm+!, kde m sa pohybuje v roz
medzí od 1 do 4, arylové zvyšky, arylalkylové 
zvyšky a ich substituované deriváty, pričom n je 
0 až 3, sú vhodné ako antioxidačné aditíva do 
polyolefinov, hlavne do polypropylénu. Uvedené 
zlúčeniny majú malú prchavosť, vysokú teplotu 
rozkladu a odolnosť voči žltnutiu pri zmiešaní s 
polyolefinovou základnou hmotou.



6 (51) C 07 K 5/08, A 61 K 31/69
(21) 476-95
(71) Synthelabo1 Le Plessis-Robinson, FR;
(72) Mallart Sergio1 Orsay1 FR; Lassalle Gilbert, 

Clamart1 FR; Purcell Thomas Andrew, Montfort 
ľ Amaury1 FR; Muller Jean-Claude1 Morsang 
s/Orge, FR;

(54) Boropeptidové deriváty, spôsob ich prípravy a 
farmaceutické prostriedky obsahujúce tieto 
deriváty

(22) 11.04.95
(32) 12.04.94
(31) 94 04288
(33) FR
(57) Zlúčeniny všeobecného vzorca I1 v ktorom R 

znamená atóm vodíka alebo priamu alebo rozvet
venú (C|-C4)alkylovú skupinu alebo priamu ale
bo rozvetvenú -CO(C i-C4)alkylovú skupinu alebo 
priamu alebo rozvetvenú-COj(Ci-C4)alkylovú 
skupinu, R1 znamená fenylovú skupinu alebo 
cyldohexylovú skupinu, R2 znamená skupinu 
vzorca a alebo skupinu vzorca b, v ktorých R5 
znamená atóm vodíka alebo alkylovú skupinu 
obsahujúcu 1 až 4 atómy uhlíka, R3 a R4 každý 
znamená atóm vodíka alebo spolu znamenajú 
zvyšok dihydroxylovanej zlúčeniny, akou je na
príklad 2.3-butándiol, 2,3-dimetyl-2,3-butándiol 
alebo (la, 3a, 5a)-2,6,6-trimetylbicyklo- 
/3.1.1 /lieptán-2,3-diol/(+)-a-pinandiol/1 vo forme 
optických alebo geometrických izomérov, v čis
tom stave alebo vo forme zmesi, ako i ich adičnej 
soli s farmaceutický prijateľnými kyselinami a 
zásadami.

o

rsW

(I)

(a)

(b)
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6 (51) C 07 K 7/06, A 61 K 37/02
(21) 827-95
(71) The Procter & Gamble Company, Cincimiati1 

OH, US1
(72) Mciver Jolm McMillan, Cinciimati1 OH, US;
(54) Difluoropentapcptidové deriváty protizápalo-

vých činidiel
(22) 16.12.93
(32) 22.12.92
(31) 07/995 217
(33) US
(86) PCTAJS93/12349, 16.12.93 
(57) Protizápalové zlúčeniny všeobecného vzorca 1, (v 

ktorom význam substituentov je uvedený v opi
se), sú obsialmuté vo farmaceutických príprav
koch, ktoré sa používajú na liečenie zápalov ale
bo bolestí.

a1 *2 R3
I I Ix-(CHjln-v-*-ca-c(o>-»i-CH-ai-c(Oi -wh-ch

a* c-o
l I I

YO-ClOl -CH-HH-C (O) -CH-IlH-C (O) -CW1 W



6 (51) C 07 K 7/52, A 61 K 38/12
(21) 558-95
(7)) Merck Patent Gesellscliatt init Beschränkter 

Haftung, Darmstadt, DE;
(72) Jonczyk Alfred Dr., Darmstadt, DE; Hôlzemaim 

Gtlnter Dr., Darmstadt, DE; Goodmann Simon 
Dr., Darmstadt, DE; Kessler Horst prof. Dr., 
Darmstadt, DE; Haubner Roland, MUnster, DE; 
Wermuth Jochen, MUnster, DE;

(54) Cyklopeptid, spôsob jeho prípravy, jeho pou
žitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho ob
sahuje

(22) 28.04.95
(32) 30.04.94
(31) P 44 15 310.4
(33) DE
(57) Cyklopeptid všeobecného vzorca I Cyklo-( Arg-A- 

-Asp-R1-R2), kde znamená A Gly, alebo Al a, R1 
2—karboxy-8-amíno-4-tiapiperolidin-9-on (Btd), 
o—aminometyl-o '-karboxybifenyl (Biph), 2-amí- 
nometyl-5-karboxy-metyltiofen (Act), zvyšok ky
seliny 6-amínohexánovej (Aha), alebo 2-(1,7- 
diazaspiro(4.4 |-nonan-7-yl)-4-inetylpentónovej ((S, 
Sj-spiro-Pro-Leu), alebo 2(3-amíno-1 -pyrrolid-2- 
onyl >4-inetyl pen táno vej, alebo ((S)Gly[ANC-2]- 
Leu), pričom sú tieto skupiny vždy viazané pep- 
tidickými väzbami, R2 chýba, alebo znamená 
Val, a jeho fyziologicky vhodné soli, vhodný ako 
inhibitor integrínov a použiteľný zvlášť na profy
laxiu a liečenie chorôb krvného obehu a kostí, 
nádorov a ako antibakteriálne a antivírusovo ú- 
čiirná látka.
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6 (51) C 08 F 4/16,4/14,4/52
(21) 739-95
(71) Phillips Petroleum Coin. Fifth and Keeler, Bar

tlesville, OK, US;
(72) Schmid Michael, Bayreuth, DE; Alt Helmut G. 

prof. Dr., Bayreuth, DE; Welch Bmce M., Bar
tlesville, OK, US,

(54) Vysoko účinné etylénovo selektívne metalocény
(22) 02.06.95
(32) 03.06.94
(31) 08/253 756
(33) US
(57) Je opísaný metalocén bez mostíka všeobecného 

vzorca (InXCp1)MeQ, v ktorom In znamená 
substituovaný indenylový alebo nesubstituovaný 
radikál, Cp* znamená pentametylcyklopentadie- 
nylový radikál, Me znamená kov zvolený zo 
skupiny zahŕňajúcej zirkón, titán a hafnium, pri
čom všetky Q sú zhodné alebo rozdielne a sú 
zvolené zo skupiny zahŕňajúcej uhľovodíkové 
radikály alebo hydrokarboxylové radikály s 1 až 
20 atómami uhlíka, vodík a halogenidy.



6 (51) C 08 F 4/52, C 08 F 4/602, 10/02, 10/14, C 07 F 
5/06, 5/02,17/00

(21) 637-95
(71) Phillips Petroleum Com. Fiflh and Keeler, Bar

tlesville, OK, US;
(72) Geerts Rolf Leonard, Bartlesville, OK, US; Pa- 

lackal Jospeh Syriac Dr., Bartlesville, OK, US; 
Pettijohn Ted M., Marshall, TX1 US; Infield Ro
bert M., Bamsdall, OK, US;

(54) Melalocénové katalytické systémy, spôsob Ich 
prípravy a použitia

(22) 16.05.95
(32) 16.05.94
(31) 08/242 901
(33) US
(57) Katalytické systémy olefinovej polymerizácie sa 

pripravujú reakciou metalocénovej zlúčeniny zir- 
kónia, pevného orgaiioalumínoxy-produktu a or- 
ganokovovej zlúčeniny všeobecného vzorca 
RmEXn, v ktorom R znamená hydrokarbylový 
radikál majúci 1 až 20 atómov ulilíka, E znamená 
Mg, Al, B, Ga alebo Zn, X znamená hydrid, ha- 
logenid, -OR', kde R'znamená alkylový radikál 
obsahujúci 1 až 8 atómov uhlíka, alebo -NIL, m 
znamená I až 3, n znamená 0 až 2, a súčet man 
sa zhoduje s mocenstvoín E, pričom sa uvedený 
organoaluminoxy-produkt priprav! reakciou or- 
ganoaliunínoxánu a zlúčeniny obsaliujúcej kys
lík, zvolenej z organobóraxínov, organických bo- 
ránov, organických peroxidov, alkylénoxidov a

organických karbonátov, pričom uvedených or- 
ganoalumínoxán je reprezentovaný všeobecnými 
vzorcami 1, D, v ktorých R1 znamená uhľovodíko
vý radikál obsahujúci 1 až 8 atómov uhlíka, x 
znamená 2 až 50 a y znamená 3 až 50 a uvedená 
organokovová zlúčenina je prítomná v množstve 
od 1 mólu do 500 molov na mól metalocénovej 
zlúčeniny.

R1-(Al-O)x- AlR1
(t)

lV1Vj Cť)
R1
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6(51)

(21)
(71)
(72) 
(54)

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

C 08 G 79/02, C 08 L 23/06, 23/12, C 09 K
15/32
726-95
CĽBA-GEIGY AG, Bazilej, CH,
Pitteloud Rita Dr., Praroman, CH;
Oligoméme fosfity a Tosfonity obsahujúce sfé
ricky bránené aminové zvyšky, spôsob ich vý
roby a ich použitie ako stabilizátorov 
31.05.95 
02.06.94 
1734/94-8 
CH
Opisujú sa oligoméme fosfity a fosfonity vše
obecného vzorca I, v ktorom R1 je Ci až Cjjalkyl, 
Cj až Cjjalkyl prerušený kyslíkom, sírou alebo 
atómom dusíka nesúcom vodík alebo Ctaž 
Cgalkyl, Cjaž Cj4alkenyl, prípadne substituovaný 
(Cj až Cijcykloalkyl, pripadne substituovaný Cj 
až Cijcykloalkeuyl, prípadne na fenylovom kruhu 
substituovaný Cj až Cofenylalkyl, tetrahydronbie- 
tyl alebo aromatický zvyšok vyššie definovaný, L 
je organický zvyšok obsahujúci dusík vyššie de
finovaný, m má hodnotu 0 alebo 1 a n je celé 
číslo od 2 do 25. Ďalej sa opisuje spôsob výroby 
týchto látok, ich použitie na stabiliriciu organic
kých materiálov proti oxidatívnemu, tepelnému 
alebo svetlom indukovanému odstraňovaniu, a 
takto stabilizované zmesi.

n)

(Q)m
L — P



6 (51) C 08 J 7/04, C 08 L 3/02, B 05 D 3/00
(21) 699-95
(71) Franz Haas WafTelmascliieneii Induslriegesells- 

chaft mbH, Wien1 AT;
(72) Hass Franz, Wien1 AT; Haas Johann, Klosteme- 

uburg. AT; Tiefenbacher Karl1 Wien1 AT;
(54) Spôsob výroby biologicky rozložiteľných, ten

kostenných výliskov na bůže škrobu
(22) 06.12.93
(32) 04.12.92
(31) A 2402/92
(33) AT
(86) PCT/AT93/00185,06.12.93
(57) Je opísaný spôsob nanášania nezmáčateľných, 

pripadne vodotesných vrstiev, aspoň po jednej 
strane, prípadne po vnútornej strane výliskov, 
ktoré vznikajú spekanim medzi dvoma polovi
cami formy alebo extrúziou lunoty obsahujúcej 
škrob. Súčasne s nanesením laku, ktorý vedľa 
jedného alebo viacerých fyziologicky a/alebo e- 
kotoxikologicky nezávadných, s vodou iniešateľ- 
ných nizkovriacich rozpúšťadiel obsahuje jednu 
alebo viac biologicky rozložiteľných hydrofób- 
nych filinotvomých látok a jedno alebo viac bio
logicky rozložiteľných zmákčovadiel, je z po
vrchovej vrstvy výlisku, určeného na nanášanie, 
aspoň čiastočne odstránená adsorbovaná viazaná 
voda, pričom rozpúšťadlo (zmes) je pri zachovaní 
najmenšieho obsahu vlhkosti substrátu 5 hmotu 
% odstránené až do bczzápachového stavu. Ako 
filmotvomé látky prichádzajú do úvahy hydro- 
fóbnc alkylcelulózy, hydrofóbne, vo vode neroz
pustné estery celulózy zo skupiny butyroceíí lov

celulózy.propiocetátov celulózy a acetátov celuló
zy a ako zmäkčovadlá hydrofóbne triglyceridy 
mastných kyselín so strednými a dlhými reťaz
cami (dĺžka reťazcov väčšia alebo rovná Cx), 
triglyceridy parciálne substituované substituen- 
tami s krátkymi reťazcami aspoň jednou mastnou 
kyselinou s dĺžkou reťazcov väčšou alebo rovnou 
Cu, estery kyseliny ftálovej, acyklické estery di- 
karboxylových kyselín, plne esterifikované estery 
kyseliny citrónovej, izobutyroacetát sacharózy a 
iné hydrofóbne estery sacharidov.
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6 (51) C 08 L 15/02, C 08 J 3/24, F 16 C 33/72
(21) 573-95
(71) Litier Jozef Dr., Púchov, SK; Rovňaníková Ka

tarína, Púchov, SK; Marko Ľubomír, Púchov, 
SK; Pšenák Miroslav, Púchov, SK; Roučka Ol
dřich, Púchov, SK;

(72) Liner Jozef Dr., Púchov, SK; Rovňaníková Ka
tarína, Púchov, SK; Marko Ľubomír, Púchov, 
SK; Pšenák Miroslav, Púchov, SK; Roučka Ol
dřich, Púchov, SK,

(54) Spôsob prípravy a výroby tesnenia valivých 
ložísk s vysokou tepelnou odolnosťou

(22) 05.05.95
(57) Kovová výsluha sa po zdrsnení a nanesení che

mických spojív zvulkanizuje zmesou vytvorenou 
40 až 60% fluorkarbónového kaučuku alebo jeho 
kopolyméru, 0,5 až 5 % sieťovadla, 5 až 15 % 
aktivátora a vo zvyšku 40 až 60 % sadzového 
plnidla na 100 % zmesi pri teplote 180 až 220°C 
a tlaku 1,8 až 2,5 MPa. Vo výhodnom uskutoč
není sa tesnenie predvulkanizováva pri teplote 
160 až 200°C a tlaku 1,8 až 2,5 MPa a dodatočne 
sieťuje v ďalšom vulkanizačnom zariadení pri 
teplote 200 °C počas 24 hodín.



6(51) C 08 L 23/12, C 08 K 5/098
(21) 622-95
(71) PCD Polymere Gesellschall m.b.H., Schwechat- 

MaimswOrtJi, AT;
(72) Wolfschwciiger Johannes Ing., Niedemeukir- 

chen, AT; Bemreitner Klaus Dipl.-Ing., Linz, 
AT;

(54) Spôsob zvýšenia podielu D-modifikácie v poly
propyléne

(22) 12.05.95
(32) 13.05.94
(31) A 994/94
(33) AT
(57) Spôsob sa vyznačuje tým že sa polypropylén 

spolu so sofami dikarboxylových kyselín kovov 
druhej hlavnej skupiny periodickej sústavy ako 
P-zárodkami a pripadne s ďalšími bežnými prí
sadami roztaví a ochladí.
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6 (51) C 10 L 1/04,1/16
(21) 280-95
(71) Ilejda Richard, Napajedia, CZ; Košík Karel Ing., 

Praha, CZ; Dostňlek Jaromír RNDr., Hodonín, 
CZ;

(72) Hejda Richard, Napajedia, CZ; Košík Karel Ing., 
Praha, CZ; Dostňlek Jaromír RNDr., Hodonín, 
CZ;

(54) Ekologické palivo pre zápalné motory
(22) 02.03.95
(32) 18.05.94
(31) PÚV 2415-94
(33) CZ
(57) Ekologické palivo pre zápalné motory obsahuje 

35 až 55 obj. % metyleslrov mastných kyselín s 
16 až 22 atómami uhlíka rastlinného pôvodu, 
najmä kyseliny palmitovej, stearovej, olejovej, 
linoIovej, linolénovej, eikozanovej a erukovej, 15 
až 65 obj. % alifatického n-alkánu s 10 až 20 
atómami uhlíka jednotlivo alebo ich zmesi, 
a/alebo I až 65 obj. % alifatického 1-alkénu s 8 
až 18 atómami uhlíka jednotlivo alebo ich zmesi. 
Ďalej obsahuje až 30 obj. % jednosýtneho alko
holu s počtom uhlíkových atómov v molekule 4 
až 6, až 65 obj. % zmesi nasýtených uhľovodí
kov, z ktorých 90 % vrie do 350 °C, tvorenej 
strednou destilačnou frakciou ropy, s celkovým 
obsahom síry max. 0,005 hmotn. %.



6(51) C 11 D 3/12,3/39
(21) 1036-95
(71) Unilever N V, Rotterdam, NL;
(72) Chappie Andrew Paul, Near Wrexham, Clwyd, 

GB;
(54) Časticoví dctcrgentní bieliaca alebo čistiaca 

zmes
(22) 07.04.94
(32) 19.04.93
(31) 9308047.1
(33) GB
(86) PCT/EP94/01115, 07.04.94
(57) Zmes obsaliuje zložky citlivé na vlhkosť, naprí

klad bieliace zložky, a tiež obsahuje kryštalický 
hlinitokremičitan (zeolit). Zmes vykazuje výz
namne zvýšenú stabilitu zložiek citlivých na vlh
kosť, zvlášť peruhličitanu sodného alebo nie
ktorých katalyzátorov bielenia, ak vymeniteľné 
katióny kryštalického lilinitokremičilanu sú ka
tióny slabej jednosýtnej zásady napríklad amón
ne, lítiové alebo vodíkové ióny.
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6(51) C 11 D 3/12
(21) 1038-95
(71) Unilever NV1 Al Rotterdam, NL;
(72) Chappie Amdrew Paul, Near Wrexham, Clwyd, 

GB; Graham Peter, Merseyside, GB;
(54) Dctcrgentní zmes
(22) 17.02.94
(32) 24.02.93
(31) 9303721.6
(33) GB
(86) PCT/EP94/00469, 17.02.94
(57) Zmes na pranie a zmäkčenie tkanín zahrňuje 

najmenej jednu detergentne aktívnu látku, hlinku 
zmäkčujúcu tkaninu, ktorou je bentonitová hlin
ka a najmenej 1 % hmotnostně z celkového prí
pravku rozpustnej draselnej soli. Tiež je opísané 
použitie uvedenej zmesi.



6 (51) C 12 N 15/64,15/70,15/78
(21) 75-86
(71) Boehringer Mannheim GmbH, Mannheim- 

Waldlmf1 DE;
(72) Schumacher Gdnter Dr., Bemried, DE; Bucket 

Peter Dr., Bemried, DE; Beaucamp Klaus Dr., 
Tutzing, DE;

(54) Mikroorganizmus čeľade Escherichia coli ale
bo Pseudomonas putida, spôsob jeho pestova
nia a rekombinantná DNA

(22) 03.01.86
(32) 04.01.85
(31) P 35 00 184.4
(33) DE
(57) Mikroorganizmy čeľade Escherichia coli alebo 

Pseudomonas putida obsahujú plazmid pBT2a-l, 
DSM 3418P alebo pBT 306.16, DSM 3419P. 
Tieto mikroorganizmy konštitutívne produkujú 
kreatínainidínhydrolázu, ktorá má priemyselné 
použitie pri stanoveni kreatininu a ďalej ju mož
no využiť pri diagnóze obličkových chorôb. Re
kombinantná DNA je výhodne vo forme vyššie 
uvedených plazmidov, ktoré sú uložené vo vyššie 
uvedených mikroorganizmoch.
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6 (51) C 12 N 15/82,15/61,5/10, A 01 H 5/00
(21) 1070-95
(71) Sandoz AG, Bazilej, CH;
(72) Bojsen Kirsten, Alleroed, DK; Donaldson Iain, 

Abingdon Oxfordshire, GB; Haldmp Anna, So- 
borg, DK; Joersboe Morten, Nykoebing Falster, 
DK; Kreiberg Jette Dina, Roskilde, DK; Nielsen 
John, Copenhagen, DK; Okkcls Finn T., Roskil
de, DK; Petersen Steen Guldager1 Rodovre, DK;

(54) Metóda pozitívnej selekcie geneticky trans
formovaných buniek založená na využití ma- 
nózy alebo xylózy

(22) 28.02.94
(32) 02.03.93
(31) 9304200.0
(33) GB
(86) PCT/EP94/00575, 28.02.94
(57) Opisuje sa spôsob identifikácie a selekcie buniek 

z populácie eukaryotických buniek, ktoré majú v 
dôsledku transformácie metabolickú výhodu, a 
ktoré sú kultivované na alebo v médiu obsahujú
com aspoň jednu zlúčeninu, kde: i) bunky sú 
transformované nukleotidovou sekvenciou, alebo 
sa do nich táto nukleotidová sekvencia vkladá 
spolu s inými sekvenciatni, pričom aspoň jedna z 
nich obsahuje oblasť, ktorá: a) kóduje protein, 
ktorý sa zúčastňuje metabolizmu menovanej zlú
čeniny, a/alebo b) reguluje aktivitu génu kódujú
ceho takýto protein; a ii) menovanou zlúčeninou 
je manóza alebo xylóza, alebo ich deriváty alebo

prekurzory, alebo substrát uvedeného proteinu, 
alebo iné zlúčenia, ktorá môže byť transformova
nými bunkami metabolizovaná na taký substrát, 
okrem prípadu, keď zlúčeninou je manóza a 
proteinem je manóza-6-fosfát izomeráza.



6 (SI) D Ol F 11/02,2/00, D 06 M 15/53,15/423, s celulózou a s uvedenými koncovými funkčnými
13/425,13/432 skupinami.

(21) 1107-95
(71) Courtaulds Fibres (Holdings) Limited, London,

GB;
(72) Taylor James Martin, Derby, GB;
(54) Spracovanie vlákien
(22) 09.03.94
(32) 10.03.93
(31) 9304887.4
(33) GB
(86) PCT/GB94/00461,09.03.94
(57) Zníženie sklonu k fibrilácii celulózového vlákna 

spriadaného z roztoku sa dosiahne tak, že sa 
vlákno uvedie do kontaktu s flexibilným lineár
nym polymérom s koncovými funkčnými skupi
nami a zosieťavacím činidlom, ktoré je reaktívne
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6 (51) D 04 B 1/26,1/22, 9/56,9/54,9/42, A 64 B 11/04,
11/01,11/00

(21) 836-94
(71) FABRTTEX S.r.l., Firenze, IT; Conti Florentia S. 

R. L., Scandicci (Firenze), IT;
(72) Frullini Alberto, Firence, IT; FruIlini Paolo, Fi- 

rence , IT;
(54) Spôsob spájania dvoch okrajov pleteného vý

robku a zariadenie na vykonávanie tohto spô
sobu

(22) 12.07.94
(32) 12.07.1993
(31) FI93 A 128
(33) TT
(57) Pri spájaní sa vychádza z elastickej obruby a 

končí sa na strane otvorenej špičky, kde sa po
sledné očká prvého polradu prenesú na pletacie 
ihlice druhého polradu očiek ich pootočením o 
180®, pričom so očká prvého polradu zadržia, ná
sledne sa spustia ihlice druhého polradu, až sa 
očká druhého polradu dostanú pod úroveň nosov 
platin a zariadenie na prenášanie očiek prvého 
polradu sa premiestni pootočením späť do výcho
diskovej polohy a umiestni sa oproti odpovedajú
cim ihlám druhého polradu, ihly druhého polradu 
sa potom zdvíhajú a spúšťajú, až sa uvoľnia všet
ky páry očiek z ihlíc. Očká výrobku sa potom zre- 
tiazkujú v retiazkovacej stanici a retiazka sa uz

líkmi uzavrie. Zariadenie obsahuje vačkové zaria
denie (31, 32), napojené na ihly (3, 30), usporia
dané pri valci (1), zariadenie na odstraňovanie o- 
čiek (8) s uzavieracím kolíkom (20), uloženým v 
radiálnej štrbine výseku (4), uloženej rotačné oko
lo osi valca (1). Valec (1) je nesený korunkou (5), 
spojenou s horizontálnym ramenom (51), pričom 
korunka (5) je usporiadaná jednak otočné okolo 
vertikálnej osi (b-b) a jednak vertikálne pohyblivo 
medzi nižšou polohou (A) a vyššou polohou (B).



6(51) D 04 C 1/06, F 16 J 15/00
(21) 569-95
(71) Seal Company of New England, Inc., Manches

ter, Nil, US;
(72) Champlin George B., Stoneham, MA, US;
(54) Systém na obmedzenie pretáčania tesniacich 

prstencov a rozovierania ich spojov
(22) 18.10.93
(32) 06.11.92
(31) 07/973 049
(33) US
(86) PCT/US93/10007, 18.10.93
(57) Systém na obmedzenie pretáčania tesniacich 

prstencov a rozovierania spojov, vytvorených 
medzi koncami tesniacich prstencov, počas prvé
ho rozbehu zariadenia po montáži tesniacich 
prstencov (10), vytvorených z mechanicky splie
taného tesnenia lichoběžníkového tvaru, zahŕňa 
prídavnú priadzovú osnovu (72) pri stranách tes
nenia. Prídavná priadzová osnova (72) spôsobí 
vydutie tesnenia na jeho stranách nad jeho vodo
rovnou stredovou čiarou, takže vonkajšia časť 
tesnenia je tvorená priečnou tvrdou pravouhlou 
sekciou. Táto tvrdá sekcia zvyšuje trecí styk me
dzi tesniacimi prstencami (10) a upchávkou a 
medzi tesniacimi prstencami (10) samotnými, 
čím vylučuje pretáčanie tesniacich prstencov. Po 
navinutí tesnenia na hriadeľ (40) sa vyduté stra
ny sploštia, aby tak zabezpečili predĺžený styk, 
pôsobiaci proti pretáčaniu prstencov (10), a to 
tak medzi tesniacimi prstencami, ako aj medzi 
koncovým tesniacim prstencom a dnom (52) 
upchávky.
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6(51) D 04 H 13/00
(21) 937-95
(71) Libeltex N.V., Meulebeke, BE,
(72) Van Kerrebrouck Jozef, Siut-Jons-ten-Distel, 

BE;
(54) Netkaný textilný výrobok a spôsob jeho výroby
(22) 25.01.94
(32) 26.01.93
(31) 93/00746
(33) FR
(86) PCT/BE94/00008, 25.01.94
(57) Netkaný textilný výrobok (1) obsahuje dve von

kajšie vrstvy (3, 4) vlákien a najmenej jednu 
vnútornú vrstvu (2) vlákien, ktorá má odlišné 
zloženie od vonkajších vrstiev (3, 4). Netkaný 
textilný výrobok (1) obsahuje konštrukčné vlák
na (7, 8) a spojivové vlákna (5, 6), pričom spoji- 
vové vlákna (5,6) sú vytvorené aspoň čiastočne z 
polyméru, ktorého teplota tavenia je nižšia ako je 
teplota tavenia konštrukčných vlákien (7, 8). 
Netkaný textilný výrobok je zhustený vpichova- 
ním na obidvoch stranách do danej hĺbky, pričom 
v textílii zostáva stredná oblasť nezhustená vpi- 
chovaním. Výrobok (!) sa vyrába tak, že sa my
kaním a vrstvením do rún vytvára viac vrstvová 
sendvičová štruktúra z najmenej troch vrstiev (2, 
3, 4) nastrihaných textilných vlákien alebo fila- 
mentov, ďalej sa uskutočňuje povrchové vpicho-

vanie, pri ktorom sa ponecháva nevpichovaná 
stredná oblasť a nakoniec sa textilný výrobok (1) 
teplom spojí.

Oa ■ O



6 (Sl) EOl B 27/02 
(21) 4156-88
(71) Franz Plasser Bahnbaumaschinen Industriegese- 

llschaft m.b.H., Wien1 AT;
(72) Ludwig Walter, Hausen. DE;
(54) Stroj na stavbu koľaje na rozdeľovanie a 

profilovanie štrkového lôžka
(22) 15.06.88
(32) 16.06.87
(31) A 1538/87
(33) AT
(57) Stroj na rozdeľovanie a profilovanie štrku (17) 

koľaje (11) je vybavený rámom (3) podvozka, 
ktorý sa opiera prostredníctvom koľajových pod
vozkov (2) a ktorý je prostredníctvom kĺbu (14) 
spojený s bočným pluhom (13), výškovo a bočné 
prestaviteľným prostredníctvom pohonov (15). 
Stroj na stavbu koľaje umožňuje súčasne s profi
lovaním boku (18) štrkového lôžka bočným plu
hom (13) vytvárať tiež presný uzáver boku (18) 
štrkového lôžka v prechodovej oblasti vzhľadom 
na pláň (35). To sa dosahuje tým, že na bočnom 
pluhu (13) je v jeho voľnej, ku kĺbu (14) proti
ľahlej oblasti usporiadaná zametacia kefa (16) na 
dopravu štrku k bočnému pluhu (13), pričom táto 
zametacia kefa (16) je otáčavá prostredníctvom 
pohonu (19) a je upravená svojou rovinou otá
čania v uhle k pozdĺžnemu smení bočného pluhu 
(13).
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6 (51) EOl B 27/17
(21) 5902-88
(71) Franz Plasser Balmbamnaschinen Industriegese- 

Uschaft m.b.H., Wien, AT,
(72) Tlieurer JosefIng., Wien, AT;
(54) Kontinuálne pojazdný stroj na stavbu koľaje
(22) 01.09.88
(32) 04.09.87
(31) A 2237/87
(33) AT
(57) Stroj na podbíjanie priečnych podvalov (10) ko

ľaje má rám (2), ktorý je umiestnený na dvoch od 
seba v rozpätí upravených podvozkoch (11) a s 
ktorým je spojený medzi obidvoma podvozkami 
(11) umiestnený unášač (14) nástrojov na výško
vo prestaviteľný nadvihovací a smerovací agregát
(19) a najmenej jeden výškovo prestaviteľný 
podbijací agregát (17) s podbíjacíini nástrojmi 
(18), ktoré sú prostredníctvom prísuvných a vib
račných pohonov po dvojiciach k sebe prisúva- 
teľné, ktoré vibrujú a ktoré sú zasúvateľné do 
štrku. Stroj na stavbu koľaje je svojím, v pracov
nom smere zadným, koncom kĺbovo spojený s 
koncom druhého rámu (3), ktorý je podopretý od 
seba v rozpätí na upravených podvozkoch (11,8), 
na ktorom je uložené pluhové usporiadanie (27), 
ktoré je umiestnené medzi obidvoma podvozkami

(11, 8), je výškovo prestaviteľné pohonom (32, 
36) a je opatrené stredným pluhom (29) a boč
nými pluluni (38), ktoré sú ovládateľné pohonmi
(31). S druhým rámom (3) je na konci kĺbovo 
spojený tretí rám a je uložený na dvoch vo vzá
jomnom odstupe umiestnených podvozkoch (11). 
Na treťom ráme (4) je usporiadané medzi obi
dvoma podvozkami (11) pohonom (38) výškovo 
prestaviteľné stabilizačné ústrojenstvo (37) koľa
je so stabilizačnými nástrojmi (39), ovládateľ
nými vibračnými pohonmi (40).



6 (51) E 01 C 9/04
(21) 2760-89
(71) Továrny mlýnských strojů, a s., Pardubice, CZ;
(72) Eisenreich Jan, Plzeň, CZ; Schejbal František 

Ing., Šťáhlavy, CZ; Čapek JosefIng., CSc., Par
dubice, CZ; Hanka Jaromír, Hradec Králové, 
CZ; Vobořil Roman, Pardubice, CZ;

(54) Železničný prejazd zo stavebnicových prvkov
(22) 05.05.89
(57) Prejazd, ktorého povrch lícuje s hornou úrovňou 

koľajníc, je zostavený z vnútorných stredových 
prvkov (1) a vonkajších stredových prvkov (3), 
na ktoré nadväzujú na obidve strany v smere ko
ľajníc (9) vnútorné krajné prvky a vonkajšie ľavé 
a pravé prvky. Vnútorné krajné prvky sú ukonče
né na obidvoch stranách prejazdu ochranným 
dielom. Jednotlivé prvky sú zložené z roštu zos
taveného z pozdĺžnych výstuží (14) a priečnych 
výstuži (15), na ktorom je umiestená nosná do
ska, ku ktorej je pripevnený guinovokovový pa
nel (18). V smere koľajníc sú prvky ukončené 
stojinami (11) s otvormi (25) pre prípadný spá
jací a stred rozdeľujúci čap. Rošt a stojiny (11) 
sú umiestnené na soklových doskách (12). V 
mieste zakončujúcom teleso vozovky je umies
tnená výstuž (26) luany v tvare L so zrazeným 
rohom, vybavená kotviacimi úchytini a adhéznym 
náterom.
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6(51) E 02 B 5/08
(21) 955-95
(71) Hedman Lars, Lutry, CH;
(72) Hedman Lars1 Lutry, CH; Wallander Carl-Otto, 

Västra FrOlunda, SE;
(54) Filter na odstraňovanie častíc z odtoku
(22) 28.01.94
(32) 08.02.93
(31) 9300396-0
(33) SE
(86) PCT/5E94/00062,28.01.94
(57) Filter sa skladá z mriežky (12) s množstvom 

pevných, rovnobežne umiestnených prútov (13) a 
pohyblivých prútov (14). Filter je umiestnený do 
roviny sklonenej smerom k toku vody, so stup
ňovitými okrajmi uvedených prútov otočenými 
smerom k toku vody. Pohyblivé prúty sú rovno
bežne prepojené a tvoria najmenej jeden samo
statný blok, ktorý je obsluhovaný pomocou po- 
lioimého mechanizmu (18). Pohoiuiý mechaniz
mus je umiestnený na hornom konci filtra, nad 
tokom vody, a vyvoláva uzavretý kruhový pohyb 
v rovine prútov, pričom dráha pohybu obsahuje 
vertikálnu zložku, prekonávajúcu výšku stupňov 
prútov. Pohonný mechanizmus (18) je pripojený 
pomocou najmenej jedného ťahadla (29) k prí
slušnému spojovaciemu mechanizmu (27, 28), 
ktorý je umiestnený pri spodnej časti filtra v

prúde vody a podopiera spodnú časť pohyblivého 
prútového boku (14).
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6(51) E 03 D 1/34
(21) 677-95
(71) Abu-plast Kunststoflbetriebe GmbH, Rôdental, 

DE,
(72) Buchner Andreas, Rôdental, DE;
(54) Ovládacie zariadenie na výtokovú armatúru 

splachovacej skrine
(22) 19.05.95
(32) 20.05.94
(31) P 44 17 722-4-25
(33) DE
(57) Zariadenie obsahuje ovládači prvok (26), pros

tredníctvom ktorého sa natáčavou spojovacou 
pákou (32) výtokový ventil (6, 8) otvára a opako
vaným ovládaním na prerušenie splachovacieho 
deja môže byť uzavretý. Toto ovládacie zariade
nie je ďalej vytvorené tak, že umožňuje pri jed
noduchej konštrukcii funkčne spoľahlivé ovlá
dania výtokového ventilu. Ovládací prvok (26) je 
spojený s ovládacou pákou (31), ktorá sa dá na
táčať okolo vodorovnej osi (36) o v podstate oko
lo zvislej osi (38). Ovládacia páka (31) môže byť 
uvedená podľa voľby do záveru zvlášť prostred
níctvom dvoch unášačov (62, 63) so spojovacou 
pákou (32). Pri zábere prvej páky (31) so spojo
vacou pákou (32) a/alebo prvým unášačom (62) 
sa ventilové teleso (6) nadvihne, zatiaľ čo v prí
pade opakovaného ovládania ovládacieho prvku 
(26) prostredníctvom druhého unášača (63) 
ventilové teleso (6) klesne a výtokový ventil sa 
uzavrie.

1.
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6(51) E 03 D 3/12,1/35
(21) 514-95
(71) Geberit Technik AG, Jona, CH;
(72) Diethelm Alois, Vorderthal, CH;
(54) Splachovacie zariadenie vodného záchodu
(22) 19.04.95
(32) 16.05.94
(31) P 1509/94-1
(33) CH
(57) Splachovacie zariadenie je opatrené prvým tla

čidlom (45) na uvoľnenie splácluiutia v podstate 
celým množstvom vody nachádzajúcim sa vo 
splachovacej nádrži (18) a druhým tlačidlom (46) 
na uvoľnenie spláchnutia časti množstva tejto 
vody. Obidve tlačidlá (45, 46) sú spojené venti
lovou rúrkou (2, 31) zdvilmuteľnou pri splách
nuti, ktorá je uložená v plavákovej skrini. V 
splachovacej nádrží (18) je usporiadané pohá
roví té duté teleso (8, 34), ktoré je v prípade 
čiastočného spláchnutia zdvíhané ako dodatočné 
závažie s uzavieracím ústrojenstvom tvoreným 
ventilovou rúrkou (2, 31). Pri úplnom spláchnuti, 
ako i pri čiastočnom spláclmuti je duté teleso (8, 
34) zdvíhané s uzavieracím ústrojenstvom tvore
ným ventilovou rúrkou (2, 31). V prípade úplné
ho spláchnutia je duté teleso (8, 34) prostredníc
tvom otvoru (22, 40) otvorené tak, že v ňom ob
siahnutá voda aspoň čiastočne vytečie, ak uzavie
racie ústrojenstvo tvorené ventilovou rúrkou (2, 
31) je zdvíhané s dutým telesom (8, 34).



6 (51) E 04 B 1/78, D 04 H 1/70, E 04 C 2/16
(21) 896-95
(71) Rockwool International A/S, Hedehusene, DK;
(72) Brandt Kim, Greve, DK; Holtze Erik, Ferritslev, 

DK;
(54) Spôsob výroby izolačného rúna z minerálnych 

vlákien, zariadenie na výrobu rúna z minerál
nych vlákien a izolačná doska z minerálnych 
vlákien

(22) 14.01.94
(32) 14.01.93
(31) 35/93
(33) DK
(86) PCT/DK94/00027. 14.01.94
(57) Spôsob zahrňujúci stupne výroby prvého netka

ného rúna z minerálnych vlákien, ktoré je málo 
zhutněným rúnom z minerálnych vlákien s níz
kou plošnou hmotnosťou. Materiál prvého rúna 
obsahuje minerálne vlákna usporiadané prevažne 
v pozdĺžnom smere rúna z minerálnych vlákien. 
Prvý materiál prvého rúna sa pohybuje v pozdĺž
nom smere rúna a skladá sa naprieč pozdĺžneho 
smeru a paralelne s priečnym smerom prvého rú
na z minerálnych vlákien tak, že produkuje druhé 
rúno z minerálnych vlákien obsahujúce minerál
ne vlákna usporiadané prevažne kolmo na po
zdĺžny a priečny smer. Potom je skladané rúno z 
minerálnych vlákien vytvrdené na vzájomné 
spojenie minerálnych vlákien tak, že sa produku
je izolačné rúno z minerálnych vlákien obsahujú
ce centrálne teleso, obsahujúce minerálne vlákna

usporiadané prevažne kolmo k pozdĺžnemu sme
ru rúna z minerálnych vlákien.
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6 (51) E 04 B 1/78 // D 04 II1/70, E 04 C 2/16
(21) 898-95
(71) Rockwool International A/S, Hedehusene, DK;
(72) Brandt Kim, Greve, DK, Holtze Erik, Ferritslev, 

DK;
(54) Spôsob výroby izolačného rúna z minerálnych 

vlákien, zariadenie na výrobu izolačného rúna 
z minerálnych vlákien a izolačná doska z mi
nerálnych vlákien

(22) 14.01.94
(32) 14.01.93
(31) 37/93
(33) DK
(86) PCT/DK94/00029, 14.01. 94
(57) Spôsob výroby zahŕňa stupne najskôr výroby pr

vého netkaného rúna z minerálnych vlákien, de
finujúceho pozdĺžny smer paralelný s priečnym 
smerom rúna z mmerálnych vlákien paralelne s 
rúnom z minerálnych vlákien. Po druhé sa rúno 
pohybuje v pozdĺžnom smere a reže sa paralelne 
s pozdĺžnym smerom a kolmo na priečny smer 
tak, že vzniká mnoho paralelných pásov. Po tretie 
sú pásy prevrátené tak, že sa otočia minerálne 
vlákna každého z pásov z usporiadania v prieč
nom smere do usporiadania kolmého na pozdĺžny 
smer a priečny smer. Prevrátené pásy sa potom 
spoja tak, že sa vytvorí druhé netkané rúno z mi
nerálnych vlákien usporiadaných kolmo na po
zdĺžny a priečny smer. Tretie netkané rúno z mi

nerálnych vlákien je vyrobené a pripojené k dru
hému rúnu z minerálnych vlákien.



6 (SI) E 04 G 1/20,1/26, E 06 C 9/12
(21) 980-95
(71) Scootabout International Limited, Oakley, Mar

ket Drayton, Slu-Opshire, GB;
(72) Jephcoot David Lynton, Ashley, Market Drayton, 

Shropshire, GB;
(54) Zariadenie na prácu nad zemou
(22) 04.02.94
(32) 05.02.93,22.06.93
(31) 9302283.8, 9312822.1
(33) GB.GB
(86) PCT/GB94/00214, 04.02.94
(57) Zariadenie pozostáva z nosnej konštrukcie (11), 

vo všeobecnosti zvislého rebríka (12a, 12b), pri
pevneného k nosnej konštrukcii, a tovarového 
výťahu (20), pripevneného k nosnej konštrukcii 
tak, že plošina (22a, 22b) tovarového výťahu
(20) je presúvateľná do viacerých polôh v blíz
kosti rebríka (12a, 12b). Rebrík (12a, 12b) sa 
môže bočné pohybovať po nosnej konštrukcii, 
aby sa plošine (22a, 22b) tovarového výťahu 
umožnilo dosiahnuť ľubovoľnú polohu vnútri 
plochy, určenej nosnou konštrukciou (11).
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6(51) E 04 H 1/12
(21) 625-94
(71) Železorudné bane, š.p.. Spišská Nová Ves, SK;
(72) Slatkovský Ivan, Spišské Vlachy, SK;
(54) Univerzálna skladacia bunka kontajnerového 

typu
(22) 27.05.94
(57) Bunka je zložená zo šiestich panelov, a to z po

dlahového panelu (1), z dvoch bočných panelov 
(2, 3), z dvoch čelných panelov (4, 5), zo strop
ného panelu (6) navzájom spojenými rozobera
teľnými spojmi, ktoré umožňujú panely (1, 2, 3, 
4, 5,6) demontovanej bunky spojiť do prenosné
ho celku, ktorého spodok tvorí podlahový panel 
(1) s rohovými stĺpmi (7), v ktorých sú zasunuté 
a skrutkami (II) spojené rohové rúry stropného 
panelu (6), pričom na bokoch prenosného celku 
sú pripevnené plechy (15, 16) proti zatekaniu 
vody do jeho vnútra, kde sú uložené bočné a čel
né panely.
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6 (51) E 05 D 7/04
(21) 964-95
(71) Keusch GmbH, Deizisau, DE;
(72) Keusch Siegfried, Plochingen, DE; Andra Frank, 

Deizisau, DE; Gaíľal Peter, Rudersberg, DE; 
Mílller-Boyseii Ulrich, Esslingen, DE;

(54) Nábytkový záves
(22) 01.12.94
(32) 04.12.93
(31) P 43 41 422.2
(33) DE
(86) PCT/EP94AM004,01.12.94
(57) Záves pozostáva zo základnej dosky (IX ktorá je 

upevnená na telese nábytku (7), pričom základná 
doska (1) je vytvorená z dvoch dosiek, a to zá
kladovej dosky (10), na ktorej sú upevnené po
suvne horizontálne sane (5), a krycej dosky (11). 
Základová doska (10) a krycia doska (11) sú 
prestaviteľné v rovnobežnom smere s prednou 
hranou (2) telesa nábytku (7). Na horizontálnych 
saniach (5) je upevnené rameno závesu (63, 86) 
spojené kĺbovými pákami (80, 81) s miskovým 
prvkom (78) upevneným obvyklým spôsobom v 
dvierkach (77). Rameno závesu (63, 86) je na 
horizontálnych saniach (5) upevnené prostredníc
tvom pomocného prvku (53, 77), ktorý je na ho
rizontálnych saniach (5) zaistený upevňovacím 
zariadením (39), vytvoreným v tvare výhodne za
hnutej, celistvej pružiny (40), na uvoľnenie kto
rého slúži ovládací element (9).
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6(51) E 05 D 7/04, E 06 B 5/16
(21) 3716-91
(71) GaSper Micltal Ltg., Batizovce, SK; Snopek Kr

zysztof, Poprad, SK;
(72) GaSper Michal Ing., Batizovce, SK; Snopek Kr

zysztof, Poprad, SK;
(54) Požiarny uzáver
(22) 09.12.91
(57) Protipožiarna izolácia pozostáva z aktívnej proti

požiarnej vrstvy (521), ktorá je umiestnená na 
vnútornej strane kovovej vrstvy (52), pričom na 
aktívnu protipožiarnu vrstvu (521) je daná žiaru
vzdorná vrstva (54), na ktorú je umiestnená ref
lexná kovová vrstva (55). Medzi reflexnými ko
vovými vrstvami (55) z oboch strán rámu (51) je 
vo vnútri upevnená izolačná vrstva (57) tak, že 
medzi ňou a každou reflexnou kovovou vrstvou 
(55) je vytvorená vzduchová medzera (56). Po 
obvode rámu (51) je upevnená žiaruvzdorná vrst
va (58), na ktorej je upevnená z vnútornej strany 
obvodová reflexná kovová vrstva (59).



6 (Sl) E 21 B 37/06
(21) 963-95
(71) BUCKMAN LABORATORIES INTERNATIO

NAL, INC., Memphis, TN, US;
(72) Rotnocki Julian, Calgary, Alberta, CA;
(54) Spôsob zníženia vypadávania asfaltu zo suro

vej ropy
(22) 04.02.94
(32) 08.02.93
(31) 08/014 724
(33) US
(86) PCT/US94/00939, 04.02.94
(57) Surová ropa sa privedie do styku vo vrtnej sonde 

aspoň s jedným N„N-dialkylamidom mastnej ky
seliny s 8 až 22 atómami uhlíka. Vypadávanie sa 
znižuje v priebehu miešateľného zaplavovania 
pri postupe zvýšenej ťažby ropy pridaním aspoň 
jedného N.N-dialkylamidu mastnej kyseliny do 
zaplavovacieho rozpúšťadla.
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6 (51) E 21 B 43/16,43/25
(21) 837-95
(71) Aktsionemoe obschestvo zakrytogo tipa BIO- 

TEKHINVEST, Moskva, RU;
(72) Belonenko Vladimir Nikolaevich, Razvilki, RU;
(54) Spôsob ťažby plynu z vrstiev obsahujúcich te

kutiny
(22) 27.12.93
(32) 28.12.92
(31) 92014732/03
(33) RU
(86) PCT/RU93/00316, 27.12.93
(57) Pri spôsobe ťažby plynu z kvapalinonosných vrs

tiev (18) s najmenej jednou kapsou (19), na za
chytávanie plynu sa na vrstvu (18) pôsobí pruž
nými vibráciami, generovanými buď vo vrstve 
(18) alebo v látke, ktorá je v kontakte s vrstvou 
(18) pomocou zdroja (20) vibrácií, z kapsy (19) 
sa plyny odoberajú a frekvencia vibrácií sa mení 
v priebehu procesu od minimálnej hodnoty po 
maximálnu hodnotu a späť v rozsahu kmitočtov 
od 0,1 Hzdo 350 Hz, výhodne od 1 Hzdo 30 Hz. 
Zmena kmitočtu je monotónna tak z hľadiska 
harmonických zákonitostí, ako i nespojitosti. Ok
rem toho sa tlak vo vrstve (18) alebo v jej časti 
znižuje. Prídavné sa používajú ďalšie zdroje (2, 
4) vibrácií. Periodické vibrácie sú doplnené im
pulzmi, zväzkami impulzov a/alebo vlnovými 
sledmi. Tekutina sa odčerpáva z vrstvy, privádza

na povrch a využíva sa na vykurovanie alebo sa 
vracia do vrstvy (18) pri súčasnom pôsobení na 
vrstvu (18) pružnými vibráciami. Na prenos vib
rácii do vrstvy (18) sa využíva vlnovod s koncen
trátorem.



6(51) F 02 B 75/02
(21) 1607-94
(71) Coventry University, Coventry, GB; Merritt Dan, 

Coventry, GB;
(72) Merritt Dan, Coventry, GB;
(54) Spaľovací motor
(22) 25.06.93
(32) 02.07.92,06.02.93
(31) 9214044.1,9302369.5
(33) GB1GB
(86) PCT/GB93/01341,25.06.93
(57) Spaľovací motor obsahuje prvý valec (12) a dru

hý valec (14), pričom prvý valec (12) má väčší 
pracovný objem ako druhý valec (14), ktorý je 
vytvorený v korune prvého valca (12). Prvý piest 
(16) je pohyblivý v prvom valci (12) a druhý 
piest (18) v druhom valci (14), pričom druhý 
piest (18) je vytvorený ako výstupok na korune 
prvého piesta (16). Prvý valec má nasávací ka- 
nálik (25) a výfukový kanálik a prvý zdroj (34) 
paliva zabezpečuje palivo pre druhý valec (14). 
Druhý piest (8) má korunu (35) priestorovo 
vzdialenú od koruny prvého piesta (16) a spojenú 
s ňou, ktorá má okraj (37), ktorého rozmer v a- 
xiálnoin smere je relatívne malý v porovnaní so 
vzdialenosťou medzi korunou prvého piesta (16) 
a korunou (35) druhého piesta (18) v axiálnom 
smere. Medzi korunou (36) prvého piesta (16) a 
korunou (35) druhého piesta (18) a stenou (14a) 
druhého valca (14), keď sú piesty v podstate vo 
svojom vnútornom úvratu, je tak vymedzený spa
ľovací priestor. Spaľovací priestor je spojený s 
oboma valcami (12, 14) počas časti expanzného 
zdvihu.
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6(51) F 16 D 3/10
(21) 1554-92
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK;
(72) Lacko Pavol doc., Ing., CSc., Šcmša, SK;
(54) Antirezonančná hriadcľová spojka s auto regu

láciou a so západkou
(22) 25.05.92
(57) Hnací hriadeľ (12) je prostredníctvom pera (i3) 

spojený s hnacím nábojom (1). Na vonkajšom 
obvode valca (2) je nasadené torzné dynamické 
kyvadlo (4), ukončené vnútorným žliabkovaním. 
Tento mechanizmus, opatrený dvoma nákruž- 
kami (9, 10) umožňuje axiálne presunutie páru 
západiek (5) na reverzný nákružok (10), ktorý je 
pevne spojený s torzným dynamickým kyvadlom.
(4). V Čase rezonancie sústavy torzné dynamické 
kyvadlo (4) prostredníctvom západky (5) presúva 
piest (3).



6(51) F 16 D 3/10
(21) 1555-92
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK;
(72) Lacko Pavol doc., Ing., CSc., Šeinša, SK;
(54) Antlrezonančná hriadeľová spojka s autoregu- 

láciou a i pomocným piestom
(22) 25.05.92
(57) Na vonkajšom obvode valca (2) je torzné kyvádlo

(5), ukončené vnútorným žliabkovaním. Toto 
21 iabkovanie umožňuje axiálny pohyb vedenia 
západiek (15), v ktorom je napevno nalisovaný 
nosný krúžok (11) s výkyvné uloženými západ
kami (6, 7), pritlačovanými do záberu prítlač
nými pružinami (20). Tento mechanizmus opat
rený ešte dvoma nákružkami (13, 14) umožňuje 
axiálne presunutie páru západiek (6) na reverzný 
nákružok (14), ktorý je pevne spojený s torzným 
kyvadlom (5). Západkový mechanizmus pomocou 
matice (8) a vedenia pomocného piesta (15) po
súva pomocný piest (9).
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6(51) F 16 D 3/10
(21) 1556-92
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK;
(72) Lacko Pavol doc., Ing., CSc., Šemša, SK;
(54) Antlrezonančná hriadeľová spojka s autoregu- 

láciou a s valčekmi
(22) 25.05.92
(57) Spojka spája prostredníctvom pera (13) hnací 

hriadeľ (12) s nábojom (1), opatreným na svojom 
vonkajšom obvode zubami, ktorými zapadá do 
zubov axiálne sa presúvajúceho piesta (3). Na 
vonkajšom obvode valca (2) je torzné kyvadlo 
(5), ktoré spolu s valčekmi (6) a maticou (7) 
tvoria voľnobežnú spojku. Valec (2) súčasne 
tvorí aj kompresnú komoru spojky. Piesty (3,8) 
sú opatrené tesnením (15). V čase rezonancie 
sústavy torzné dynamické kyvadlo (5) prostred
níctvom valčekov (6) presúva pomocný piest (8).



6(51) F 16 H 25/06,49/00
(21) 462-95
(71) Neugart GmbH & Co., Kippenheim, DE;
(72) Ifrim Vasile, Kehl/Rh, DE; Ifrim Annedore, 

Kehl/Rh, DE,
(54) Prevodovka $ obežnými kladkami, ozubenými 

telesami a pritlačiteľnými segmentmi
(22) 23.11.93
(32) 27.11.92
(31) P 42 39 861.4
(33) DE
(86) PCT/EP93A)3283,23.11.93
(57) Prevodovka má hnaci hriadeľ (2) ktorým sa prí

tlačné prvky, predovšetkým obiehajúcimi klad
kami (3), zatláčajú jednotlivé nezávisle od seba 
prestaviteľné segmenty (6) s pridruženým profi
lovaním do záberu s profilovaním na guľatých 
telesách. Pretože tieto guľaté telesá alebo prsten
ce (1, 4) majú vzájomne odlišný počet zubov a 
jeden prstenec je pevný (1), zatiaľ čo druhý (4) je 
otočný, vzniká relatívne prestavenie, a tým sú
časne veľký prevod do pomala medzi náhonom a 
výstupom. Na dobre vedený a predsa nezávislý 
pohyb segmentov (6) bez axiálne usporiadaných 
vodiacich krúžkov alebo bez vzájomného prepo
jenia segmentov (6) do reťazca segmentov sa 
predvída, že v smere obvodu bezprostredne vedľa 
seba usporiadané segmenty (6) sú výchyľne proti 
vratnej sile uložené nezávisle od seba na dvoch 
paralelných pevne spolu spojených tyčových ale
bo najmä listových pružinách (7), pričom pružiny 
sú v radiánom smere usporiadané za sebou, majú

však väčšiu šírku v smere obvodu. Preto sa môžu 
segmenty vychyľovať samy k sebe paralelne, te
da vykonávať precízny pohyb do záberu, a tým 
prestavovací pohyb na otočnom guľatom telese 
alebo prstenci (4) s vysokou účinnosťou.
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6(51) F 16 L 33/02
(21) 180-95
(71) Vorwerk and Co. Interholding GmbH, Wupper

tal, DE;
(72) Arnold Hans-Peter, Wtllfrath, DE; Jacob Carsten 

Dr., Gevelsberg, DE; Diedonné Stephan Peter, 
Herne, DE;

(54) Pripojovacia zástrčka na sacie potrubie
(22) 09.02.95
(32) 08.02.94
(31) P 44 03 950.6
(33) DE
(57) Pripojovacia zástrčka (4) na sacie potrubie alebo 

na vysávač (1) prachu s úsekom (5) sacieho po
trubia ako zástrčnou časťou (E) a protikusom (6) 
ako úložnou časťou (A) nastavovacieho zariade
nia (V) a s elektrickými kontaktmi (8), pričom 
elektrické kontakty (8) sú umiesUiené vo vnútri 
prierezu úseku (5) sacieho potrubia a protikusu
(6). Prierez sacieho kanála (9) neovplyvnený e- 
lektrickými kontaktmi (8) a zasunuteľný do pro
tikusu (6) má na hornej strane v mieste elektric
kých kontaktov (8) plochú stenu (10) a elektrické 
kontakty (8) sú v oblasti tejto plochej steny (10) 
usporiadané integrovane na vonkajšom, v podsta
te kruhovom celkovom priereze.



6 (51) F 16 L 55/124, F 17 D 3/01
(21) 1273-94
(71) TDW DELAWARE, Inc., Wilmington, DE1 US;
(72) Freeman Eric N., Sapulpa, OK, US; Blevins 

David L., Tulsa, OK, US; Ralls Gene R., Tulsa, 
OK, US; Andrew Bill D., Tulsa, OK, US, Wil
son Buddy A., Sapulpa, OK, US; Osbum Coy D., 
Tulsa, OK, US;

(54) Zariadenie na uzatváranie vnútrajška potru
bia

(22) 20.10.94
(32) 05.05.94
(31) 08/238 430
(33) US
(57) V zariadení je vytvorený osový otvor, na ktorý 

nadväzuje zvislé rúrkovité puzdro (20) uzáveru, 
pri spodnom konci priliehajúce k rúrke (10). 
Podlhovastá zvislá valcové ovládacia tyč (28) je 
vybavená na svojom spodnom konci uzáverom
(30), pričom uzáver (30) sa zasúva otvorom do 
rúry (10) na uzavretie rúry (10) proti ďalšiemu 
toku média potrubím. K hornému koncu puzdra
(20) uzáveru je pripevnený zdvihák (26), v kto
rom je teleskopicky uložená ovládacia tyč (28), 
pričom zdvihák (26) je otočné pripevnený na 
puzdre (20), takže ovládacia tyč (28) s uzáverom
(30) na svojom spodnom konci môže byť otáčaná 
voči puzdru (20), a tým voči rúre (10) na presné 
umiestnenie uzáveru (30) v rúrke (10). Zdvihák 
(26) slúži na osový posuv ovládacej tyče (28) na
dol a nahor a teda na uloženie uzáveru (30) 
vnútri rúry (10) a opäť jeho vybratie von, pričom 
zdvihák (26) vyvíja silu na rozšírenie tesniacej

čiapočky na hlave uzáveru (30) na utesnenie 
vnútrajška potrubia.
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6 (51) F 23 D 14/24
(21) 720-95
(71) The Boc Group plc, Windlesham, Surrey, GB;
(72) Franks Robert, Stourbridge, West Midlands, GB;
(54) Kyslíkový a palivový horák
(22) 30.05.95
(32) 01.06.94
(31) 9410945.1
(33) GB
(57) Horák obsahuje dutý telový člen, ktorý je tvorený 

puzdrom (12), uloženým pozdĺž prvej osi (x) 
smerom ku koncovej doske (14) na vzdialenej
šom konci a vymedzujúci priechod, ktorým pre
chádza väčší počet kyslíkových a palivových ka
nálov (18, 20). Najmenej jeden z týchto kanálov 
(18, 20) prechádza koncovou doskou (14) tak, a- 
by umožnil kyslíku a palivu vystupovať z horáka. 
Ďalej obsahuje smerovacie prostriedky na sme
rovanie paliva a/alebo kyslíka kvôli narážaniu na 
vnútorný povrch koncovej dosky (14) pred tým, 
ako vystupuje z horáka, čím sa chladí koncová 
doska (14) a predhrieva sa palivo a/alebo kyslík.



6(51) F 24 B 1/183,1/185
(21) 627-94
(71) Paška Ján Ing., Martin, SK;
(72) PaSka Ján Ing., Martin, SK;
(54) Teplovzdušná pec na vykurovanie
(22) 27.05.94
(57) Pec pozostáva z ohniska (1), ktoré je vyhotovené 

ako valcové z oblúkoví to ohnutých pravých a ľa
vých, na oboch koncoch otvorených rúr (2, 3). Z 
vonkajšej strany sú pravé rúry (2) obalené pra
vým plášťom (4) a ľavé rúry (3) ľavým plášťom 
(5). V homom a dolnom prekrížení rúr (2, 3) sú 
oba plášte (4, 5) zvarené spolu s rúrami (2, 3) 
do jedného celku, pričom v prednej časti sú spo
jené s prednou stenou (6), ktorá obsahuje dvier
ka (7), ktoré majú regulovateľný prieduch (8) a 
tiahlo (9) na ovládanie posúvača (10) a v zadnej 
časti sú spojené so zadnou stenou (II), ktorá ob
sahuje kužeľový dymový nadstavec (12) s regu
lačnou klapkou (13) na odvod spalín do komína.

5 2 6 3 4
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6(51) F 24 B 1/182,1/185
(21) 628-94
(71) Paška Ján Ing., Martin, SK;
(72) Paška Ján Ing., Martin, SK;
(54) Teplovzdušná pec na vykurovanie a varenie
(22) 27.05.94
(57) Vrch pece tvoria rovinné dosky (21), ktoré môžu 

byť vložené do rámu (22). Vnútri pece je tvarový 
labyrint (14) s otvormi (23, 24) a posúvačom 
(15). Na dolné tvorené konce rúr (2,3) je možné 
namontovať prívodmi rúru (16) a na tú pripojiť 
nasávacie potrubie (17). Na horné otvorené kon
ce rúr (2, 3) je možné namontovať zbernú rúru 
(18) a na tú pripojiť rozvádzacie potrubie (19). 
Na steny a plášte pece je možné pripevniť nádrže
(20) na ohrev vody. Všetky pevné časti pece sú 
vzájomne spojené zváraním.

19/18/22

17 16



6(51) F 27 D 3/10
(21) 421-95
(71) DIDIER-WERKE AG, Wiesbaden, DE;
(72) Angeler Alois, Mtlhlheim an der Ruhr, DE; Ka

lme Harald, Krefeld, DE; Scheuten Theo, Duis- 
burg-Huckingen, DE;

(54) Dýchacie zariadenie na plynné a/alebo pevné 
látky pre metalurgické nádoby a spôsob Jeho 
zhotovenia

(22) 31.03.95
(32) 02.04.94
(31) P 44 11 538.5
(33) DE
(57) Najskôr sú prieduchové rúrky (2) v tvare zväzku 

nehybne upevnené vo vstupných otvoroch (7) 
dierovanej dosky (4), pričom vnútorný priestor, 
ohraničený zväzkom rúrok (8), je vyplnený vop
red zhotoveným keramickým vnútorným dielom 
(10). Potom je dierovaná doska (4) spoločne s v 
nej upevneným zväzkom rúrok (8) a v Aom ulo
ženým vnútorným keramickým dielom (IO) ulo
žená do lisovacej formy (21) čiastočne vyplnená 
keramickým materiálom (20). Potom je lisovacia 
forma (21) celkom vyplnená keramickým mate
riálom (22) keramického prieduchu (1). Kera
mický materiál (20, 22) je potom spoločne so 
zväzkom rúrok (8) a v ňom uloženým vopred 
zhotoveným keramickým vnútorným dielom (10), 
zlisovaný.

10 2
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6(51) F 28 F 9/26, F 28 D 1/03
(21) 536-95
(71) STELRAD RADIATORENWERKE GmbH, 

Wien, AT;
(72) Webster Demiis M., Hull, Nort Humberside, 

GB,
(54) Doskový radiátor
(22) 29.10.93
(32) 30.10.92
(31) A 2150/92
(33) AT
(86) PCT/AT93/00167, 29.10.93
(57) Doskový radiátor pozostáva z aspoň jednej dosky

(I), tvorenej prednou stenou (2) a s ňou zvarenou 
zadnou stenou (3), s vodnými kanálmi (5) uspo
riadanými vedľa seba, ktoré sú navzájom spojené 
dvoma zbernými kanálmi (6, 7). Pripojovacie 
hrdlá (8, 9) a spojovacie hrdlá (29) sú privarené 
k připojovacím miestam (15) dosky (1), uprave
ným na zberných kanáloch (6, 7) elektrickým od
porovým zváraním tlakom a do zberných kanálov 
(6, 7) vytvorených len v zadnej stene (3) dosky 
(1), ktoré majú v podstate lichoběžníkový prie
rez, sú v připojovacích miestach (15) týchto hr
diel (8, 9, 29) vložené oporné prstence (16) vzá
jomne rovnobežnými prstencovými opornými 
plochami (17, 18) rôzneho priemeru, pričom v 
priemere menšia oporná plocha (17) je upravená 
v oblasti (20) zadnej steny (3).

r'3
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6(51) F 28 G 1/16, F 23 J 3/00
(21) 242-95
(71) BergermannGmbH1Wesel1DE;
(72) Kleye Karsten1 Wesel1 DE; Boden Wilfned1 

Stradow1 DE;
(54) Spôsob vedenia pretiahnutých prvkov
(22) 23.02.95
(32) 29.04.94
(31) P 44 15 010.5
(33) DE
(57) Pretiahnutý prvok je napríklad ofukovač sadze na 

čistenie plôch stien, podľa vopred určenej, me- 
androvitej figúry ofukovania. Prvok je uchytený 
na dvoch v odstupe do seba usporiadaných krížo
vých kĺboch (3,4), z ktorých prvý je usporiadaný 
nepohyblivé a druhý je usporiadaný axiálne po
suvne na prvom vretene (6), ktorého konce sú na 
dvoch paralelne usporiadaných vretenách (8) 
usporiadané axiálne posuvne. Koncové vypínače 
(13, 14) registrujú referenčný bod v horizontál
nom a vertikálnom smere a dva koncové vypína
če (11, 12) registrujú otáčky vretien (6, 8) ako 
mieru druhým krížovým kĺbom (4) absolovovanej 
dráhy. Proporcionálne impulzy koncových vypí
načov (II, 12) sa v ovládaní (16) porovnávajú s 
vopred určenou figúrou ofukovania a vretená (6, 
8) sa nastavujú podľa predpísanej figúry ofuko
vania.
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6 (51) GOl F 1/66, GOl P 5/00
(21) 959-95
(71) CAMBRIDGE CONSULTANTS LIMITED, 

Cambridge, GB;
(72) Collier James Digby Yarlet1 Cambridge, GB; 

Davies Christopher, Cambridge, GB; Fryer 
Christopher James Newton, Buckinghamshire, 
GB; Waha Alian Heiui, Montfitchet, GB;

(54) Prietokomer
(22) 27.01.94
(32) 30.01.93,02.08.93
(31) 9301873.7, 9316001.8
(33) GB1GB
(86) PCT/GB94/00157, 27.01.94
(57) Prietokoiner obsahuje pár snímačov (8, 9), ktoré 

sú od seba oddelené v smere toku kvapaliny. 
Prostriedky prenosu vyvolávajú zvukový signál, 
ktorý sa prenáša kvapalinou pomocou snímačov 
obidvoma smermi. Ďalej obsahuje prostriedky na 
spracovávanie a vyhodnocovanie informácií týka
júcich sa toku kvapaliny a vzniknuté monitoro
vaním času prenosu zvukových signálov prijatých 
snímačmi. Časť priestoru medzi snímačmi defi
nuje dráhu toku, pozostávajúcu zo štruktúry toku 
(5), ktorá má množstvo rovnobežných priechodov 
kvapaliny, ktoré vybiehajú rovnobežne v smere 
toku, kde sú priemery prierezov zvolené tak, aby 
boli cez priechody kvapalinou prenášané iba ro
vinné vlny, a kde za určitých pracovných pod
mienok kvapalina preteká každým priechodom

tak, že pomer objemu prietoku prechodom a cel 
kového objemu prietoku zostáva konštantný.



6 (SI) G 01 K 13/00
(21) 7289-83
(71) HERAEUS ELECTRO NITE INTERNATIONAL 

N. V., Houthalen, BE;
(72) Cure Omer1 Diepenbeek, BE; Bollen Theo Pie

ter, Genk1 BE;
(54) Ponorní meracia sonda
(22) 06.10.83
(32) 08.10.82
(31) 894.640
(33) BE
(57) Ponorná meracia sonda je určená na meranie v 

roztavených kovoch. Pozostáva z oplášťovanej 
základnej kovovej rúrky (I)1 ktorá nesie na po
nornom konci meraciu hlavu v tvare zátky (4), 
nesúcej najmenej jeden merací člen, a uzatvore
nú viečkom. Základná kovová rúrka (1) je opat
rená iba na prednej časti svojej dĺžky žiaruvzdor
ným, pripadne ohňovzdorným plášťom (2), kto
rého hrúbka sa k ponornému koncu (3) sondy zu
žuje, zatiaľ čo koncový úsek kovovej rúry (1) je 
zasunutý do dutej prevlečnej rúrky (16) z lepenky 
a je zatvorený konektorom (13), spojeným vo
dičmi (11, 12) s meracím členom v meracej hla
ve.
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6 (51) G 03 B 21/60
(21) 2733-88
(71) PHILIPS ELECTRONICS N.V., Eindhoven, NL;
(72) McKeclmie Tliomas S., Ossing1 NY, US; Gol- 

denberg Jill F., PeIliam Manor, NY, US;
(54) Premietacia plocha
(22) 21.04.88
(32) 21.04.87
(31) 040 969
(33) US
(57) Premietacia plocha na zobrazovanie obrazu v 

priestore pre divákov obsahuje predný prvok 
(200), ktorý iná prednú stranu orientovanú sme
rom do priestoru pre divákov, opatrenú šošov
kovitou štruktúrou (28) a opačnú zadnú stranu, 
rozptyľovaciu vrstvu (100) a mechanicky stabilný 
substrát (20), ktorého predná strana (23) je 
umiestnená oproti zadnej strane predného prvku 
(200). Rozptyľovania vrstva (100) je umiestnená 
v prednej polovici hrúbky premietacej plochy ob
rátenej do priestoru pre divákov.

A



6 (Sl) GOSB 19/042, EOSF 15/14
(21) 958-95
(71) DORMA GmbH + Co.KG, Eimepetal, DE;
(72) Stark Jtlrgenl Hattingen1 DE;
(54) Riadenie a regulácia dverí poháňaných elek

tromechanickým motorom
(22) 02.11.94
(32) 30.11.93
(31) P 43 40 715
(33) DE
(86) PCT/DE94/01316,02.11.94
(57) Ovládanie a regulácia dveri sú vybavené mikro

procesorovým ovládaním (1). Vedľa normálnej 
cesty vedenia informácií do mikroprocesorového 
ovládania (1) je vytvorený dvojkanálový obvod 
obsahujúci kontrolu bezpečnosti (27) prevádzky, 
do ktorej sú dodávané rovnaké informácie dôleži
té z hľadiska bezpečnosti, ako do mikroproceso
rového ovládania (1). Kontrola bezpečnosti (27) 
prevádzky v situácii, keď zistí poruchu, tj. keď 
mikroprocesorové ovládanie (1) odpojenie dverí 
neuskutoční, bude odpojenie dverí uskutočnené 
kontrolou bezpečnosti (27) prevádzky, tj. vznik
nutá porucha v systéme bude nahlásená jednotke 
signalizácie porúch (47), pričom pripojený motor 
(33) a tým teda aj dvere, budú bezprostredne u- 
vedené do stavu pokoja.
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6 (51) G 05 B 9/00, E 04 F 15/10
(21) 575-94
(71) Struk Ján, Košice, SK;
(72) Struk Ján, Košice, SK;
(54) Aretačné zariadenie
(22) 17.05.94
(57) Zariadenie pozostáva zo železobetónového pre

fabrikovaného telesa umiestneného v upravenej 
stavebnej jame, z aretačného servomotom (13) 
priamočiareho, ktorého výstupnou časťou nad ú- 
roveň terénu je aretačný kolík (8) zo špeciálnej 
ocele alebo plastu s upraveným povrchom vyko
návajúcim priamočiary a vratný pohyb, z riadia
cej časti zariadenia a z diaľkového ovládania u- 
miestneného v ovládacej skrinke.



6 (SI) G 05 D 3/10
(21) 641-94
(71) Reipricli Peter, Košice, SK;
(72) Reiprich Peter, Košice, SK;
(54) Zariadenie na elektrické riadenie motorov 

jediným ovládacím prvkom
(22) 30.05.94
(57) Zariadenie pozostáva z ovládacieho prvku (2), 

joystyckového kríža (1), koncových stupňov (3), 
bloku napájania (4) a pomocných obvodov (5). 
Riadiace napätia (2-3), (2-4) z ovládacieho prvku
(2) sú privedené na joystyckový kríž (l), ktorý 
spracuje a rozdelí tieto napätia do štvorkvadran- 
tového systému, ktorý určuje smer pohybu moto
rov. Prvý kvadrant určuje pohyb pravého motora 
(9) dopredu, druhý pohyb pravého motora (9) do
zadu, tretí pohyb ľavého motora (8) dozadu, a 
štvrtý určuje pohyb ľavého motora (8) dopredu. 
Kvadranty obsahujú svoje kvadrantové napätia 
(1-6) až (1-9) sú pripojené na koncové stupne
(3) , riadiace smer a rýchlosť pohybu motorov 
puIznou Sirkovou reguláciou závislou od pomeru 
kvadrantových napätí (1-6) až (1-9), a signálu 
generátora (3-10) v obmedzenom alebo neobme
dzenom režime s možnosťou protichodu motorov 
rovnakou rýchlosťou. V prípade napájania z a- 
kumulátorov je zariadenie doplnené o blok po
mocných obvodov (5), ktorý informuje o stave a- 
kvunulátorov, pri nadmernom poklese napätia a- 
kumulátorov zareaguje akusticko-sveteluá vý
straha a zastaví dodávanie výkonu do motorov
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6 (51) H 01 H 9/20,3/46,1/16
(21) 5211-88
(71) BBC Brown Boveri AG, Baden, CH;
(72) DufTour Herni, Douvaine, FR; Martin Serge Ing., 

Meyrin, CH; Studer Enist Ing., Genf, CH;
(54) Západkové zariadenie rýchlovypínača
(22) 20.07.88
(32) 22 07.87
(31) 2776/87-4
(33) CH
(57) Kladka (14) je uložená otočné na oske (13) v po

hyblivom kontaktnom mostíku (4) so západko
vým ťahadlom (15) otočné uloženým a pôsobia
cim na kladku (14) v zapínacom smere, ktorého 
čelná strana, privrátená ku kladke (4), je vytvo
rená ako kulisa (16) aspoň čiastočne prispôsobe
ná obrysu kladky (14), so silou pôsobiacou vo 
vypínacom smere na pohyblivý kontaktný mostík
(4), vyvodenou najmä vypínacou pružinou (22), a 
so spúšťou (25) pôsobiacou na západkové ťahad
lo (15). Západkové ťahadlo (15), prispôsobené 
obrysu kladky (14), prechádza do úseku prebie
hajúceho tangenciálně ku kladke (14), a že kulisa 
(16), prebieha tangenciálně ku kladke (14), je 
voči zapínaciemu smeru sklonená o uhol (90°-a), 
pričom uhol (a) je daný vzťahom I, kde Cj je 
koeficient trenia medzi oskou (13) a kladkou 
(14) Ce je koeficient trenia medzi kladkou (14) 
kulisou (16), R1 je polomer osky (13) a R2 je 
polomer kladky (14).



6 (SI) HOl M 2/04, 2/40
(21) 1098-95
(71) Stocchiero Olimpio, Montorso Vicentino, IT;
(72) Stocchiero Olimpio, Montorso Vicentino, IT;
(54) Kontajner na rýchlo nabíjané akumulátorové

batérie
(22) 08.03.94
(32) 09.03.93
(31) VI93A000033
(33) IT
(86) PCT/EP94/00696,08.03.94
(57) Kontajner obsahuje skriňu (3) s najmenej jed

ným článkom, z ktorých každý je upravený na u- 
loženie kovových dosiek (IO) ponorených do 
elektrolytu a vzájomne prepojených na vytvore
nie kladného pólu a záporného pólu. Vrchnák (2) 
je upevnený na skrini (3) pozdĺž jej okrajových 
hrán, pričom každý z článkov (3) kontajnera je 
opatrený najmenej jednou prívodnou rúrkou (7) 
na prívod elektrolytu, ktorej jeden koniec je pre
pojený s otvorom vytvoreným vo vrchnáku (2) a 
ktorej druhý koniec je umiestnený v blízkosti dna 
skrine (3), a najmenej jednou vyrovnávacou rúr
kou (5) na odvádzanie elektrolytu, ktorej jeden 
koniec je napojený na otvor vytvorený vo vrch
náku (2) a druhý koniec je v úrovni hladiny vo 
vnútri článku. Najmenej jedna z prívodných rú
rok (7) na prívod elektrolytu je vytvorená na 
skrini (3) lisovaním a je spojená s vrchnákom (2) 
pomocou druhej rúrky (6) umiestnenej na vrch

náku (2) a zaústenej do prívodnej rúrky (7) na 
prívod elektrolytu.

1
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6 (SI) H 02 G 11/00, F 16 G 13/10,13/16
(21) 941-95
(71) Igus Spritzgussteile fltr die Industrie, GmbH, 

Kóln, DE;
(72) Blase G(Inter, Bergiseh Gladbach1 DE;
(54) Káblové vedenie
(22) 27.01.94
(32) 01.02.93
(31) P 43 02 757.1-12
(33) DE
(86) PCT/DE94/00085, 27.01.94
(57) Káblové vedenie je zložené z klbovo vzájomne 

spojených jednotlivých prvkov (2,3), čiastočne sa 
prekrývajúcich. Kĺbové osi prvkov (2, 3) prebie
hajú priečne k pozdĺžnej osi káblového vedenia a 
jednotlivé prvky (2, 3) sú vzájomne spojené tak, 
že kĺbové osi dvoch susedných prvkov (2, 3) sú k 
sebe usporiadané vysimuto o 90°C. Použité sú 
dva rozdielne, striedajúce sa základné tvary prv
kov (2, 3), ktoré majú vždy jedno odnímateľné a 
zaklápacie veko, pričom veká káblového vedenia 
sú všetky nasmerované k jednej strane káblového 
vedenia.

n s



6 (Sl) II02 K 5/22, E 05 B 47/00
(21) 179-95
(71) ITT Automotive Europe GmbH, Frankfurt am 

Main, DE;
(72) Baumeister Udo, Bietigheim-Bissingen, DE;
(54) Zariadenie na spojenie elektromotora $ aspoň

dvoma elektrickými vývodmi
(22) 14,07.93
(32) 11.08.92
(31) P 42 26 509.6
(33) DE
(86) PCT/EP93/01844, 14.07.93
(57) Elektromotor (2) je zastrčiteľne spojený s pre

chodovým kusom (5), aby bolo možné tento 
elektromotor (2), určený najmä na centrálne blo- 
kovacie zariadenie motorového vozidla, rýchle a 
ľahko a najmä aj úplne automaticky spojiť s kon
covými kusmi vývodov (6, 7) dosky (8) s ploš
nými spojmi, a pritom aby elektromotor (2) bol v 
telese (1) centrálneho blokovacieho zariadenia 
umiestnený priestorovo úsporne. Jednotka skla
dajúca sa z elektromotora (2) a prechodového 
kusa (5) sa nasadí na rovnobežné koncové kusy 
vývodov (6, 7). Tým odpadne spájkovanie a 
káble.
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6(51) H 05 K 7/00
(21) 510-95
(71) DeTeWe - Deutsche Telephonwerke Aktienge- 

sellschaft, Berlin, DE;
(72) Brettschneider Dieter, Berlin, DE; Klein Wolf

gang, Berlin, DE;
(54) Kontaktovaci spoj medzi ovládacími a zobra

zovacími prostriedkami a konštrukčnými 
skupinami

(22) 19.04.95
(32) 19.04.94
(31) P 44 16 096.8
(33) DE
(57) Kontaktovanie je vyhotovené medzi ovládacími a 

zobrazovacími prostriedkami a konštrukčnými 
skupinami usporiadanými na doskách (20) s 
plošnými spojmi v skriniach koncových zariadení 
elektrickej oznamovacej techniky, najmä v ko
munikačných koncových zariadeniach. Usporia
danie vodičov (11) a připojovacích kontaktov 
(12) ovládacích a zobrazovacích prostriedkov je 
vytvorené na dištančnej doske (10) dosky (20) s 
plošnými spojmi a spojenie vodičov (11) a připo
jovacích kontaktov (12) s doskou (2) s plošnými 
spojmi je vyhotovené vodivými fóliami (15) ale
bo vodivou gumou.



FG9A Udelené patenty

278 058 A 61 F 278 069 B 28 D 278 079 C 12 N 278 089 F 16 N

278 059 A 61 F 278 070 EOi C 278 080 G 03 B 278 090 HOl H

278 060 F 16 G 278 071 EOI B 278 081 B 03 B 278 091 EOl B

278 061 C 07 D 278 072 B 23 C 278 082 GOl B 278 092 B 32 B

278 062 C 07 C 278 073 C 07 C 278 083 B 65 G 278 093 A 63 B

278 063 C 07 D 278 074 B 08 B 278 084 A 61 K 278 094 D01 H

278 064 C 07 D 278 075 C 07 D 278 085 F 16 L 278 095 C 07 K

278 065 B 21 C 278 076 C 07 D 278 086 E 05 D 278 096 F 23 J

278 066 F 16 K 278 077 F 23 R 278 087 GOl K 278 097 B 61 F

278 067 C 07 H 278 078 HOl H 278 088 GOl K 278 098 H 03 M

278 068 C 07 C

6 (Sl) A 61 F 2/08,2/54,2/60,2/68 
(11) 278058
(40) 06.12.95
(21) 2775-92
(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK;
(72) NOVÁK-MARCINČIN Jozef Ing., Prešov, SK;

PAĽKO Anton Ing., CSc., Prešov, SK;
(54) Umelý sval s riadeným tvarom deformácie
(22) 08.09.92

6 (51) A 61 F 2/08,2/54,2/60,2/68 
(11) 278059 
(40) 06.12.95
(21) 2776-92
(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK;
(72) NOVÁK-MARCINČIN Jozef Ing., Prešov, SK;

PAĽKO Anton Ing., CSc., Prešov, SK;
(54) Podtlakový umelý sval
(22) 08.09.92

6 (51) A 61 K 31/79,31/72 
(11) 278084
(40) 18.02.92
(21) 784-85
(73) Fannitalia Carlo Erba S. p. A., Milán, IT;
(72) CARLI Fabio, Turin, IT,
(54) Biologicky využiteľný prostriedok obsahujúci ako 

účinnú látku acetát metylhydroxyprogesteránu a 
spôsob jeho prípravy

(22) 05.02.85
(31) 8403360
(32) 08.02.84
(33) GB

6 (51) A 63 B 59/14 
(11) 278093
(40) 06.12.95
(21) 920-91
(73) VALÁRBÍ Kamil, Galanta, SK; 
(72) VALÁRDC Kamil, Galanta, SK; 
(54) Hokejová palica
(22) 03.04.91

6(51) B 03 B 5/00, 5/28, 5/30
(11) 278081
(40) 15.01.92
(21) 2426-90
(73) Ústav pro výzkum rud, s. p., Mníšek pod Brdy, CZ;
(72) VEJNAR Pavel Ing. CSc., Praha, CZ; HRABÁK 

Václav, Míšek pod Brdy, CZ; STYBAL František, 
Mišek pod Brdy, CZ; KREJČÍ Vladimír Ing., Praha, 
CZ; LUKÁČOVÁ Jana, Nová Ves pod Pleší, CZ;

(54) Spôsob rozdružovania odpadového izolačného 
materiálu vznikajúceho pri mechanickom spra
covaní elektrických vodičov

(22) 17.05.90

6(51) B 08 B 5/02,17/06
(11) 278074
(40) 11.06.91
(21) 5884-86
(73) Atotech Deutschland GmbH, Berlín, DE;
(72) BLÄSING Horst, Berlín, DE, MEYER Walter, 

Berlín, DE;
(54) Spôsob čistenia, aktivácie a/alebo pokovovania 

vyvŕtaných dier v horizontálne vedených vodia
cich doskách a zariadenie na vykonávanie tohto 
spôsobu

(22) 06.08.86
(31) P 35 28 575,3
(32) 06.08.85
(33) DE



6 (51) B 21 C 47/32,47/02 // (B 21 C 47/32,
B 21 C 47:04)

(11) 278065
(40) 19.02.92
(21) 3661-90
(73) ŠKODA, TS, Plzeň, spol. s. r. o., Plzeň, CZ;
(72) CHROUST JiH Ing., Plzeň, CZ, POKORNÝ AmoSt 

prof. Ing. CSc., Ostrava, CZ;
(54) Tvarovacia skriňa zvinovačky pásu
(22) 24.07.90

6 (51) B 23 C 1/02, B 23 Q 3/02, B 23 Q 15/18,
B 23 Q 16/00 

(11) 278072
(40) 15.04.92
(21) 3885-87
(73) Gebmder Honsberg GmbH, Remscheid-Hasten1 

DE;
(72) KÔLBLIN Rolf, Herrsching am Ammersee, DE; 

SCHNEIDER Reinliard Dipl.-Ing., Bergneustadt, 
DE; BURGTORF Heinrich Ing., Remscheid, DE; 

(54) Vystreďovací a upínací systém
(22) 28.05.87
(31) P 36 19 999.0
(32) 13.06.86
(33) DE

6(51) B 28 D 1/22, B 28 B 11/14,11/16 
(11) 278069 
(40) 11.01.95
(21) 2033-92
(73) KASÁČEK Karel, Mčlnik, CZ,
(72) KASÁČEK Karel, Mčlnik, CZ;
(54) Zariadenie na krájanie bloku stuhnutej pórobe

tónovej hmoty
(22) 30.06.92

6 (51) B 32 B 7/02,3/12,9/00 
(11) 278092
(40) 15.09.91
(21) 608-91
(73) Etemit-Werke Ludwig Hatschek Aktiengesells- 

chaft, Vôcklabruck, AT;
(72) HELBICH-POSCHACHER Anton Dr., Mauthau

sen, AT; MDCO Hans-Jilrgen Ing., Altinilnster, AT; 
STEFENELLI Robert Ing., Altmilnster, AT;

(54) Doskový sendvičový prvok
(22) 08.03.91
(31) A 564/90
(32) 09.03.90
(33) AT

6 (51) B 61 F 5/26 
(11) 278097
(40) 07.09.94 
(21) 3639-92
(73) AEG Schienenfalxrzcuge GmbH, Heiuiigsdorf DE; 
(72) LACHMANN Klaus Ing., Heiuiigsdorf DE; TRA- 

CHE Peter Dipl.-Ing., Birkenwcrder, DE; BAN- 
SEMER Manfred Dipl.-hig., Hemiigsdorf, DE;

(54) Zariadenie na rozmerové nastavenie uloženia 
nápravových pružín na dutom hriadeli dvojkole- 
sia a súčasné polohové zaistenie rozvodovky dvoj- 
kolesia hnacieho podvozka koľajových vozidiel 

(22) 11.12.92
(31) P 41 41 756.9 
(33) DE

6(51) B 65 G 53/30, B 65 G 53/04 
(11) 278083
(40) 06.12.95
(21) 4062-91
(73) Hydrosystem, spol. s r. o., Olomouc, CZ;
(72) KOLARČtK Willibald Ing. CSc., Olomouc, CZ;

MACA Petr Ing., Olomouc, CZ;
(54) Hydraulické zapojenie na vysokotlakovú dopravu 

média
(22) 27.12.91

6 (51) C 07 C 45/48,45/54, 49/395 
(11) 278062
(40) 07.09.94
(21) 1028-93
(73) Chemickotechnologická fakulta STU, Bratislava, 

SK;
(72) VOJTKO Ján doc. Ing. CSc., Bratislava, SK; MRA

VEC Dušan doc. Ing. CSc., Bratislava, SK;
(54) Spôsob prípravy cyklopentanónu
(22) 1028-93

6 (51) C 07 C 69/24, C 07 D 295/14
(11) 278073
(40) 13.05.92
(21) 5493-90
(73) Chemický ústav SAV, Bratislava, SK;
(72) ŽVAKOVÁ Alena Ing., Bratislava, SK; KOÓŠ Mi

roslav Ing. CSc., Bratislava, SK; STEINER Bo
humil RNDr. CSc., Malacky, SK;

(54) l-Morfolino-2-propylestery aIkylkarboxylových 
kyselin

(22) 08.11.90

6 (51) C 07 C 209/26, C 07 C 211/48 // B 01 J 23 ; 72
(11) 278068
(40) 14.10.92
(21) 6404-90
(73) Vysoká škola chemickotechnologická, Praha, CZ; 

DusIo a. s., Šaľa, SK; VUCHT a. s., Bratislava, SK;
(72) VOLF JiH Ing. CSc., Prdu, CZ; PAŠEK Josefprof 

Ing DrSc., Praha, CZ; MLYNÁR Jaromír Ing., 
Bratislava, SK; DOLEŽEL Pavel Ing., Bratislava, 
SK; GRtJNER Alexander Ing., Šaľa

(54) Spôsob zvýšenia selektivity katalytickej redukč
nej alkylácie aromatických amínov alifatickými 
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OZNAMY

PodFa § 15 zák. č. 527/1990 Zb. v znení zákona NR SR i. 90/1993 Z.z. boli do registra prihlášok vynálezov zapísané 
tieto prevody:

ÚV/P PÚV/PV Pôvodný majiteľ Nadobúdateľ Dátum
účinnosti:

649 236-94 ZTS Pohronské strojárne, š.p.,
966 01 Hliník nad Hronom, SK;

ZTS Pohronské strojárne, a.s.,
966 01 Hliník nad Hronom, SK;

26.09.1995

719 299-94 ZTS Pohronské strojárne, š.p.,
966 01 Hliník nad Hronom, SK;

ZTS Polironské strojárne, a.s.,
966 01 Hliník nad Hronom, SK;

26.09.1995

803 445-94 ZTS Pohronské strojárne, š.p.,
966 01 Hlinik nad Hronom, SK;

ZTS Polironské strojárne, a.s.,
966 01 Hliník nad Hronom, SK;

26.09.1995

804 446-94 ZTS Pohronské strojárne, š.p.,
966 01 Hliník nad Hronom, SK;

ZTS Pohronské strojárne, a.s.,
966 01 Hliník nad Hronom, SK;

26.09.1995

240 980 7832-83 Hills TroisdorfAktiengescllscliatL 
Troisdorf, DE;

HT TROPLAST AG, Troisdorf, DE; 10.10.1995

277 321 5786-89 Plzeňské pivovary, s.p.,
304 97 Plzeň, CZ;

Plzenský Prazdroj, a.s., 304 97 Plzeň, 
CZ;

10.10.1995



Zastavené prihlášky vynálezovFDlA

2481-88 152-92
7930-88 289-92

745-89 376-92
2345-89 511-92
3953-89 566-92
5861-89 793-92
6492-89 796-92

787-90 802-92
1161-90 863-92
2396-90 867-92
2666-90 917-92
5683-90 1163-92
5900-90 1182-92
6134-90 1184-92
6214-90 1192-92

441-91 (205-92
869-91 1216-92

1260-91 1242-92
1325-91 1281-92
2522-91 1317-92
2650-91 1320-92
3755-91 1411-92

1452-92 301-93
1457-92 371-93
1584-92 669-93
1658-92 715-93
1666-92 736-93
1698-92 778-93
1707-92 855-93
1767-92 939-93
1911-92 1128-93
1912-92 1164-93
1913-92 1283-93
1914-92 1449-93
2198-92 1477-93
2312-92 1479-93
2313-92 1480-93
2368-92 48-94
2533-92 94-94
3076-92 228-94
3077-92 412-94
3930-92 1140-94

38-93
39-93

Zamietnuté prihlášky vynálezov

8701-88
3463-88
5121-90

Oprava

Vo Vestníku č. 10/95 boli chybne uvedené zastavené 
prihlášky vynálezov. Správne znenie:

chybne správne

3602-89
5144-89

3603-89
6144-89
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Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov ochranných známok
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účinok (540) reprodukcia známky
(210) číslo prihlášky (554) trojrozmerná známka
(220) dátum podania prihlášky (591) údaje o uplatňovaných farbách
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(111) 175 632 
(220) 17.07.1992 
(151) 07.09.1995 
(180) 17.07.2002 
(540)

(730) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, spo
ločnosť zriadená podľa zákonov štátu California, 
Los Angeles, California, US;

(510) Tlačoviny, periodiká, knihy, inštrukčné a učebné 
materiály (okrem prístrojov), brožúry, letáky, čin
nosť výchovná, vzdelávacia, najmä v odbore filozo
fie.

(511) 16,41
(210) 70350-92

(111) 175 633 
(220) 15.07.1992 
(151) 07.09.1995 
(180) 15.07.2002 
(540) CENTRE
(730) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, spo

ločnosť zriadená podľa zákonov štátu California. 
Los Angeles, California, US;

(510) Tlačoviny vrátane periodík.
(511) 16 
(210) 70288-92

(111) 175 634 
(220) 15.07.1992 
(151) 07.09.1995 
(180) 15.07.2002
(540) SUNSHINE RUNDOWN 
(730) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, spo

ločnosť zriadená podľa zákonov štátu California, 
Los Angeles, California, US;

(510) Poradenské služby pre zvýšenie osobných schop
ností, duchovného svedomia a vedomostí jednotliv
ca.

(511) 42 
(210) 70283-92

(111) 175 635
(220) 15.07.1992
(151) 07.09.1995
(180) 15.07.2002
(540) STUDENT HAT
(730) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, spo

ločnosť zriadená podľa zákonov štátu California, 
Los Angeles, California, US;

(510) Činnosť vzdelávacia, vyučovacia, najmä v cdbore 
filozofie.

(511) 41 
(210) 70282-92

(111) 175 636 
(220) 15.07.1992 
(151) 08.09.1995 
(180) 15.07.2002 
(540) SOURCE
(730) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, spo

ločnosť zriadená podľa zákonov štátu California, 
Los Angeles, California, US;

(510) Tlačoviny vrátane periodík.
(511) 16 
(210) 70281-92

(111) 175 637 
(220) 15.07.1992 
(151) 08.09.1995 
(180) 15.07.2002 
(540) SAINT HILL
(730) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, spo

ločnosť zriadená podľa zákonov štátu California, 
Los Angeles, California, US;

(510) Činnosť vzdelávacia, vyučovacia, najmä v odbore 
filozofie.

(511) 41 
(210) 70280-92

(111) 175 638 
(220) 15.07.1992 
(151) 08.09.1995 
(180) 15.07.2002
(540) NEW VITALITY RUNDOWN 
(730) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER spo

ločnosť zriadená podľa zákonov štátu California, 
Los Angeles, California, US;

(510) Poradenské služby pre zvýšenie osobných schop
ností, duchovného uvedomenia a vedomostí jednot
livca.

(511) 42 
(210) 70278-92

(111) 175 639 
(220) 15.07.1992 
(151) 08.09.1995 
(180) 15.07.2002
(540) NEW LIFE RUNDOWN 
(730) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER spo

ločnosť zriadená podľa zákonov štátu California, 
Los Angeles, California, US;

(510) Poradenské služby pre zvýšenie osobných schopt- 
noslí, duchovného uvedomenia a vedomostí jednot
livca.

(511) 42 
(210) 70277-92

(111) 175 640 
(220) 15.07.1992 
(151) 08.09.1995 
(180) 15.07.2002
(540) L 11
(730) KELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER spo

ločnosť zriadená podľa zákonov štátu California, 
Los Angeles, California, US;



(510) Poradenské služby pre zvýšenie osobných schop
ností, duchovného uvedomenia a vedomostí jednot
livca.

(511) 42 
(210) 70274-92

(111) 175 641 
(220) 15.07.1992 
(151) 08.09.1995 
(180) 15.07.2002 
(540) L 12
(730) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, spo

ločnosť zriadená podľa zákonov štátu California, 
Los Angeles, California, US;

(510) Poradenské služby pre zvýšenie osobných schop
ností, duchovného uvedomenia a vedomostí jednot
livca.

(511) 42 
(210) 70275-92

(111) 175 642 
(220) 15.07.1992 
(151) 08.09.1995 
(180) 15.07.2002
(540) L 10
(730) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, spo

ločnosť zriadená podľa zákonov štátu California, 
Los Angeles, California, US;

(510) Poradenské služby pre zvýšenie osobných schop
ností, duchovného uvedomenia a vedomostí jednot
livca.

(511) 42 
(210) 70273-92

(111) 175 643
(220) 15.07.1992
(151) 08.09.1995
(180) 15.07.2002
(540) GRAPHITE
(730) CUSSONS (INTERNACIONÁL) LIMITED, 

60 Wliitwortli Street, Manchester Ml 6LU, GB;
(510) Parfémy, éterické oleje; toaletné prípravky nie na 

lekárske účely, kozmetické prípravky, zubné pasty, 
prípravky na depiláciu; prípravky proti poteniu, 
deodoranty, prípravky na vlasy, šampóny, mydlá.

(511) 3
(210) 70248-92

(111) 175 644 
(220) 05.06.1992 
(151) 08.09.1995 
(180) 05.06.2002 
(540)

(510) Elektrické kontaktné zariadenia, elektrické spínacie 
Hrvky a prístroje, elektrické vypínacie prvky a prí
stroje; bezpečnostné a zabezpečovacie zariadenia, 
hlásiče požiarov, elektrické prístroje a zariadenia na 
reguláciu, riadenie, automatizáciu, kontrolu a do
hľad, alarmy, zabezpečovacie zariadenia motoro
vých vozidiel a objektov, vedecké prístroje a nástro
je, elektrické kontrolné a meracie prístroje, kontrol
né prístroje a nástroje; výpočtová technika, stroje 
na spracovanie dát a informácií, elektrické a elek
tronické zariadenia pre výpočet a odovzdávanie šta
tistických údajov, informácií a pre dohľad, prevero
vanie a diaľkové ovládanie priemyselných operácií; 
software; výrobky špeciálnej techniky, elektrické 
lekárske a zubolekárske prístroje, elektromagnetic
ké prístroje a stroje pre chirurgiu a lekárstvo; kon
štrukčné prvky, diely, doplnky a periférne zariade
nia vyššie uvedených výrobkov, servis, inštalácia, 
montáž, opravy a údržba vyššie uvedených výrob
kov; výskumná, projektová, vývojová a inžinierska 
činnosť, technické poradenstvo vo vyššie uvedených 
výrobkoch a oblastiach.

(511) 9,10,37,42
(210) 69090-92

(111)
(220)
(151)
(180)
(540)

175 645
06.08.1992 
08.09.1995 
06.08 2002

(730) REGIE RADIO MUSIC spol. $.r.o., Celetná 17, 
IlOOOPralia 1, CZ;

(510) Služby propagačné a pomocné, služby pri prevádzke 
a obchode, služby - výmena správ (rozhlas, televízia 
a pod.).

(511) 35,42 
(210) 70742-92

(111)
(220)
(151)
(180)
(540)

175 646
06.08.1992 
08 09.1995 
06.08.2002

REGIE
RADIO
MUSIC

(730) LITES a.s., Kateřinská 235, 461 98 Liberec, CZ; (730) REGIE RADIO MUSIC spol. s.r.o., Celetná 17, 
110 00 Pralia 1, CZ;



(510) Služby propagačné a pomocné, služby pri prevádzke 
a obchode, služby - výmena správ (rozhlas, televízia 
a pod.).

(511) 35,42 
(210) 70741-92

(111) 175 647 
(220) 20.07.1992 
(151) 08.09.1995 
(180) 20.07.2002 
(540)

(730) Ferona, a.s., Havlíčkova 11, 110 00 Praha 1, CZ;
(510) Hutné polotovary, hutné výrobky a druhovýrobky, 

železo, železiarsky tovar a neželezné kovy zaradené 
v triede 6, skladovanie, úprava, servisná činnosť a 
doprava v uvedenom odbore.

(511) 6,37,39,40
(210) 70390-92

(111)
(220)
(151)
(180)
(540)

175 648 
21.07.1992 
08.09.1995 
21.07.2002

w/VAUVr. VttKOHOiiM

(730) Kovohutí Mnišek a.s., 252 10 Mnišek pod Brdy, 
CZ;

(510) Oceľové a liatinové abrazívne piesky, kryštalický 
kremík a ferrosilícium; kysličník vanadičný a Fe V, 
Ni a ďalšie ťažko taviteľné kovy a zliatiny alumino- 
termickou technológiou; prípravky na lepšie využi
tie kovov pri liatí, najmä jednorázové, izolačné a e- 
xotermické obkladové dosky a hlavové nadstavce, 
liatie a exotermické zásypy, zliatiny ľahkých kovov, 
Al-krupice; Al-granálie; kokilové a tlakové odliatky 
z ľahkých zliatin; radiátory a iné výrobky z ľahkých 
zliatin.

(511) 1,6,11,17,19
(210) 69730-92

(111) 175 650
(220) 02.06.1992
(151) 08.09.1995
(180) 02.06.2002
(540) LLOYD LOOM
(730) FLANDERS INDUSTRIES, INC, 1901 Wheeler 

Avenue, Fort Smith, Arizona 72901, US;
(510) Nábytok drevený, prútený a z papierovej lepenky.
(511) 20 
(210) 68978-92

(Hl)
(220)
(151)
(180)
(540)

175 651 
24.04.1992 
08.09.1995 
24.04.2002

Hikollicrivi

(730) BODEZAN, a.s., Národná 4, 012 47 Žilina, SK;
(510) Periodická tlač.
(511) 16 
(210) 70419-92

(111) 175 649 
(220) 29.06.1992 
(151) 08.09.1995 
(180) 29.06.2002 
(540)

MNÍŠEK

(730) RIKOTIIERM spol. s r.o.. Chodská 23/141, 
120 00 Pralxa 2, CZ,

(510) Nákup a predaj zariadení a materiálu pre vykuro
vaciu, inštalačnú, regulačnú a meraciu techniku; 
konzultačné, inžinierske a kooperačné služby, vrá
tane vypracovania projektovej dokumentácie v od
bore vykurovania a jeho regulačnej a meracej tech
nike; servisná činnosť v uvedených odboroch.

(511) 9,11,37,42
(210) 68173-92

(111) 175 652 
(220) 18.05.1992 
(151) 08.09.1995 
(180) 18.05.2002 
(540)

EK0KIJMA



(730) EKOKLIMA akciová společnost, 399 09 Milev
sko, CZ;

(510) Vzduchotechnické výrobky, sprostredkovateľská a 
akvizičná činnosť v oblasti vzduchotechnických vý
robkov.

(511) 11,35,36
(210) 68621-92

(111) 175 653 
(220) 30.12.1991 
(151) 08.09.1995 
(180) 30.12.2001 
(540)

(730) Růžek Jiří, Zborovská 16, 150 00 Praha 5, CZ,
(510) Organizačné zabezpečenie kultúrnych a spoločen

ských akcií, reklamná činnosť, audio, video, hudob
né nástroje, propagačné materiály, zvukové a zvu
kovo obrazové záznamy, sprievodná tlač, plagáty, 
hudobniny a knihy vrátane ich vydávania a požičia
vania, poradenstvo v uvedených oblastiach.

(511) 9, 15, 16,35,41,42
(210) 65635-91

(111) 175 654 
(220) 23.09.1991 
(151) 08.09.1995 
(180) 23.09.2001 
(540) TECO
(730) Townsend Engineering Company, spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu lowa, 2425 Hubbell 
Avenue, Des Moines, lowa 50317, US;

(510) Príslušenstvo zrezávačov koží deleného bravčového 
mäsa určené na odstraňovanie tukového krytia ste
hien, otočné prídavné zariadenia ku zrezávačom 
koží z deleného bravčového mäsa a slaniny, otočné 
zariadenia na úpravu a stanovenie rozmerov slani
ny, zrezávače koží zo slaniny, prídavné zariadenia 
zrezávačov koží zo slaniny určených na úpravu pe
čene, prídavné zariadenia zrezávačov koží deleného 
bravčového mäsa určené na ploché odstraňovanie 
tuku, rezné hrany a ostria pre odrezávače koži, 
stroje na rezanie a drobnenie (melnenie, mrvenie) 
mäsa, honovacie hlavy na brúsenie ostria a rezných 
hrán, stroje na napchávanie klobás a údenín, stroje 
na uzatváranie koncov obalov klobás a údenín, 
stroje na šúpanie (hí panic) klobás a údenín, rúrky 
(trubice) na napchávanie mäsa, určené pre stroje na 
napchávanie klobás a údenín, stroje na vstrekovanie 
tekutín do mäsových a un podobných výrobkov, 
deličky klobás a údenín a príslušenstvo pre všetky 
uvedené výrobky.

(511) 7 
(210) 63798-91

(111) 175 655 
(220) 21.11.1991 
(151) 08.09.1995 
(180) 21.11 2001 
(540)

(730) Kovodčl, družstvo, Kovodčlská ulice 62, 696 82 
Moravský Písek, CZ;

(510) Teplovodné kotle ústredného kúrenia, zohrievanie 
vody, garážové dvere s oceľovým rámom, policové 
regále oceľové.

(511) 6,9,11 
(210) 64878-91

(111) 175 656 
(220) 14.11.1991 
(151) 08 09.1995 
(180) 14 11.2001
(540) BOONE'S
(730) E.& J Gallo Winery, spoločnosť zriadená podľa zá

konov štátu California, 600 Yosemite Boulevard, 
Modesto, California 95353, US;

(510) Vína.
(511) 33 
(210) 64784-91

(111) 175 657 
(220) 06.11.1991 
(151) 08.09.1995 
(180) 06.11.2001
(540) CLASSIC
(730) Societé des Produits Něstlé S.A., Case postale 

353, 1800 Vevey, CH;
(510) Mlieko a mliečne výrobk;, potravinárske prípravky 

na báze mlieka, mliečne náhradky. Káva a kávové 
extrakty, kávové náhradky a extrakty kávových ná
hradiek, cigória a extrakty z cigórie, prípravky na 
báze kávy a cigóriových extraktov, instantné kávy, 
kávy bez kofeínu, extrakty kávy bez kofeínu; kakao 
a prípravky na báze kakaa, čokoláda, zmrzlina, vý
robky na prípravu zmrzliny. Minerálne vody a 
ostatné nealkoholické nápoje, sirupy, extrakty a e- 
sencie na výrobu nealkoholických nápojov.

(511) 29,30,32 
(210) 64589-91



(111) 175 658 
(220) 11.10.1991 
(151) 08.09.1995 
(180) 11.10.2001 
(540)

DNES
(730) MaF, akciové společnost, Panská 8, 112 22 Praha 

1, CZ;
(510) Tlačoviny všetkých druhov, najma noviny, časopisy, 

knihy, propagačné materiály, fotografie, nosiče au
diovizuálnych záznamov, nosiče pre počítačové 
programy. Nakladateľské, vydavateľské a distribuč
né služby, najmä vydávanie novín, časopisov, kníh a 
ich distribúcia, reklamné a inzertné služby, fotogra
fovanie, fotoreportáže, výroba obrazových a zvuko
vých záznamov, informačná a sprostredkovateľská 
agentúra, rozhlasové a televízne vysielanie vrátane 
reklamy, inzercie a výchovy, tvorba rozlilasových, 
televíznych , filmových a iných audiovizuálnych 
programov, tlačiarne a polygrafické služby všetkých 
druhov, ďalekopis - služby, programovanie pre 
samočinné počítače, inštalácia, údržba a prenájom 
počítačov a ostatné služby spojené s tvorbou a vyu
žívaním programov pre samočinné počítače, prená
jom rozhlasovej, televíznej, filmovej a inej audiovi
zuálnej techniky, prieskum trhu, prieskum verejnej 
mienky, ďalšie neuvedené obchodné a odbytové 
činnosti súvisiace s uvedenými výrobkami a služ
bami.

(511) 9, 16,35,38,41,42
(210) 64078-91

(111) 175 659 
(220) 15.11.1991 
(151) 08.09.1995 
(180) 15.11.2001 
(540)

y spol.sr.o. )

(730) AREA s pol. s r. o., Wolkerova 24b, 779 00 Olo
mouc, CZ;

(510) Projektová činnosť v investičnej výstavbe, vykoná
vanie priemyselných stavieb, vykonávanie inžinier
skych stavieb, vrátane techn. vybaveností sídlisko
vých celkov, vykonávanie bytových a občianskych 
stavieb, sprostredkovateľská činnosť v odbore sta
vebníctvo, inžinierska čimiosť v odbore stavebníc
tvo, stavebný materiál, najmä štrk, piesky, omietko- 
vé zmesi, betónové výrobky, tehly a strešné krytiny, 
dielce a časti stavieb, najmä armatúry, radiátory, 
okná, dvere, kobercoviny, podlahoviny, schodištia, 
zábradlia, okrasné mreže, výťahy, meracie a regu
lačné prvky s využitím počítačovej techniky, vzdu
chotechnika, strojové a priemyselné výrobky na vy
bavenie kotolní.

(511) 6, 7, 9, 11, 19, 27, 37,42 
(210) 64789-91

(111) 175 660
(220) 08.09.1992
(151) 08.09.1995
(180) 08.09.2002
(540) AISA SPOL. S.R.O.
(730) AISA1 s pol. s.r.o., Lešanská 2a/l 176, 141 00 Praha 

4, CZ;
(510) Výskumy verejnej mienky - analýzy empirických 

dát, prieskumy trhu, poradenská činnosť v oblasti 
prieskumu verejnej mienky a trhov.

(511) 35,42 
(210) 71572-92

(111) 175 661 
(220) 01.09.1992 
(151) 12.09.1995 
(180) 01.09.2002 
(540)

(730) MERLIN spol. s r.®., Humpolecká 1503, 580 01 
Havlíčkův Brod, CZ;

(510) Software a hardware pre osobné počítače, riadiace a 
meracie systémy.

(511) 9
(210) 71491-92

(111) 175 662 
(220) 13.08.1992 
(151) 12.09 1995 
(180) 13.08 2002 
(540)

ottlieb.
(730) PREMIER TECHNOLOGY, spoločnosť zriadená 

podľa zákonov štátu Illinois, 759 Industrial Drive, 
Bensenville, Illinois 60106, US;

(510) Elektronické biliardy a ďalšie spoločenské automa
tické líry s platením vopred.

(511) 9,28 
(210) 70883-92



(IM) 175 663 
(220) 05.08.1992 
(151) 12.09.1995 
(180) 05.08.2002 
(540)

(111) 175 666 
(220) 16.01.1992 
(151) 14.09.1995 
(180) 16.01.2002 
(540)

ORIGINS

(730) SOLIVARY, akciová spoločnosť, Košická 8, 
080 52 Prešov, SK;

(510) Soľ jedlá vákuová; soľ priemyselná vákuová, so- 
Fanka upravená; kúpeľová soľ; chlorid sodný; soľ 
čistá; soľ morská; oceľové konštrukcie; vzducho
technické a klimatizačné zariadenia; stroje a zaria
denia na spracovanie nerastov; vyhľadávanie a prie
skum ložísk kamemicj soli; príprava a dobývanie 
kameiuiej soli; úprava a zušľachťovanie soli; zria
ďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel; 
poskytovanie servisných služieb.

(511) 1,3,5,6, 7, 11,30, 37,40,42
(591) farebná
(210) 70700-92

(111) 175 664 
(220) 04.05.1993 
(151) 12.09.1995 
(180) 04.05.2003 
(540)

(730) TÓNY records, spol. s r.o., nám. Svobody 526, 
739 61 Třinec, CZ;

(510) Gramoplatne, odevy, spotrebná elektronika, audio- 
video, zvukové a obrazové nosiče, výroba a predaj 
nenaliraných nosičov zvuku, obrazových záznamov, 
požičiavanie nahraných zvukových a obrazových zá
znamov.

(511) 9,25,41,42
(210) 631-93

(!!!) 175 665 
(220) 15.06.1995 
(151) 08.09 1995 
(180) 15 06.2005 
(540) RYBÁRSKY CECH 
(730) ORYX, spol. s r.o., Žižkovu 1,811 02 Bratislava, 

SK;
(510) Reštauračné služby.
(511) 42 
(210) 1676-95

(730) Origins Natural Resources Inc., 767 Fifth Ave- 
i ue. New York 10153, US'

(510) Kozmetické a toaletné prípravky.
(511) 3
(210) 65947-92

(111) 175 667 
(220) 31.10.1991 
(151) 1409.1995 
(180) 31.10.2001 
(540)

(730) ORIFLAME INTERNATIONAL, S.A., Luxem
burg, LU,

(510) Kozmetické prípravky.
(511) 3 
(210) 64460-91

(111) 175 668 
(220) 31.10.1991 
(151) 14.09.1995 
(180) 31.10 2001 
(540)

SANDOW
MAMÁKSKtUZKÉ

(730) SPORT STUDIO - Mariánske Lázní, Tyršova 
600, 353 01 Mariánské Lázně, CZ;

(510) Športové potreby, predovšetkým športové náčinie a 
náradie určené na posilňovanie, regeneráciu a re
habilitáciu, solárne lôžka, ergometre, športové ode
vy a obuv, športové časopisy a iné tlačoviny so 
športovou tematikou, potraviny a nápoje pre športo
vcov, predovšetkým mliečne výrobky, bielkovinové



prípravky, proteiny, aminokyseliny, prevádzkovanie 
športových, kondičných a športovo rehabilitačných 
služieb, predovšetkým saun, bazénov, solárií, posil
ňovni, masáží, organizovanie športových súťaží, 
športových a regeneračných a športovo rehabilitač
ných sústredení, poradenské a sprostredkovateľské 
služby, usporiadavanie vzdelávacích seminárov v 
činnostiach vyššie uvedených, prevádzkovanie ob
čerstvení a reštaurácií, prenájom športových, kon
dičných a športovo rehabilitačných zariadení, náradí 
a športových odevov.

(511) 5, 16,25, 28,29, 30, 32. 35, 36,41,42
(210) 64440-91

(111) 175 669 
(220) 03.10.1991 
(151) 14.09.1995 
(180) 03.10.2001 
(540)

(730) EMPRESAS LA MODERNA, S.A. DE C.V., 
640 30 Monterrey, MX;

(510) Vzácne kovy a ich zliatiny a výrobky zo vzácnych 
kovov alebo nimi potiahnuté (okrem príborov, vid
ličiek a lyžíc), klenoty, vzácne kamene, hodinové a 
časomeračské prístroje, papier a výrobky z papiera, 
lepenka a kartonážne výrobky, tlačoviny, noviny a 
periodiká, knihy, knihárske výrobky, kníhviazačský 
materiál, fotografie, papiernický tovar, lepidlá, pot
reby pre umelcov, škrabky na maľbu, písacie stroje 
a kancelárske potreby (okrem nábytku), učebné a 
školské potreby a pomôcky (okrem prístrojov), hra
cie karty, tlačiarenské písmená a štočky, stereotypy; 
koža a imitácia kože, výrobky z nich, surové kože a 
kožky, kufre a cestovné tašky, dáždniky, slnečníky a 
rukoväte k paliciam, postroje na kone a sedlárske 
výrobky, odevy, obuv (čižmy, obuv, papuče).

(511) 14,16,18,25 
(591) farebná 
(210) 63960-91

(III) 175 670 
(220) 21.08.1991 
(151) 14.09.1995 
(180) 21.08.2001 
(540)

(510) Ryby a výrobky z rýb, obilie, obilný šrot, obilniny v 
zmesi so sladovým výťažkom, mak, palmové jadrá, 
lieh, čistiace prostriedky, leštiace prostriedky, víno, 
jablčné víno, likéry, liehoviny, nealkoholické nápo
je, minerálky a kyselky, umelé aj prírodné, ovocné 
limonády, prášky na prípravu limonád, sviečky, lu
cerny, knôty, vaječné konzervy, slanina, mäso a mä
sové výrobky, mäsové výťažky, polievkové kocky, 
pepton, údeniny, hydina, mäsové konzervy, poliev
kové tabuľky a rybie konzervy, kaviár, strukoviny, 
zemiaky, zelenina čerstvá alebo konzervovaná, čer
stvé a zavárané ovocie, ovocné šťavy, ovocné želé a 
marmelády, orechy (aj mleté), strukoviny a zelenina 
v náleve, rôsoly, prášky na prípravu rôsolov, mlie
ko, kondenzované mlieko, mliečne konzervy, sušené 
mlieko čisté alebo zmiešané s čokoládou, kefíry, 
vajcia, maslo, syr, sadlo, káva, kávové prísady, ná
hradky kávy, čaj, sirupy, med, cukor, múka práško
vá alebo lisovaná, polievky a chuťové omáčky, va
ječné cestoviny, rezance, makaróny, detská krupič
ka, sladová káva, čierne korenie, vanilka, korenie, 
zázvor, ryža, ságo, krupica, krúpky, krúpy, sézam, 
soľ, omáčky, prášky na prípravu omáčok, ocot, cuk
rársky tovar, cukríky, cukrovinky, marcipán, zmrz
lina, čokoláda, kakao, kakao práškové alebo lisova
né, kakaové maslo, ovsené kakao, čokoláda v spo
jení so sušeným mliekom, droždie, trdlovce, medo
vé koláče, perníky, koláče a torty, keksy, sucháre, 
lodné sucháre, sušienky, chlieb, prášok do pečiva, 
pudingy, pudingové prášky, koláče z palmovej múč
ky, zábavné výrobky vo forme čokoládového, cukro
vého a cukrárskeho tovaru; umelé alebo prírodné 
bielkovinové prášky, ovsené vločky, slad, jačmeň na 
slad, sladové výťažky, samostatné alebo v zmesi s 
obilninami, otruby, pokruliny, kozmetické výrobky, 
éterické oleje.

(511) 1,3,4, 5, 29, 30,31,32, 33
(591) farebná
(210) 63343-91

(111)
(220)
(151)
(180)
(540)

175 671 
12.11.1991 
14.09.1995 
12.11.2001

(730) SARA LEE CORPORATION, 401 Hanes Mill 
Road, Winston-Salem, NC 27 102, US;

(510) Bielizeň.
(511) 25 
(210) 64704-91

(730) Tengelmann Warenhandelsgesellschaľt, Mullieim 
a.d. Rulu-, DE;



(111) 175 672 
(220) 12.11.1991 
(151) 14.09.1995 
(180) 12.11.2001 
(540)

0 izosUw
(730) Duchoň Slavomír, Novomeského 10, 949 01 Nitra, 

SK;
(510) Čističky odpadových vôd, izolačné materiály na 

strešné krytiny, stavebný materiál vrátane polospra- 
covaného reziva, stavebný materiál na stavbu ciest; 
stavebníctvo vrátane stavebnej činnosti súvisiacej s 
čistením znečistených, odpadových a chladiacich 
vôd a vodných tokov a montáže čističiek odpado
vých vôd; doprava; prevádzkovanie ubytovacích za
riadení, motorestov a reštauračných zariadení; ob
chodná činnosť v odbore potravinárskych a ne
potravinárskych výrobkov.

(511) 7, 17, 19, 37,39,42
(210) 64697-91

(111) 175 673 
(220) 11.11.1991 
(151) 14.09.1995 
(180) 11.11.2001 
(540)

(730) KERAMIKA SILADICE - PRACOVISKO 
PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA, 920 52 Sila- 
dice 182, SK;

(510) Keramika.
(511) 21 
(210) 64664-91

(111) 175 674 
(220) 06.11.1991 
(151) 14.09.1995 
(180) 06.11.2001
(540) DEKO
(730) AL1BONA, a.s., Svatoplukova 909, 784 01 Litovel, 

CZ;
(510) Konzervovaná, sušená a zaváraná zelenina a ovocie; 

konzervované potraviny, potravinárske koncentráty, 
majonézy, cestovinové výrobky, pochutiny, prísady 
a aromatické látky, najmä horčica, ocot a omáčky.

(511) 29,30 
(210) 64567-91

(111) 175 675 
(220) 23.07.1991 
(151) 14.09.1995 
(180) 23.07.2001 
(540)

(730) HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KA- 
ISILA, 1-1, 2-chome, Minami-aoyama, Minato-ku, 
Tokyo,JP;

(510) Stroje a obrábacie stroje; motory (okrem pre po
zemné vozidlá); strojné spojky a remeňové prevody 
a pohony (okrem pre pozemné vozidlá); poľnohos
podárske náradie (stroje); diely a príslušenstvo pre 
uvedený tovar.

(511) Z
(210) 62892-91

(111) 175 676 
(220) 30.09.1991 
(151) 14.09.1995 
(180) 30.09.2001 
(540) INEC
(730) Glatz Tomáš RNDr., CSc., V dolích 306, 252 28 

Čemošice, CZ;
(510) Činnosť a poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky 

a daní, software, činnosť a poradenstvo v oblasti 
obchodu a ekonomiky.

(511) 35,42 
(210) 63899-91

(111) 175 677 
(220) 17.07.1991 
(151) 14.09.1995 
(180) 17.07.2001
(540) ACCUPAQUE
(730) NYCOMED IMAGING AS, Nycoveien 2, 0485 

Oslo, NO;
(510) Farmaceutické prípravky a substancie, diagnostické 

prípravky a substancie na lekárske účely, kontrastné 
prostriedky na lekárske zobrazovanie.

(511) 5 
(210) 62793-91

(111) 175 678 
(220) 25.09.1990 
(151) 14.09.1995 
(180) 25.09.2000 
(540)



(730) NHL ENTERPRISES B.V., Polakweg 14, 
2288 GG Rijswijk, NL;

(510) Elektrické, elektronické prístroje a nástroje, prístro
je a nástroje na ochranu zdravia a života a vyučova
cie stroje a zariadenia, prilby, prístroje na zazname
návanie prenosu a reprodukcie zvuku alebo obrazov, 
elektronické hry a obrazové hry, časti a príslušen
stvá pre všetky uvedené výrobky, kazety, magnetic
ké pásky a videopásky, filmy, svetelné znamenia a 
magnety, vrátane magnetov pre chladničky, tlačo
viny, fotografie, papiernický tovar, inštrukčný a u- 
čebný materiál (okrem prístrojov), hracie karty, ob
chodné štítky, perá, ceruzky, značkovače, krajóny, 
pohľadnice, poznámkové zošity, farebné zošity, kni
hy, časopisy, noviny, albumy, inštrukčný materiál 
pre ľadový hokej, nálepky na tlmiče alebo nárazníky 
vozidiel, nálepky, vpaľované etikety, okenné ozna
čenia, baliaci papier, plagáty a tlačené visiace štítky 
na dverové gombíky, odevy, látky, obuv, pokrývky 
hlavy, športové oblečenie a športová obuv, 
čiapky, nohavice, krátke nohavice, spodné nohavice, 
boxerské športové nohavice, T-košele, koncovky 
nádob na nápoje, vlnené blúzky, svetre, košele, 
tepláky, šatky na krk, klobúky bez strechy, rukavi
ce, osobitne upravené rukavice, ľahké saká, saká, 
podbradníčky, ponožky, Šľapky, ochranné vypcháv
ky pre športovú obuv, trenírky, hokejové nohavice, 
hry a predmety na hranie, Športové predmety, časti 
a príslušenstvá pre všetky vyššie uvedené výrobky, 
náustky na použitie pri Športe, bránky, hokejky, 
korčule, puky, golfové loptičky, mechanické hry, 
hry vyznačené na doskách, nálepky na hračky, lieta
júce kotúče, pohyblivé bábiky, hračky na chovanie 
(opatrovanie), prilby na športové účely, bábky a 
ozdobné predmety na vianočné stromčeky.

(511) 9, 16,24,25,28
(210) 58724-90

(111) 175 679 
(220) 17.07.1992 
(151) 18.09.1995 
(180) 17.07.2002
(540) RELIGIOUS TECHNOLOGY CEN

TER
(730) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, spo

ločnosť zriadená podľa zákonov štátu California, 
Los Angeles, California, US;

(510) Tlačoviny, periodiká, inštrukčné a učebné materiály 
(okrem prístrojov), brožúry, letáky.

(511) 16 
(210) 70358-92

I ISJ

(730) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, spo
ločnosť zriadená podľa zákonov štátu California, 
Los Angeles, California, US;

(510) Tlačoviny, periodiká, inštrukčné a učebné materiály 
(okrem prístrojov), brožúry, letáky.

(511) 16 
(210) 70357-92

(111) 175 681 
(220) 17.07.1992 
(151) 18.09.1995 
(180) 17.07.2002 
(540)

(730) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, spo
ločnosť zriadená podľa zákonov Štátu California, 
Los Angeles, California, US;

(510) Tlačoviny, periodiká, knihy, inštrukčné a učebné 
materiály (okrem prístrojov), brožúry, letáky, čin
nosť výchovná, vzdelávacia, najmä v odbore filozo
fie, poradenské služby pre zvýšenie osobných 
schopností, duchovného uvedomenia a vedomostí 
jednotlivca.

(511) 16,41,42
(210) 70356-92

(111) 175 682 
(220) 17.07.1992 
(151) 18.09.1995 
(180) 17.07.2002 
(540) FLAG
(730) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, spo

ločnosť zriadená podľa zákonov štátu California, 
Los Angeles, California, US;

(510) Tlačoviny, periodiká, knihy, inštrukčné a učebné 
materiály (okrem prístrojov), brožúry, letáky, čin
nosť výchovná, vzdelávacia, najmä v odbore filozo
fie, poradenské služby pre zvýšenie osobných 
schopnosti, duchovného uvedomenia a vedomostí 
jednotlivca.

(511) 16,41,42 
(210) 70354-92



(730) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, spo
ločnosť zriadená podľa zákonov štátu California, 
Los Angeles, California, US;

(510) Tlačoviny, periodiká, knihy, inštrukčné a učebné 
materiály (okrem prístrojov), brožúry, letáky, čin
nosť výchovná, vzdelávacia, najmä v odbore filozo
fie, poradenské služby pre zvýšenie osobných 
schopnosti, duchovného uvedomenia a vedomostí 
jednotlivca.

(511) 16,41,42
(210) 70353-92

(111) 175 684 
(220) 17.07.1992 
(151) 18.09.1995 
(180) 17.07.2002
(540) FALSE PURPOSE RUNDOWN
(730) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, spo

ločnosť zriadená podľa zákonov štátu California, 
Los Angeles, California, US;

(510) Tlačoviny, periodiká, knihy, inštrukčné a učebné 
materiály (okrem prístrojov), brožúry, letáky, čin
nosť výchovná, vzdelávacia, najmä v odbore filozo
fie, poradenské služby pre zvýšenie osobných 
schopností, duchovného uvedomenia a vedomosti 
jednotlivca.

(511) 16,41,42 
(210) 70352-92

(111) 175 685 
(220) 17.07.1992 
(151) 18.09.1995 
(180) 17.07.2002
(540) HAPPINESS RUNDOWN 
(730) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, spo

ločnosť zriadená podľa zákonov štátu Calitomia, 
Los Angeles, California, US;

(510) Tlačoviny, periodiká, knihy, inštrukčné a učebné 
materiály (okrem prístrojov), brožúry, letáky, čin
nosť výchovná, vzdelávacia, najmä v odbore filozo
fie, poradenské služby pre zvýšenie osobných 
schopností, duchovného uvedomenia a vedomostí 
jednotlivca.

(511) 16,41,42 
(210) 70351-92

(111) 175 686 
(220) 16.10.1992 
(151) 18.09.1995 
(180) 16.10.2002 
(540)

(730) MAGNET a.s., Nádražní 230, 532 19 Pardubice, 
CZ,

(510) Chladničky, vysávače, práčky, elektrické kuchynské 
strojčeky, elektrické variče, elektrické sporáky a 
rúry, videorekordéry, rádiopríjmače, magnetofóny,

gramofóny, CD prehrávače, občianske rádiostanice, 
osvetľovacie telesá, žiarovky, žiarivky, batérie, ba
terky, inštalačný materiál, elektrické vykurovacie 
telesá, mrazničky, príslušenstvo a náhradné diely 
elektrických spotrebičov, kovový riad, mechanické 
kuchynské strojčeky, drobné kuchynské potreby, je
dálenské príbory, nožiarsky tovar, váhy osobné a 
kuchynské, riad a pomôcky z plastických hmôt, za
paľovače plynu, izolačné fľaše, porcelánový a skle
nený riad, úžitkové sklo, ozdobné sklo a porcelán, 
ozdobná a úžitková keramika, sklo technické a labo
ratórne, sklo ploché, hrnčiarske výrobky, pece a 
sporáky plynové, petrolejové, naftové a na tuhé pa
livá, variče benzínové, plynové a petrolejové, ná
hradné diely na všetky vykurovacie a varné zaria
denia, drobné nástroje a náradia, obrábacie stroje, 
píly, fúriky, miešačky a ďalšie potreby pre staveb
níkov, stavebniny, záhradnícke náradie, spojovací 
materiál, kovanie, plechy a železné profily, hutné 
druhovýrobky, armatúry a náhradné diely na ne, 
zdravotná keramika, hospodárske potreby, drevár- 
rke výrobky, strelné zbrane, lovecké a športové ná
boje, nože lovecké, pasce na škodnú, ďalekohľady, 
vábničky, košíky a vôdzky na psov, pletacie a šija
cie stroje, vrátane náluudných dielov na ne, bicykle, 
príslušenstvo a diely na bicykle, jednostopové mo
torové vozidlá, dopravné vozíky, prívesy, detské 
kočíky a sedačky, mydlá, šampóny, čistiace pro
striedky, kozmetické prípravky, gumový zdravotníc
ky tovar, hygienické potreby, toaletný papier, holia
ce a strihacie strojčeky, sviečky, lekárničky, vrátane 
základných zdravotníckych potrieb, dezinfekčné 
prostriedky, hnojivá, náterové hmoty, riedidlá, ke- 
fársky tovar, pracie prostriedky, fólie a tašky z 
plastických lunôt, fotoaparáty, premietacie prístroje, 
vybavenie fotokomôr a fotopotreby, papiernický to
var, mechanické ceruzky, hracie karty, listový pa
pier, rysovacie a školské potreby, kancelárske pot
reby, lepenky, pohľadnice, známky, mapy a knihy, 
hodiny, hodinky, bižutéria, hracie strojčeky, pozlá
tený tovar, spomienkové predmety, hračky drevené, 
kovové, plastikové a plyšové, hračky mechanické, 
stavebnice, bábiky a hračky na diaľkové ovládanie, 
nábytok drevený, kovový a čalúnený, bytové dopln
ky, dekoračné látky, koberce a prikrývky, záhradný 
nábytok, slnečníky, dekoračné predmety, dámske, 
pánske a detské odevy, pletené ošatenie, dámska a 
pánska bielizeň, športové ošatenie, posteľná bieli
zeň, uteráky a utierky, pančuchový tovar, župany, 
textilná a kožená galantéria, obuv dámska a pánska, 
športová obuv, vaky a kufre, lode, stany, spacie va
ky, ležadlá, rakety, lopty, lyže všetkých typov, sán
ky, skiboby, korčule, hokejové palice, potreby pre 
rybárov, prívesy za autá, autodoplňky, autopríslu
šenstvá, posilňovacie trenažéry a ďalšie športové 
potreby, záhradné domčeky, montované chaty, zá
sielková služba vo vyššie uvedenej sortimentnej 
náplni, prenájom priemyselného tovaru, vrátane 
servisného zabezpečenia, servisná činnosť chladia
renských zariadení, poradenská činnosť a predvá
dzanie priemyselného tovaru.

(511) 1,2, 3,4,5,6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18,
19,20,21,22, 24,25,26, 27, 28, 37,39,41,42

(591) farebná
(210) 72385-92



(111) 175 687 
(220) 04.12.1991 
(151) 18.09.1995 
(180) 04.12.2001 
(540)

OLŠANSKÉ PAPÍRNY
akciová společnost

(730) Olšanské papírny, akcioví společnost, 789 62 Ol
šany u Šumperka, CZ;

(510) Papier a výrobky z papiera, lepenka, kartón, karto
nážne výrobky, ručné grafické a filtračné papiere a 
kartóny.

(511) 16
(210) 65190-91

(111) 175 688 
(220) 29.03.1991 
(151) 18.09.1995 
(180) 29.03.2001
(540) G O LDTIME
(730) SOLATREX INTERNATIONAL LIMITED, 

Shannon, Co. Clare, GB;
(510) Klenotnícky tovar.
(511) 14 
(210) 61079-91

(111) 175 689 
(220) 02.10.1990 
(151) 18.09.1995 
(180) 02.10.2000 
(540) MASTER
(730) MASTER LOCK COMPANY, spoločnosť zriade

ná podľa zákonov štátu Delaware, Milwau
kee,Wisconsin, US;

(510) Zámky, visiace zámky, dverové zámky a ostatný za
bezpečovací železiarsky tovar.

(511) 6
(210) 58794-90

(III) 175 690 
(220) 05.10.1990 
(151) 18.09.1995 
(180) 05.10.2000
(540) GUT-REISEN GmbH FRANKFURT 
(730) NUR TOURISTIC GMBH, Ziiiunersmillilenweg 

55, 61 440 Oberursel fľs., DE;
(510) Organizovanie a sprostredkovanie ciest, sprostred

kovanie dopravných výkonov, organizovanie pre
hliadok miest, cestovný sprievod, športová výcho
va, jazykové kurzy, uverejňovanie a vydávanie kníh, 
novín a časopisov, ubytovanie a stravovanie hostí, 
rezervovanie izieb.

(511) 39,41,42 
(210) 58830-90

(111) 175 691 
(220) 19.07.1991 
(151) 18.09.1995 
(180) 19.07.2001 
(540) DOMOV
(730) ECONOMIA, a.s„ Na Florenci 3, 115 43 Praha, 

CZ;
(510) Časopisy.
(511) 16 
(210) 62825-91

(111) 175 692 
(220) 26.03.1992 
(151) 18.09.1995 
(180) 26.03.2002 
(540)

(730) PRAGOCEMENT, a.s„ 153 02 Praha 5 - Radotín, 
CZ;

(510) Výroba cementu, vápna, upravených vápencov a 
maltovín pre vnútorný a zahraničný trh, vývoz ce
mentu, zabezpečovanie obchodnej činnosti a slu
žieb, výkonov, prác a služieb v oblasti VTEI a vý
počtovej techniky, propagačnej činnosti vrátane 
podnikového časopisu, prevádzkovanie železničnej 
vlečky, preprava materiálov a výrobkov, sprostred
kovanie prepravno-zasielateľskej činnosti, prevádz
kovanie ubytovacích, stravovacích, výchovných, 
vzdelávacích, rekreačných, rehabilitačných, kultúr
nych a športových zariadení a náhradných dielov k 
nim, ťažba a úprava surovín, zemné a rekultivačné 
práce, projektovanie, uskutočňovanie a vyhodnoco
vanie geologických prác.

(511) 19,35, 37, 39,41,42
(591) farebná
(210) 67544-92

(111) 175 693 
(220) 06.12.1991 
(310) 683 613 
(320) 07.06.1991 
(330) CA 
(151) 18.09.1995 
(180) 06.12.2001
(540) CUSTO
(730) CANADIAN AGRA CORPORATION, Kincardi

ne, CA;
(510) Poľnohospodárske služby pre iné najmä pre kulti

váciu, sadbu a zber, franchising pre poľnohospodár
ske služby.

(511) 35 
(210) 65274-91



(111) 175 694
(220) 26.11.1990
(151) 18.09.1995
(180) 26.11.2000
(540) SUPRAPHONET
(730) SUPRAPHON, Palackého I, 112 99 Praha I1 

CZ1
(510) Ozvučené magnetofónové kazety, kompaktné disky, 

videokazety a videodisky, zaznamenávanie zvuko
vých a obrazových záznamov rôznych technických 
vytvořeni; získavame autorských práv, práv výkon
ných umelcov a práv výrobcov zvukových a obrazo
vých záznamov, uskutočňovanie alebo sprostredko
vanie prevodov týchto práv pre všetky druhy použi
tia takýchto záznamov; vydávanie publikácií obsa
hujúcich hudobné diela s textom či bez textu, 
literárnych, vedeckých a umeleckých z odboru hud
by a odboru s ňou súvisiacich, získavanie vydava
teľských práv k týmto dielam a uskutočňovanie a 
sprostredkovanie týchto práv.

(511) 9, 16,40,41,42 
(210) 59451-90

(111) 175 695 
(220) 05.10.1990 
(151) 1809 1995 
(180) 05.10.2000 
(540)

A

OwCWmnaisen
(730) NUR TOURISTIC GMBH, ZimmersmiUilenweg 

55, 61 440 Obenusel /Ts., DE,
(510) Organizovanie a sprostredkovanie ciest, sprostred

kovanie dopravných výkonov, organizovanie pre
hliadok miest, cestovný sprievod, športová výcho
va, jazykové kurzy, uverejňovanie a vydávanie kníh, 
novín a časopisov, ubytovanie a stravovanie hostí, 
rezervovanie izieb.

(511) 39,41,42
(210) 58831-90

IGAMAI

(730) GAMA, akciová společnost, Průmyslová 2a, 
370 67 České Budějovice, CZ;

(510) Výrobky zdravotnícke a zverolekárske z plastov, 
najmä pomôcky na jedno použitie, infúzne a trans
fúzne súpravy, dialyzačné súpravy, odberové súpra
vy, odsávačky hlienov, cievky na zavádzanie kyslí
ka, spojovacie hadičky, zavzdušňovač, odvzdušňo- 
vač, cievka pupočná, cievka endobronchiálna, Pet- 
riho misky, skúmavky, mikrotitračné doštičky, mik- 
roskúmavky, striekačky pre diabetikov, krvné vaky, 
vrecká na odber moču, nadstavce infúzne na mera
nie žilového tlaku, ostatné zdravotnícke výrobky, zo 
zverolekárskych pomôcok - ampuly SPP; výrobky 
reprografické, najmä elektrické liehové rozmnožo
vacie prístroje, tlačiarne k počítačom; výrobky škol
ských a kancelárskych potrieb, najmä atramenty, tu
še, pečiatkové, rozmnožovacie, registračné a špe
ciálne farby a prípravky, pečiatkové podušky, lepid
lá, modelovacie hmoty, školské, priemyselné, kraj
čírske a špeciálne kriedy, školské vodové a krycie 
farby, temperové farby, olejové farby umelecké, 
farby fasádně a na záujmovú činnosť, obaly a puz
drá z plastických fólií na školské učebnice a zošity, 
na preukazy, obaly vývesné, závesné a zakladacie, 
dosky PVC, dosky na fotoalbumy, puzdrá na písom
nosti, puzdrá na struny a pilníky, vrecká na attest, 
didaktické prístroje mechanické, učebné pomôcky 
z plastických lunôt - pravítka, trojuholníky, uhlome
ry, krivitka, šablóny a súpravy zložené z týchto vý
robkov, guľôčkové perá, kozmetické ceruzky v 
plaste, strúhadlá, plastické výrobky a zariadenia na 
meranie, najmä vodováhy, metre, posuvné meradlá, 
ďaľšie výrobky z plastov, najmä stojany na magne
tofónové kazety, stojany z plexiskla, cigaretové 
špičky a informačný systém Longiform; výrobky 
strojárenské - predovšetkým viacúčelové stroje, ná
stroje, vstrekovacie formy, jednoúčelové stroje; vy
konávanie analytických, programátorských a auto
matizovaných výpočtových prác.

(511) c, 9, 16,28, 34,42
(210) 59699-90

(III) 175 697 
(220) 19 04 1991 
(151) 18.09 1995 
(180) 19.04.2001 
(540)

ftlI.Uľl" 1—I

(730) Ústecké pivovary a.f., Ústi nad Labem, Drážďan
ská 80, 401 73 Ústí nad Labem, CZ;

(510) Pivo
(511) 32 
(210) 62256-91



(IlI) 175 698 
(220) 21.06.1991 
(151) 18.09.1995 
(180) 21.06.2001 
(540) CLAYMAX
(730) CLEM ENVIRONMENTAL CORPORATION, 

spoločnosť zriadená podľa zákonov Státu Illinois, 
444 North Michigan Avenue, Suite 1610, Chicago, 
Illinois, US;

(510) Stavebné materiály, naj má puzdrá a nádrže na u- 
chovávanie odpadov a kvapalín.

(511) 19 
(210) 62300-91

(111) 175 699 
(220) 03.07.1991 
(151) 18.09.1995 
(180) 03.07.2001 
(540) SERICOL
(730) Seiicol Limited, Broadstairs, Kent, GB;
(510) Chemické výrobky pre fotografický priemysel, 

poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo, živice 
umelé, plastické hmoty v surovom stave (v prášku, 
v pastách alebo v tekutom stave), pôdne hnojivá 
prírodné a priemyselné, hasiace prostriedky, pros
triedky na kalenie a zváranie, chemické prostriedky 
na konzervovanie potravín, triesloviny, priemyselné 
spojivá a lepidlá; farby, laky, fermeže na priemy
selné a umelecké použitie, textilné farby, prípravky 
na farbenie potravín a nápojov, farbivá, antikorózne 
a impregnačné nátery, farbiarske prípravky, morid
lá, prírodné živice, kovové fólie a kovy v prášku na 
maliarske a dekoratérske účely, tkaniny (okrem 
tých, ktoré sú obsiahnuté v tr. 22 a 26), pokrývky 
vrátane cestovných pokrývok, textilné výrobky 
(pokiaľ nie sú obsiahnuté v iných triedach).

(511) 1,2,24 
(210) 62522-91

(111) 175 700 
(220) 12.11.1991 
(151) 18.09.1995 
(180) 12.11.2001 
(540) GALA
(730) Societé TABBARAH pour Ie Commerce et 

ľ Industrie S.A.L, Beyrouth, LB;
(510) Mäso, ryby, hydina, zverina, mäsové výťažky, kon

zervované, sušené a varené ovocie a zelenina, rôso
ly, zaváraniny, vajcia, mlieko a iné mliečne výrob
ky, jedlé oleje a tuky, potraviny v konzervách, ná
levy na šaláty.

(511) 29 
(210) 64708-91

(730) ITC, a.s., Institut pro testování a certifikaci, tř. Bati 
299,760 01 Zlin, CZ;

(510) Skúšobníctvo, certifikácia, osvedčovanie akosti, 
normalizácia, metrológia v oblasti priemyslu a ži
votného prostredia.

(511) 42 
(210) 65143-91

(111) 175 702 
(220) 03.12.1991 
(151) 18.09.1995 
(180) 03.12.2001 
(540)

^Í^ÍMII^ «*ontura pro *rk»tln«s. - . .t.

(730) Agma1 agentura pro marketing, s r.o., Lupáčova 14, 
130 00 Praha 3, CZ;

(510) Marketingová poradenská Činnosť, marketingový 
výskum, propagácia, ekonomicko-účtovné poraden
stvo, vydavateľská činnosť.

(511) 35,41 
(210) 65162-91

(111) 175 703 
(220) 03.12.1991 
(151) 18.09.1995 
(180) 03.12.2001 
(540) CABINET
(730) Rcemtsma CIgareUenfabriken GmbH, Parkstras- 

se 51,22605 Hamburg, DE;
(510) Tabakové výrobky všetkých druhov, najmä cigarety.
(511) 34 
(210) 65179-91

(111) 175 704 
(220) 05.12.1991 
(151) 18.09.1995 
(180) 05.12.2001 
(540)

HVITff
(730) AVITA s pol. s r.o., Žemovská 5/1046, 100 00 Pra

ha 10, CZ;
(510) Ryžové burizony, instantné kakao; kávové a kávovi- 

nové zmesi vrátane instantných; prášky do pečiva, 
ochutený cukor, stužovač šľahačky, kakaové, mlieč
ne, čajové, ovocné, vitamínové a iontové nápoje v 
prášku alebo granuliach.

(511) 5,29,30,32
(210) 65237-91

im



(111) 175 705 
(220) 03.01.1992 
(151) 18.09.1995 
(180) 03.01.2002 
(540)

(730) CH1QU1TA BRANDS INC., spoločnosť zriadená 
podľa zákonov štátu Delaware, Cincinnati, Ohio, 
US;

(510) Čerstvé ovocie a zelenina.
(511) 31 
(210) 65698-92

(111) 175 706 
(220) 31.03.1992 
(151) 18.09.1995 
(180) 31.03 2002 
(540) WALL DATA
(730) Wall Data Incorporated, spoločnosť zriadená a 

existujúca podľa zákonov štátu Washington, 17769 
NE 78th Place, 98052-4992 Redmond, Washing
ton, US;

(510) Počítačové programy zabezpečujúce medzi počítačo
vú komunikáciu, adaptéry pre konverziu protokolu, 
gateways, komunikačné a sieťové servery, koncen
trátory portov, káble pre dátovú komunikáciu pre 
počítače.

(511) 9
(210) 67647-92

(111) 175707
(220) 31.03.1992
(151) 18.09.1905
(180) 31.03.2002
(540) RUMBA
(730) Wall Data Incorporated, spoločnosť zriadená a c- 

xistujúca podľa zákonov štátu Washington, 17769 
NE 78th Place, 98052-4992 Redmond, Washington, 
US,

(510) Počítačové programy zabezpečujúce medzi počítačo
vú komunikáciu.

(511) 9
(210) 67648-92

(111) 175 708 
(220) 21.02.1992 
(151) 18.09.1995 
(180) 21.02.2002 
(540)

SUjNSWEET

(730) Sunsweet Growers Inc., 901 North Walton Ave
nue, Yuba City, US;

(510) Sušené ovocie, sušené slivky. Ovocné džúsy, džúsy 
zo sušených sliviek; ovocné nápoje.

(511) 29,32 
(210) 66710-92

(111) 175 709 
(220) 28.02.1992 
(151) 18.09.1995 
(180) 28 02 2002
(540) FORCE
(730) Brunswick Corporation, One Brunswick Plaza, 

Skokie, Illinois 60077, US;
(510) Lodné motory pre lode.
(511) 7
(210) 66918-92

(IIl) 175 710 
(220) 28 02 1992 
(151) 18 09.1995 
(180) 28 02.2002 
(540) MARINER
(730) Brunswick Corporation, One Brunswick Plaza, 

Skokie, Illinois 60077, US;
(510) Lodné stroje a motory vrátane ich častí.
(511) 7
(210) 66915-92

(111) 175 711
(220) 28.02.1992
(151) 18.09.1995
(1B0) 28.02.2002
(540) MERCRUISER
(730) Brunswick Corporation, One 

Skokie, Illinois 60077, US;
Brunswick Plaza,

(510) Pohony pre plavidlá vrátane ich časti.
(511) 7
(210) 66912-92

(111) 175 712
(220) 28 02.1992
(151) 18.09 1995
(180) 28.02 2002
(540) MERCURY
(730) Brunswick Corporation, One 

Skokie, Illinois 60077, US;
Brunswick Plaza,

(510) Lodné motory vrátane ich častí.
(511) 7
(210) 66919-92

(111) í75 713
(220) 25 02.1992
(151) 18.09.1995
(180) 25.02.2002
(540) PIVEX
(730) Brněnské veletrhy a výstavy, a.s., Výstaviště 1, 

660 91 Brno, CZ;
(510) Výrobky poľnohospodárske a záhradnícke, slad, pi

vo, ľahké pivá a ležiaky, šumivé a iné nealkoholické



nápoje; inzertná a reklamná činnosť; poskytovanie 
pomoci pri vykonávaní hospodárskej činnosti.

(511) 31,32, 35 
(210) 66791-92

(111) 175 714 
(220) 03.04.1992 
(151) 18.09.1995 
(180) 03.04.2002 
(540)

TATRA BANKA, A-S-

(730) Tatra banka, a.s., Vajanskcho nábrežie 5, 810 06 
Bratislava, SK;

(510) Vedenie bežných a kontokorentných účtov, vedenie 
devízových účtov, prijímanie terminovaných vkla
dov, založenie a vedenie vkladných knižiek, nákup a 
predaj devízových prostriedkov, prenájom bezpeč
nostných schránok a nočného trezoru, realizácia 
priameho zahraničného styku a dokumentárne plat
by, poskytovanie krátkodobých úverov, ostatné zá
kladné bankové služby.

(511) 36,39 
(591) farebná 
(210) 67730-92

(111) 175 715 
(220) 24.02.1992 
(151) 18.09.1995 
(180) 24.02.2002 
(540)

(730) Vydavatelství MAGNET-PRESS, s. p., Vladisla
vova 26, 113 66 Pralia 1, CZ;

(510) Periodická tlač, neperiodické publikácie, propagač
né, reklamné a inzertné materiály a predmety, pro
pagačné a reklamné služby.

(511) 16,21,35
(210) 66762-92

(730) INTERSPORT Limited, 22633 Davis Drive, 
Sterling1Virginia 22170, US;

(510) Odevy a obuv.
(511) 25 
(210) 68026-92

(111) 175 717 
(220) 10.12.1992 
(151) 18.09.1995 
(180) 10.12.2002 
(540) COLLUX
(730) SUPERFOS CONSTRUCTION A/S, Frydenlun- 

dsvej 30,2950 Vedbaek, DK;
(510) Prírodný a umelý kameň.
(511) 19 
(210) 73736-92

(111) 175 718 
(220) 75.06.1992 
(151) 18.09.1995 
(180) 25.06.2002 
(540)

(730) MORAVSKOSLEZSKÉ PIVOVARY PŘEROV, 
a.s., Komenského 35, 750 51 Přerov, CZ;

(510) Pivo, ľahké pivo a ležiaky.
(511) 32 
(210) 69576-92

(111) 175 719 
(220) 23.10.1992 
(151) 18.09.1995 
(180) 23.10.2002 
(540) FIZZOS
(730) HAAS obchodná spoločnosť s potravinami a cuk

rovinkami s r.o., 696 14 Čejč 141, CZ;
(510) Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, kávové 

náliradky, múka a obilné výrobky určené na ľudskú 
výživu, napr.: ovsené vločky a pod.; nápoje z kávy, 
kakaa alebo čokolády, chlieb, sucháre a sušienky, 
koláče, jemné pečivo a cukrovinky; zmrzlina a med, 
sirup z melasy, kvasnice, prášky do pečiva; soľ, 
horčica, korenie, ocot, chuťové omáčky, čierne ko
renie, ľad, čokoláda, cukrárske výrobky.

(511) 30 
(210) 72518-92

/j&MZERA.



(730) ČOKOLÁDOVNY, a.*., Modřanská 27, 140 00 
Praha 4 - Modřany, CZ;

(510) Trvanlivé pečivo, čokoládové a nečokoládové cuk
rovinky, nápojové zmesi a prášky.

(511) 30,32 
(210) 73856-92

(111) 175 721 
(220) 15.12.1992 
(151) 19.09.1995 
(180) 15.12.2002
(540) ŠÁRKA
(730) ČOKOLÁDOVNY, Modřanská 27, 140 00 

Pralia 4 - Modřany, CZ;
(510) Trvanlivé pečivo, čokoládové a nečokoládové cuk

rovinky, nápojové zmesi a prášky.
(511) 30,32 
(210) 73857-92

(111) 175 722
(220) 30.06.1992
(151) 19.09.1995
(180) 30.06.2002
(540) MADIT HYPOL
(730) SLOVNAFT a.s.. Vlčic hrdlo, 824 12 Bratislava, 

SK;
(510) Prevodový olej.
(511) 4
(210) 69775-92

(111) 175 723 
(220) 14.03.1995 
(151) 19.09.1995 
(180) 14.03.2005
(540) FRESH LINE
(730) SAMSUNG-CALEX spol- * r.o., Továrenská 49, 

953 36 Zlaté Moravce, SK;
(510) Chladničky a mrazničky, servisné služby týkajúce sa 

chladničiek a mrazničiek.
(511) 11,37 
(210) 765-95

(540)

(730)

(510)

(511) 
(210)

CANADIAN AGRA CORPORATION, Kincardi
ne, CA;
Poľnohospodárske služby pre iné, najmä pre kulti
váciu, sadbu a zber, franchising pre poľnohospodár
ske služby.
35
65277-91

(111) 175 726 
(220) 13.03.1992 
(151) 19.09.1995 
(180) 13.03.2002 
(540)

PRAGOCUMA

(730) PRAGOCLIMA, spol. s r.o., Litoměřická 29/77, 
Praha 9, CZ;

(510) Reklamná činnosť v odbore klimatizácie, chladenia, 
vykurovania a techniky budov, poskytovanie pomoci 
pn výkone hospodárskej Činnosti, predovšetkým 
teclmicko-porodenskej a konzultačnej služby v od
bore klimatizácie, chladenia, vykurovania a techni
ky budov, sprostredkovateľské a obchodné služby 
vrátane akvizičnej v odbore klimatizácie, chladenia, 
vykurovania a techniky budov, služby realitnej kan
celárie, služby opravárenské, servisné, montážne a 
inštalačné v odbore klimatizácie, chladenia a vyku
rovania a techniky budov, zasielateľstvo v odbore 
klimatizácie, chladenia, vykurovania a techniky 
budov, Činnosť vzdelávacia a školiaca v odbore kli
matizácie, chladenia, vykurovania a techniky budov, 
projektová činnosť.

(511) 35,36, 37, 38,41,42
(210) 67259-92

(111) 175 724 
(220) 22.12.1992 
(151) 19.09.1995 
(180) 22.12.2002
(540) HIKOR
(730) HIKOR PÍSEK, Havlíčkovo nám. 95/11, 

397 01 Písek, CZ;
(510) Nábytok. Reklamná a propagačná činnosť a služby, 

poradenské, konzultačné a projekčné služby.
(511) 20,35,42 
(210) 74073-92

(111) 175 725 
(220) 06.12.1991 
(310) 683 613 
(320) 07.06.1991 
(330) CA 
(151) 19.09.1995 
(180) 06.12.2001

(111) 175 727 
(220) 22.04.1992 
(151) 19.09.1995 
(180) 22.04.2002
(540) ERNST & YOUNG 
(730) ERNST & YOUNG INTERNATIONAL LTD., 

787 Seventh Avenue, New York, US;
(510) Periodické publikácie s obchodnými informáciami, 

obchodným managmentom, problematikou dani, 
účtovníctva a finančného hospodárstva, obstaráva
nie obchodných informácií, riadenie obchodu, kon
zultačné služby, účtovnícke a auditorské služby, 
obstarávanie finančných informácii a služby spojené 
s finančným managmentom.

(511) 16,35,36 
(210) 68105-92



(111) 175 728 
(220) 12.02.1992 
(151) 19.09.1995 
(180) 12.02.2002
(540) WHISKAS CRUNCH
(730) MARS, Inc, spoločnosť zriadená podľa zákonov 

štátu Delaware, McLean, Virginia, US;
(510) Živé zvieratá; krmivá pre zvieratá, vtákov a ryby, 

slad, sépiové kosti (pre vtákov chovaných v kliet
kach), kosti pre psov, stelivo pre zvieratá; čerstvé 
ovocie a zelenina, zemiaky a prípravky z týchto pro
duktov ako prísady do krmív.

(511) 31 
(210) 66445-92

(111) 175 729 
(220) 12.02.1992 
(151) 19.09.1995 
(180) 12.02.2002
(540) WHISKAS COCKTAIL 
(730) MARS, Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov 

štátu Delaware, McLean, Virginia, US;
(510) Živé zvieratá; krmivá pre zvieratá, vtákov a ryby, 

slad, sépiové kosti (pre vtákov chovaných v kliet
kach), kosti pre psov; stelivo pre zvieratá; čerstvé 
ovocie a zelenina, zemiaky a prípravky z týchto pro
duktov oko prísady do krmív.

(511) 31 
(210) 66446-92

(111) 175 730 
(220) 12.02.1992 
(151) 19.09.1995 
(180) 12.02.2002 
(540) FORMULA
(730) MARS, Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov 

štátu Delaware, McLean, Virginia, US;
(510) Živé zvieratá; krmivá pre zvieratá, vtákov a ryby, 

slad, sépiové kosti (pre vtákov chovaných v kliet
kach), kosti pre psov; stelivo pre zvieratá; čerstvé 
ovocie a zelenina, zemiaky a prípravky z týchto pro
duktov ako prísady do krmív.

(511) 31 
(210) 66444-92

(111) 175 731 
(220) 30.03.1992 
(151) 19.09.1995 
(180) 30.03.2002 
(540)

(730) ALWIL TRADE spol. s r. o., Príibčžná 76, 100 31 
Pralia 10, CZ;

(510) Výpočtová technika; počítače PC; notebooky; tla
čiarne; kopírky.faxy, pamäte; prepínače a všetky 
náhradné diely k tomuto tovaru; diskety, tlačené 
manuály, služby propagačné a pomocné, služby pri 
obchode a prevádzke v uvedených odboroch, prená

jom a leasing tovaru v triede 9, vydyvateľská a na
kladateľská činnosť; konzultačná a poradenská čin
nosť v oblasti hardware a software; kopírovacie 
služby.

(511) 9,16,35,36,41,42 
(210) 67605-92

(111) 175 732 
(220) 29.12.1992 
(151) 19.09.1995 
(180) 29.12.2002
(540) CYPER
(730) CIIEMIX, spol. s r.o., Magnetová 11,830 00 Bra

tislava, SK;
(510) Prípravok na ničenie nežiaduceho hmyzu.
(511) 5
(210) 74236-92

(111) 175 733 
(220) 09.12.1992 
(151) 19.09.1995 
(180) 09.12.2002 
(540)

(730) J+M SUCHÁNEK, KERAMIKA - DESIGN, 
Tylišovská 1 /772, 160 00 Praha 6, CZ;

(510) Keramika; nábytok a drevené doplnky.
(511) 20,21 
(210) 73687-92

(111) 175 734 
(220) 14.09.1992 
(151) 19.09.1995 
(180) 14.09.2002 
(540)

HELIKON
LIGHTS

(730) EGRI DOIIÁNYGYÁR Kft., TOrvényház u.4., 
330 Eger, HU;

(510) Spracovaný a surový tabak; fajčiarske potreby, zá
palky.

(511) 34 
(591) farebná 
(210) 71683-92



(111) 175 735 
(220) 14.09.1992 
(151) 19.09.1995 
(180) 14.09.2002 
(540)

HELIKON
2000

(730) EGRI DOIIANYGYAR Kft., Tärvényház u 4., 
330 Eger, HU;

(510) Spracovaný a surový tabak; fajčiarske potreby; zá
palky.

(511) 34 
(591) farebná 
(210) 71684-92

(111) 175 736 
(220) 14.08.1992 
(151) 19.09.1995 
(180) 14.08.2002 
(540) OLMA
(730) OLMA, a.*., Pavelkova 18, 772 34 OLomouc, CZ;
(510) Všetky druhy masla a kombinovaných tukov, mlie

ka, syrov, kvasených výrobkov, vrátane jogurtov, 
mliečne krémy, sušené mlieko a sušené výrobky na 
báze mlieka, všetky druhy tvarohov, pudingov, 
smotán, mrazené krémy všetkých druhov, ostatné 
výrobky získané z mlieka, nealkoholické nápoje, 
vrátane džúsov a nektárov.

(511) 29,30,32
(210) 70891-92

(111) 175 737 
(220) 02.12.1992 
(151) 19.09.1995 
(180) 02.12.2002
(540) RANIBERL
(730) BERLIN-CIIEMIE AG, GIienicker Wcg 125-127, 

1199 Berlin, DE;
(510) Liečivá.
(511) 5
(210) 73523-92

(IlI) 175 738 
(220) 02.12.1992 
(151) 19.09.1995 
(180) 02.12.2002 
(540) ZUCKLI
(730) BERLIN-CIIEMIE AG, Glienicker Weg 125-127, 

1199 BERLIN, DE,
(510) Liečivá.
(511) 5
(210) 73522-92

(111) 175 739 
(220) 02.12.1992 
(151) 19.09.1995 
(180) 02.12.2002 
(540) BERLIFENAC
(/30) BERLIN-CIIEMIE AG, Glienicker Weg 125-127, 

1199 BERLIN, DE;
(510) Liečivá.
(511) 5
(210) 73521-92

(111) 175 740 
(220) 02.12.1992 
(151) 19.09.1995 
(180) 02.12.2002 
(540) DICLOBERL
(730) BERLIN-CIIEMIE AG, Glienicker Weg 125-127, 

1199 BERLIN, DE;
(510) Liečivá
(511) 5
(210) 73520-92

(111) 175 741 
(220) 02.12.1992 
(151) 1909.1995 
(180) 02.12.2002 
(540) BERLOXOL
(730) BERLIN-CIIEMIE AG, Glienicker Weg 125-127, 

1199 BERLIN, DE,
(510) Liečivá.
(511) 5
(210) 73519-92

(111) 175 742 
(220) 02 12.1992 
G51) 19 09 1995 
(180) 02 12.2002 
(540) IBUBERL
(730) BERLIN-CIIEMIE AG, Glienicker Weg 125-127, 

1199 BERLIN, DE,
(510) Liečivá.
(511) 5
(210) 73518-92

(111) 175 743 
(220) 02.12.1992 
(151) 19.09.1995 
(180) 02.12 2002
(540) BENALAPRIL
(730) BERLIN-CIIEMIE AG, Glienicker Weg 125-127, 

1199 BERLIN, DE;
^510) liečivá.
(511) 5 
(210) 73517-92

(111) 175 744 
(220) 02.12.1992 
(151) 19.09.1995 
(180) 02 12.2002
(540) BERLIPRIL



(730) BERUN-CHEMIE AG, Glienicker Weg 125-127,
1199 BERLIN, DE;

(510) Liečivá.
(511) 5
(210) 73516-92

(111) 175 750 
(220) 02.12.1992 
(151) 19.09.1995 
(180) 02.12.2002 
(540) BERLOMUC
(730) BERLIN-CIIEMIE AG, Glienicker Weg 125-127,

1199 BERLIN, DE;
(510) Liečivá.
(511) 5
(210) 73510-92

(111) 175 745 
(220) 02.12.1992 
(151) 19.09.1995 
(180) 02.12.2002
(540) FLATUS
(730) BERLIN-CIIEMIE AG, Glienicker Weg 125-127, 

1199 BERLIN, DE;
(510) Liečivá.
(511) 5
(210) 73515-92

(111) 175 751 
(220) 02.12.1992 
(151) 20.09.1995 
(180) 02.12.2002
(540) BERLIPROFEN
(730) BERLIN-CHEMIE AG, Glienicker Weg 125-127,

1199 BERLIN, DE;
(510) Liečivá.
(511) 5
(210) 73509-92

(111) 175 746 
(220) 02.12.1992 
(151) 19.09.1995 
(180) 02.12.2002
(540) GONAVET
(730) BERLIN-CIIEMIE AG, Glienicker Weg 125-127, 

1199 BERLIN, DE;
(510) Liečivá.
(511) 5
(210) 73514-92

(!!!) 175 752
(220) 02.12.1992
(151) 20.09.1995
(180) 02.12.2002
(540) THYREOTOM
(730) BERLIN-CIIEMIE AG, Glienicker Weg 125-127, 

1199 BERLIN, DE;
(510) Liečivá.
(511) 5
(210) 73526-92

(111) 175 747 
(220) 02.12.1992 
(151) 19.09.1995 
(180) 02.12.2002
(540) EXPEKTOL
(730) BERLIN-CIIEMIE AG, Glienicker Weg 125-127, 

1199 BERLIN, DE;
(510) Liečivá.
(511) 5
(210) 73513-92

(111) 175 753 
(220) 02.12.1992 
(151) 20.09.1995 
(180) 02.12.2002
(540) THYREOTOM-FORTE 
(730) BERLIN-CIIEMIE AG, Glienicker Weg 125-127, 

1199 BERLIN, DE;
(510) Liečivá.
(511) 5
(210) 73525-92

(111) 175 748 
(220) 02.12.1992 
(151) 19.09.1995 
(180) 02.12.2002 
(540) BERLOPENTIN
(730) BERLIN-CIIEMIE AG, Glienicker Weg 125-127, 

1199 BERLIN, DE;
(510) Liečivá.
(511) 5
(210) 73512-92

(111) 175 754 
(220) 02.12.1992 
(151) 20 09.1995 
(180) 02.12.2002
(540) BERLHUMAN
(730) BERUN-CHEMIE AG, Glienicker Weg 125-127, 

1199 BERLÍN, DE;
(510) Liečivá.
(511) 5
(210) 73524-92

(IlI) 175 749 
(220) 02.12.1992 
(151) 19.09.1995 
(180) 02.12.2002
(540) BERLICORT
(730) BERLIN-CIIEMIE AG, Glienicker Weg 125-127,

1199 BERLIN, DE;
(510) Liečivá.
(511) 5
(210) 73511-92

(111) 175 755 
(220) 02.12.1992 
(151) 20.09.1995 
(180) 02.12.2002 
(540) BERLIDOX



(730) BERUN-CUEMIE AG, Glienicker Weg 125-127, 
1199 BERLIN, DE;

(510) Liečivá.
(511) 5
(210) 73528-92

(111) 175 756 
(220) 02.12.1992 
(151) 20.09.1995 
(180) 02.12.2002 
(540) INFESOL
(730) BERLIN-CIIEMIE AG, Glienicker Weg 125-127, 

1199 BERLIN, DE,
(510) Liečivá.
(511) 5
(210) 73527-92

(111) 175 757 
(220) 02.12.1992 
(151) 20.09.1995 
(180) 02.12.2002 
(540) EXPEKTIN
(730) BERLIN-CIIEMIE AG, Glienicker Weg 125-127, 

1199 BERLIN, DE;
(510) Liečivá.
(511) 5
(210) 73529-92

(111) 175 758 
(220) 16.09.1992 
(151) 20.09.1995 
(180) 16.09.2002 
(540) SYSTIMAX
(730) AT&T CORP., 32 Avenue of the Americas, 

New York, NY 10013-2412, US;
(510) Drôty, šnúry a káble z optických vlákien; elektrické 

drôty, prepájacie drôtové šnúry, prepájacie a spája
cie káble z optických vlákien; telekomunikačné a- 
daptéry, telekomunikačné spojky a konektory, koli
ky, zástrčky alebo vidlice, zvierky a spájacie bloky; 
telekomunikačné zariadenia a ústrojenstvá, ktoré 
opakujú, novo tvarujú alebo opätovne fonnátujú 
signály z dátových svoriek alebo radičov; teleko
munikačné konzoly, príchytky a svorky na uloženie 
a nesenie káblov a telekomunikačných vybavení, 
všetko distribuované ako jednotka.

(511) 9
(210) 71725-92

(111) 175 759 
(220) 31.08.1992 
(151) 20.09.1995 
(180) 31.08.2002 
(540)

LONKA
PŘÍBOR

(730) LONKA Príbor, a.s., ul. 9.kvétna 1162, 742 58 
Příbor, CZ;

(510) Pančuchový tovar ako ponožky, pančuchové nohavi
ce, podkolienky.

(511) 25 
(210) 71297-92

(111) 175 760 
(220) 31.08.1992 
(151) 20.09.1995 
(180) 31.08.2002 
(540) _______

LONKA
(730) LONKA Príbor, a.s., ul. 9.května 1162, 742 58 

Příbor, CZ,
(510) Pančuchový tovar ako ponožky, pančuchové nohavi

ce, podkolienky.
(511) 25 
(210) 71296-92

(111) 175 761 
(220) 31.08.1992 
(151) 20.09.1995 
(180) 31.08.2002 
(540)

(730) LONKA Príbor, a.s„ ul. 9.kvétna 1162, 742 58 
Příbor, CZ;

(510) Pančuchový tovar ako ponožky, pančuchové nohavi
ce, podkolienky.

(511) 25 
(210) 71294-92

(111) 175 762 
(220) 22.01.1992 
(151) 20.09.1995 
(180) 22.01.2002 
(540)

IiRMEJt
(730) ARMEX spol. s r.o., Folknářska 21, 405 01 Děčín,

CZ;



(510) Prístroje a nástroje na vedecké a laboratórne účely, 
prístroje a nástroje navigačné, t.j. prístroje a nástro
je určené na prenášanie rozkazov, na meranie a prí
stroje všeobecne pri riadeni lodí a lietadiel; geode
tické prístroje a nástroje a prístroje pre bezdrôtovú 
telegrafiu, prístroje fotografické, kinematografické, 
optické, vrátane premietačov obrazov a zväčšova
cích prístrojov; prístroje a nástroje na váženie a me
ranie, signalizačné prístroje a nástroje, vrátane sig
nalizačných pišťal; prístroje a nástroje na záchranné 
a učebné účely, automaty uvádzané do činnosti vho
dením mince alebo známky, prístroje na záznam a 
reprodukciu hovoreného slova; zapisovacie poklad
ne a počítacie stroje vrátane kancelárskych a diero- 
vacích strojov, hasiace prístroje; špeciálne puzdrá 
na prístroje a nástroje, ktoré sú zaradené do tejto 
triedy, elektrotermické nástroje a prístroje, ako sú 
ručné elektrické zváračky, elektrické želiličky a 
pod., elektrické prístroje a zariadenia ako elektricky 
vyhrievané podušky, odevy a súčasti odevov, olirie- 
vače nôh, elektrické zapaľovače a podobné zaria
denia nezarodené v iných triedach; elektromecha
nické zariadenia na domáce účely určené na čiste
nie, ako vysávače prachu, leštiče parkiet a pod.; vý
počtová a kancelárska teelmika, hlavne teplomery, 
manometre, termostatické ventily, osvetľovacie a 
vyhrievacie zariadenia na výrobu pary, zariadenia 
na varenie, chladenie, vetranie vrátane klimatizácie 
alebo zariadenia na úpravu vzduchu, zariadenia na 
rozvod vody a zariadenia zdravotnícke; hlavne 
priemyselné armatúry, fitingy, príruby, bytové ba
térie, čerpadlá.

(511) 9,11,16
(210) 66033-92

(111) 175 763 
(220) 21.12.1992 
(151) 20.09.1995 
(180) 21.12.2002 
(540)

IEQty
FARMA

(730) FARMAPARTNER Holandská 28, 100 00
Praha 10, CZ;

(510) Lekárenské nástroje a náčinie elektrické a neelek
trické; aparáty a prístroje na zácliranu, signalizáciu, 
kontrolu, meranie, váženie; optické prístroje; špe
ciálny lekárenský a zdravotnícky nábytok.

(511) 9,10
(210) 74072-92

(111) 175 764 
(220) 21.01.1992 
(151) 20.09.1995 
(180) 21.01.2002

(540)

(730) PAP Sušice a.*., 342 59 Sušice, Pod Svatoborem, 
CZ;

(510) Obaly pre potravinársky priemysel z téglikového 
kartónu a polystyrénu, poháriky, tégliky a ploché 
nádoby z papiera a polystyrénu, skladačky z lepenky 
pre potravinársky priemysel.

(511) 16
(210) 66014-92

(111) 175 765 
(220) 14.02.1992 
(151) 20.09.1995 
(180) 14.02.2002 
(540)

(730) Institut technickoekonomických analýz a dia
gnostiky, a.s., Masarykovo nám. 1484, 530 02 Par
dubice, CZ;

(510) Pomoc pri riadeni obchodných podnikov vykonáva
ním marketingu a distribúcia vzoriek; príprava pois
tných zmlúv na základe technicko-ekonomických a- 
nalýz podľa zmlúv uzatvorených s poisťovňami a 
klientmi; vykonávanie výskumu rizík a posudzova
nie ich kvality a kvantity, návrhy na ich minimali- 
záeiu a preklenutie. '

(511) 35,36,42 
(591) farebná 
(210) 66502-92

(111) 175 766 
(220) 18.02.1992 
(151) 20.09.1995 
(180) 18.02.2002 
(540)



(730) Levi Strauss & Co., spoločnosť zriadená podľa zá
konov štátu Delaware, San Francisco.Califomia, 
US;

(510) Odevy, vešiaky, papiernické výrobky, firemné vizit
ky, nákupné tašky (z papieru a umelých hmôt), o- 
kenné obtlačky a kovové firemné štíty.

(511) 6, 16,21,25
(210) 66560-92

(111) 175 767 
(220) 05.05.1992 
(151) 20.09.1995 
(180) 05.05.2002
(540) CROWN ROYAL
(730) The Seagram Company LTD., 57 Erb Street West, 

Waterloo, Ontario, CA;
(510) Vina, liehoviny, likéry.
(511) 33 
(210) 68363-92

(111) 175 768 
(220) 29.06.1992 
(151) 20.09.1995 
(180) 29.06.2002 
(540)

(730) Živilska InUustrija FRUCTAL p.o., Ajdouščina, 
SI;

(510) Dietetické látky na lekárske použitie, určené pre 
dojčatá a invalidné osoby, mäso, ryby, hydina, zve
rina, mäsové výťažky, konzervované, sušené a ste
rilizované ovocie a zelenina; rôsoly, džemy, vajcia, 
mlieko a mliečne výrobky, jedlé oleje a tuky, šalá
tové zálievky; ovocné konzervy; káva, čaj, kakao, 
cukor, ryža, tapioka, ságo, kávovina, múka a obilné 
výrobky, chlieb, pečivo a cukrovinky, polevy, med, 
sirup, kvasnice, kypriaci prášok, soľ, horčica, ocot, 
omáčky, korenie, zmrzlina, pivo, minerálne a sódo
vé vody a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje 
a ovocné šťavy, sirupy a iné prípravky na výrobu 
nápojov, alkoholické nápoje (okrem piva).

(511) 5,29,30,32,33
(591) farebná
(210) 69704-92

(111) 175 769 
(220) 24.08.1992 
(151) 20.09.1995 
(180) 24.08.2002 
(540)

(730) ESPE Siloj Pohanka, spol.s r.o., Slávičie údolie 6, 
811 06 Bratislava, SK;

(510) Filmovacia technika, dovoz, prenájom filmovacej 
techniky.

(511) 9,35,41 
(210) 71056-92

(111) 175 770 
(220) 10.09.1992 
(151) 20.09.1995 
(180) 10.09.2002 
(540) CHIRATEK
(730) CIIIRANA - PREMA a.s., nám. Dr. A. Schweitze- 

ra 194 , 91601 Stará Turá, SK;
(510) Stomatologické súpravy, stomatologické kreslá, 

stomatologické kompresory, stomatologické nástroje 
a náradie, vybavenie stomatologických ambulancií, 
stomatologické laboratórne prístroje, stomatologic
ké rôntgenové prístroje, vyšetrovacie rôntgenové 
prístroje a zariadenia, dýchacie a anesteziologické 
prístroje, prístroje pre umelú ventiláciu pľúc, prí
stroje pre vysokofrekvenčnú dýzovú ventiláciu pľúc, 
záchranárske resuscitačné prístroje, odsávacie za
riadenia a zdroje podtlaku, vysokofrekvenčné chi
rurgické prístroje a nástroje, elektrokardiografy, 
dclibrílátory, ultrazvukové diagnostické a terapeu
tické prístroje, jednorazové injekčné striekačky a 
ihly, klasické injekčné striekačky a ihly, dialyzáto- 
ry a iné jednorazové zdravotnícke potreby a po
môcky; bytové a domové vodomery, priemyselné 
vodomery, potravinárske prietokomery, merače 
spotreby tepla, domové plynomery, priemyselné 
plynomery, prepočítavače množstva plynu na nor
málne podmienky, tlakomery, dielce z plastických 
hmôt; destilačné prístroje; vyšetrovacie a liečebné 
prístroje a zariadenia; vyššia dodávateľská činnosť 
pre zdravotnícke zariadenia a investičné celky, 
projektová a predprojektová príprava a realizácia 
investičných celkov; poskytovanie inžinierskych a 
poradenských služieb; servisná činnosť pre výrobky 
zdravotníckej a meracej techniky, výroba a predaj 
náliradných dielcov k zdravotníckym prístrojom a 
nástrojom; vykonávanie dozimetrických meraní, 
certifikácia starších výrobkov zdravotníckej techni
ky a tlakových nádob; zahranično-obchodná čin
nosť.

(511) 9, 10, 11,35, 37,42 
(210) 71648-92



(111) 175 771 
(220) 10.09.1992 
(151) 20.09.1995 
(180) 10.09.2002 
(540) CHIROS
(730) CIIĽRANA - PREMA a.s., nám. Dr. A. Schweitze- 

ra 194, 916 01 Stará Turá, SK;
(510) Vykonávanie servisnej činnosti tuzemských a dová

žaných výrobkov a obchodno-tecluiické služby v od
boroch zdravotníckej a meracej techniky, vykoná
vanie montáží tuzemských i zahraničných výrobkov 
zdravotníckej techniky, opravy výrobkov zdravot
níckej a meracej techniky, kontrola a opravy, cia
chovanie dýchacích záchranárskych prístrojov, od- 
parovačov pre narkolizačné prístroje a iných prístro
jov zdravotníckej techniky; revízie tlakových nádob 
stabilných v zdravotníckych zariadeniach; spro
stredkovanie a posudková služba pre nevyužité a 
zastarané zdravotnícke zariadenia; poradenská po
moc pri modernizácii zdravotníckych zariadení; za
škoľovanie zdravotníckych pracovníkov pre obsluhu 
zdravotníckej tecluiiky, zahranično-obchodná čin
nosť; obchodné zastupovanie zaliraničných firiem.

(511) 35,37,41,42 
(210) 71649-92

(111) 175 772 
(220) 09.12.1992 
(151) 20.09.1995 
(180) 09.12.2002 
(540)

(730) J+M SUCHÁNEK, KERAMIKA - DESIGN, 
Tylišovská 17772, 160 00 Pralia 6, CZ;

(510) Keramika; nábytok a drevené doplnky.
(511) 20,21 
(210) 73686-92

(111) 175 773 
(220) 28.12.1992 
(151) 20.09.1995 
(180) 28.12.2002 
(540)

Íl FIFO
(730) Bajaník Tibor, E. F. Scherrera 16, 921 01 Piešťa

ny, SK;
(510) Vydávanie, distribúcia a predaj informačných tla

čovín, služby cestovnej kancelárie, požičovňa špor
tových potrieb, tlmočnícka a prekladateľská čin
nosť, poradenská činnosť v oblasti cestovného ru
chu.

(511) 16,39,41,42 
(210) 74168-92

(111) 175 774 
(220) 29.12.1992 
(151) 20.09.1995 
(180) 29.12.2002 
(540) POTEX
(730) CIIEMIX, spol. s r.o., Magnetová 11, 830 00 Bra

tislava, SK;
(510) Prípravok na ničenie nežiaducich hlodavcov.
(511) 5
(210) 74237-92

(111) 175 775 
(220) 04.06.1993 
(151) 21.09.1995 
(180) 04.06.2003 
(540) Crusken
(730) Fcrrosan A/S, Sydmarken 5, 2860 Soborg, DK;
(510) Rastlinné a nekalorické vlákniny, diétne doplnky 

výživy, bylinky, zažívacie prostriedky a prostriedky 
podporujúce trávenie, gastrointestinálne výrobky.

(511) 5 
(210) 869-93

(IIl) 175 776 
(220) 10.06.1993 
(151) 21.09.1995 
(180) 10.06.2003 
(540) SACHERINA
(730) Fazcr Kcksit Oy, Fazerintie 6, 01230 Vantaa, FI;
(510) Chlieb, sucháre a sušienky, jemné pečivo a cukro

vinky.
(511) 30 
(210) 914-93

(111) 175 777 
(220) 10.06.1993 
(151) 21.09.1995 
(180) 10.06.2003 
(540) CARNEVAL
(730) Fazcr Kcksit Oy, Fazerintic 6, 01230 Vantaa, FI;
(510) Chlieb, sucliáre a sušienky, jemné pečivo a cukro

vinky.
(511) 30 
(210) 915-93

(111) 175 778
(220) 09.04.1992
(151) 21 09.1995
(180) 09.04.2002
(540) POLYMERLAND
(730) PolymcrlanU, Inc., spoločnosť zriadená podľa zá

konov šátu Delaware, Parkersburg, West Virginia, 
US;

(510) Služby pre marketing a výskum, distribúcia synte
tických živíc a hmôt.

(511) 35,39,42 
(210) 67871-92



(111) 175 779 
(220) 19.10.1992 
(151) 21.09.1995 
(180) 19.10.2002
(540) MILAGRO
(730) ZENECA Limited, Imperial Chemical House, 

9 Millbank, Londýn SWlP 3JF1 GB;
(510) Chemické výrobky na použitie v poľnohospodárstve, 

záhradníctve a lesníctve, priemyselné a prírodné 
hnojivá, insekticidy, herbicídy, fungicidy, pesticídy, 
prostriedky na ničenie dotieravých a Škodlivých ži
vočíchov.

(511) 1,5 
(210) 72410-92

(111) 175 780 
(220) 26.05.1995 
(151) 28.09.1995 
(180) 26.05.2005 
(540)

(730) R C. C. s pol, s r.o., Hollého 28, 083 12 Sabinov, 
SK;

(510) Konzervované ovocie a zelenina (varená).
(511) 29 
(210) 1451-95

(111) 175 781 
(220) 26.05.1995 
(151) 28.09.1995 
(180) 26.05.2005 
(540)

ORANGE
jtíftr*

(730) RC.C. s pol. s r.o., Hollého 28, 083 12 Sabinov, 
SK;

(510) Nealkoholické nápoje, džúsy, šťavy, sirupy.
(511) 32 
(210) 1467-95

(111) 175 782 
(220) 26.05.1995 
(151) 28.09.1995 
(180) 26.05.2005 
(540)

MWljgg

(730) RC.C. s pol. s r.o., Hollého 28, 083 12 Sabinov, 
SK;

(510) Nealkoholické nápoje, džúsy ,šťavy, sirupy.
(511) 32 
(210) 1473-95

(111) 175 783 
(220) 28.04.1995 
(151) 28.09.1995 
(180) 28.04.2005 
(540)

(730) Turčianske papierne a.s., Robotnícka 1, 036 80 
Martin, SK;

(510) Vlnitá lepenka, kartonáž z vlnitej lepenky, špeciál
na kartonáž s viacfarebnou potlačou.

(511) 16 
(210) 1136-95

(111) 175 784 
(220) 26.04.1995 
(151) 28.09.1995 
(180) 26.04.2005 
(540)

SKT
• Vilémov*
K * h I o v é , 
Tolovlile J

r
- i*

(730) SKT spol. s r.o., Šustekova 29, 851 04 Bratislava,) 
SK;



(510) Montáž a opravy telekomunikačných zariadení; pre
vádzkovanie televíznych káblových rozvodov; inšta
lácia a opravy elektrických strojov a prístrojov; 
sprostredkovanie obchodu.

(511) 36,37 
(210) 1104-95

(!!!) 175 785 
(220) 26.05.1995 
(151) 28.09.1995 
(180) 26.05.2005 
(540)

(730) KC. C. spol. s r.o., Hollého 28, 083 12 Sabinov, 
SK;

(510) Konzervované ovocie a zelenina.
(511) 29 
(210) 1447-95

(111) 175 786 
(220) 26.05.1995 
(151) 29.09.1995 
(180) 26.05.2005 
(540)

(730) R.C.C. spol. s r.o., Hollého 28, 083 12 Sabinov, 
SK;

(510) Konzervované ovocie a zelenina.
(511) 29 
(210) 1448-95

(111) 175 787 
(220) 26.05.1995 
(151) 29.09.1995 
(180) 26.05.2005 
(540)

(730) RC.C. spol. s r.o., Hollého 28, 083 12 Sabinov, 
SK,

(510) Konzervované ovocie a zelenina.
(511) 29 
(210) 1449-95

(111) 175 788 
(220) 26.05.1995 
(151) 29.09.1995 
(180) 26.05.2005 
(540)

(730) R C. C. spol. s r.o., Hollého 28, 083 12 Sabinov, 
SK,

(510) Konzervované ovocie a zelenina.
(511) 29 
(210) 1450-95

(111) 175 789 
(220) 16.08.1995 
(151) 29.09.1995 
(180) 16.08.2005 
(540)

g Clioice
(730) INTEC Slovakia, spol. s r.o.. Dúbravská cesta 9, 

842 46 Bratislava, SK;
(510) Spotrebný materiál ku glukometrom, najmä testo

vacie prúžky.
(511) 10 
(2)0) 2299-95

(111) 175 790 
(220) 19.05.1995 
(151) 29.09.1995 
(180) 19.05.2005 
(540)

IntoffiOftE
(730) INTERBAU ProU.&Trade s.r.o., Družstevná 18, 

9)441 Ncinšová, SK;
(510) Výrobky z betónu, cementu a sádry, stavebné prvky 

z betónu, keramické obkladačky a dlaždice, vykoná
vanie jednoduchých stavieb a poddodávok zatepľo- 
vacieho systému, montážny profil (kovový).

(511) 9,17,19,37
(210) 1381-95



(!!!) 175 791
(220) 03.05.1993 
(151)29.09.1995 
(180)03.05.2003 
(540)

IitaK
(730) Jackiuiinovi Alica - INAK, Rumančeková 18, 

821 01 Bratislava, SK;
(510) Služby grafického dizajnu a reklamy, vydávanie pe

riodických a neperiodických publikácii, periodické a 
neperiodické publikácie a ich distribúcia; služby v 
oblasti polygrafickej prípravy tlače.

(511) 16, 35,39,41,42 
(210) 626-93

(111) 175 792 
(220) 01.12.1992 
(151) 29.09.1995 
(180) 01.12.2002 
(540)

(730) a PARtment spol. $ r.o„ Gessayová 10, 851 03 
Bratislava, SK;

(510) Nábytok, výrobky a polovýrobky z dreva, zahrnuté v 
triede 19,20; matrace, podhlavníky, služby pri spra
covaní dreva, najmä rezanie, hobľovanie, čalúnnic- 
tvo; opravy vyššie uvedených výrobkov, obstaráva- 
teľstvo; informačné a marketingové služby, pora
denská činnosť.

(511) 19, 20, 35, 36, 37,40,42
(210) 73449-92

(111) 175 793 
(220) 11.11.1992 
(151) 29.09.1995 
(180) 11.11.2002 
(540) ROMAX
(730) ROHM AND HAAS COMPANY, Independence 

Mall West Philadelphia, Pemisylvania, US;
(510) Chemikálie a chemické prísady na použitie v rop

nom priemysle.
(511) 1
(210) 72933-92

(IIl) 175 794 
(220) 18.11.1992 
(151) 29.09.1995 
(180) 18.11.2002 
(540) AFRODITA
(730) K. ARVANITIS S.A., 28-30 Pafsaniou Street, 

Aegltion1 GR;
(510) Nealkoholické nápoje všetkých druhov, koncentráty 

na prípravu nealkoholických nápojov.
(511) 32 
(210) 73121-92

(111) 175 795 
(220) 07.12.1992 
(151) 29.09.1995 
(180) 07.12.2002 
(540) SPECIAL DEFENSE 
(730) CLINIQUE LABORATORIES INC., 767 Fifih 

Avenue, New York, US;
(510) Pracie a bieliace prípravky, čistiace prípravky, 

mydlo, leštiace a odmasťovanie prípravky, výrobky 
kozmetické, voňavkárske, vrátane éterických olejov, 
vodičky na vlasy, zubné pasty a prášky.

(511) 3
(210) 73644-92

(111) 175 796 
(220) 10.12.1992 
(151) 29.09.1995 
(180) 10.12.2002
(540) DRAMAMINE
(730) Tlie Upjolm Company, spoločnosť zriadená podľa 

zákonov štátu Delaware, Kalamazoo, Michigan, US;
(510) Farmaceutické prípravky.
(511) 5
(210) 73742-92

(111) 175 797 
(220) 10.12.1992 
(151) 29.09.1995 
(180) 10.12.2002 
(540)

(730) C5 spol. s r.o., 757 74 Valašské Meziřiči, CZ;
(510) Tlačiarenské stroje, dosky, formy a litografia, vrá

tane príslušenstva a náhradných dielov, stroje na 
prípravu kávy, sporáky a príslušenstvo, mraziace 
prístroje, chladničky, stroje na výrobu ľadu, pasteri- 
zátory na výrobu zmrzlinovej zmesi, výrobníky 
zmrzliny, konzervátory zmrzliny, chladiace a mra
ziace prosklené vitríny a pulty, výrobníky ľadovej 
triešte, zariadenia na chladenie nápojov, umývacie 
stroje, sušičky a umývačky riadu, stroje na miesenie 
cesta, drvenie, trasenie a mletie, na výrobu šľahač
ky, na mletie mäsa, na sekanie zeleniny, vrátane 
ručných strojčekov, mlynčeky na kávu, tiež s dávko- 
vučmi a počítadlami, reštauračné automaty, auto
maty na výdaj kávy, čaju, nápojov, polievok a rých
leho občerstvenia po vhodení mince, všetky stroje 
na vybavenie kuchýň, hotelov, reštaurácii, škôl, ob
chodov, barov, cukrárni a bistier, zverina, výtvarná 
a umelecká činnosť, umelecká agentúra.

(511) 7,8,9,11,16,29,41
(210) 73743-92



(111) 175 798 
(220) 16.12.1992 
(151) 29.09.1995 
(180) 16.12.2002 
(540)

(730) IIurta Rudolf, Záhradná 1058, 905 01 Senica, SK;
(510) Stavebný materiál; výrobky z dreva, zahrnuté v trie

de 19,20; spotrebná elektronika, stavebné stroje; 
stavebná činnosť, opravy a údržba, práce kanali
začné a vodárenské, obstarávacie služby.

(511) 7, 9, 19, 20, 36, 37 
(210) 73889-92

(730) DEVÍN BANKA a.s., Františkánske nám. 8, 
81101 Bratislava, SK;

(510) Bankové služby - prijímanie vkladov, poskytovanie 
úverov, investovanie do cenných papierov, finančný 
prenájom, platobný styk vrátane vydávania platob
ných prostriedkov ako sú platobné karty, cestovné 
šeky ap., poskytovanie záruk, otváranie akreditívov, 
obstarávanie inkasa, obchodovanie (s devízovými 
prostriedkami, v oblasti termínovaných obchodov a 
opcií, včítane kurzových a úverových obchodov, s 
prevoditeľnými cennými papiermi), účasť na vydá
vaní akcií, včítane poskytovania služieb, finančné 
maklérstvo, prenájom bezpečnostných schránok, 
zmenárenská činnosť, funkcia depozitám investič
ného fondu, ukladanie a správa cenných papierov 
(alebo iných hodnôt), obhospodarovanie cenných 
papierov, poradenstvo vo veciach bankovníctva, 
včítane poskytovania bankových informácií.

(511) 36,42 
(591) farebná 
(210) 74245-92

(111) 175 799 
(220) 16.12.1992 
(151) 29.09.1995 
(180) 16.12.2002 
(540) XYPEX
(730) XYPEX CHEMICAL CORPORATION, 

13731 Mayfield Place, Riclunond, British Colum
bia, CA;

(510) Prípravky na úpravu betónu na nepriepustnosť a 
odolnosť voči vode, na čistenie a na opravu betónu.

(511) 1
(210) 73919-92

(111) 175 800 
(220) 28.12.1992 
(151) 29.09.1995 
(180) 28.12.2002 
(540)

(730) KAMP spol. s r.o., Fándlyho 1, 921 01 Piešťany, 
SK;

(510) Stavebné materiály nekovové, prenosné domy, ka- 
meimé pomníky, krby a komíny, služby v oblasti 
stavebníctva.

(511) 19,37,42 
(210) 74165-92

(111) 175 801 
(220) 29.12.1992 
(151) 29.09.1995 
(180) 29.12.2002 
(540)

O
OiVÍN IANKA ».«.

(111) 175 802 
(220) 29.12.1992 
(151) ^9.09.1995 
(180) 29.12.2002 
(540)

u

A

(730) DEVÍN BANKA a.s., Františkánske nám. 8, 
81101 Bratislava, SK;

(510) Bankové služby - prijímanie vkladov, poskytovanie 
úverov, investovanie do cenných papierov, finančný 
nrenájom, platobný styk vrátane vydávania platob
ných prostriedkov ako sú platobné karty, cestovné 
šeky ap., poskytovanie záruk, otváranie akreditívov, 
obstarávanie inkasa, obchodovanie (s devízovými 
prostriedkami, v oblasti termínovaných obchodov a 
opcií, včítane kurzových a úverových obchodov, s 
prevoditeľnými cennými papiermi), účasť na vydá
vaní akcií, včítane poskytovania služieb, finančné 
maklérstvo, prenájom bezpečnostných schránok, 
zmenárenská činnosť, funkcia depozitára investič
ného fondu, ukladanie a správa cenných papierov 
(alebo iných hodnôt), obhospodarovanie cenných 
papierov, poradenstvo vo veciach bankovníctva, 
včítane poskytovania bankových informácií.

(511) 36,42 
(591) farebná 
(210) 74244-92



(111) 175 803 
(220) 29.12.1992 
(151) 29.09.1995 
(180) 29.12.2002 
(540)

(730) DEVÍN BANKA a.s., Františkánske nám. 8, 
81101 Bratislava, SK;

(510) Bankové služby - prijímanie vkladov, poskytovanie 
úverov, investovanie do cenných papierov, finančný 
prenájom, platobný styk vrátane vydávania platob
ných prostriedkov ako sú platobné karty, cestovné 
šeky ap., poskytovanie záruk, otváranie akreditívov, 
obstarávanie inkasa, obchodovanie (s devizovými 
prostriedkami, v oblasti termínovaných obchodov a 
opcií, včítane kurzových a úverových obchodov, s 
prevoditeľnými cennými papiermi), účasť na vydá
vaní akcií, včítane poskytovania služieb, finančné 
maklérstvo, prenájom bezpečnostných schránok, 
zmenárenská čiiuiosť, funkcia depozitára investič
ného fondu, ukladanie a správa cenných papierov 
(alebo iných hodnôt), obhospodarovanie cenných 
papierov, poradenstvo vo veciach bankovníctva, 
včítane poskytovania bankových informácii

(511) 36,42
(210) 74246-92

(111) 175 804 
(220) 29.12.1992 
(151) 29.09.1995 
(180) 29.12.2002 
(540)

DEVÍN BANKA a.s.

(730) DEVÍN BANKA a.s., Františkánske nám. 8, 
81101 Bratislava, SK;

(510) Bankové služby - prijímanie vkladov, poskytovanie 
úverov, investovanie do cenných papierov, finančný 
prenájom, platobný styk vrátane vydávania platob
ných prostriedkov ako sú platobné karty, cestovné 
šeky ap., poskytovanie záruk, otváranie akreditívov, 
obstarávanie inkasa, obchodovanie (s devízovými 
prostriedkami, v oblasti terminovaných obchodov a 
opcií, včítane kurzových a úverových obchodov, s 
prevoditeľnými cennými papiermi), účasť na vydá
vaní akcií, včítane poskytovania služieb, finančné 
maklérstvo, prenájom bezpečnostných schránok, 
zmenárenská činnosť, funkcia depozitára investič
ného fondu, ukladanie a správa ceimých papierov 
(alebo iných hodnôt), obhospodarovanie ceimých

papierov, poradenstvo vo veciach bankovníctva, 
včítane poskytovania !lankových informácii.

(511) 36,42 
(210) 74247-92

(111) 175 805 
(220) 30.12.1992 
(151) 29.09.1995 
(180) 30.12.2002 
(540)

RIDGID
(730) EMERSON ELECTRIC CO., 8100 Florissant A- 

venue, St.Louis, Missouri, US;
(510) Meracie a kontrolné prístroje.
(511) 9
(210) 74331-92

(111) 175806
(220) 30.12.1992 
(151) 29.09.1995 
(180) 30.12.2002 
(540)

THERM0DISC

(730) EMERSON ELECTRIC CO., 8100 Florissant A- 
venue, St.Louis, Missouri, US;

(510) Meracie a kontrolné prístroje.
(511) 9
(210) 74332-92

(111) 175 807 
(220) 30.12.1992 
(151) 29.09.1995 
(180) 30.12.2002 
(540) MEDAPA
(730) MEDAPA PRAHA spol. $ r.o., Štčpařská 809, 

150 00 Praha, CZ;
(510) Distribúcia liečiv.
(511) 39 
(210) 74337-92

(lit) 175 808 
(220) 30.12.1992 
(151) 29.09 1995 
(180) 30.12.2002 
(540)

MEDAPA



(730) MEDAPA PRAIIA spol. s r.o., Šlčpařská 809, 
150 00 Pralia, CZ;

(510) Distribúcia liečiv.
(511) 39 
(210) 74338-92

(111) 175 809 
(220) 30.12.1992 
(151) 29.09.1995 
(180) 30.12.2002 
(540)

činnosť v odbore kancelárskej, výpočtovej a tele
komunikačnej techniky, sprostredkovanie, nákup a 
predaj kancelárskych potrieb, papierenského tovaru 
a ostatných vyššie uvedených tovarov a výrobkov a 
telekomunikačnej techniky.

(511) 9,16,37,42 
(210) 72088-92

(111) 175 812 
(220) 19.10.1992 
(151) 29.09.1995 
(180) 19.10.2002 
(540)

)PA

(730) MEDAPA PRAHA spol. s r.o., Šlčpařská 809, 
150 00 Pralia, CZ;

(510) Distribúcia liečiv.
(511) 39 
(210) 74339-92

(111) 175 810 
(220) 30.04.1993 
(151) 29.09.1995 
(180) 30.04.2003 
(540) WECO
(730) WECO-Produkte-Markcting, Heiweg 115, D- 

2400 Ltibeck, DE;
(510) Čistiace a udržovacie prostriedky na plochy z dreva, 

umelej lunoty, skla, laku, kovu, ako i na povrchy z 
textilu a keramiky; čistiace prostriedky a udržovacie 
prostriedky na dlážky, na nábytok; čistiace pros
triedky na WC, prostriedky na pranie a bielenie, 
plákanie; čistiace prostriedky univerzálne, pre do
mácnosť, leštiace prostriedky, mydlá, prostriedky 
na čistenie a úpravu vody, ručné čistiace nástroje, 
náradie na čistenie, leštiace kartáče, štetce, špongie, 
uteráky na čistenie, leštenie.

(511) 1,3,8,21,24 
(210) 617-93

(111) 175 811 
(220) 06.10.1992 
(151) 29.09.1995 
(180) 06.10.2002 
(540)

Ě3ÍACOM

(730) EUROPACK, akciová spoločnosť, Nová Ves 
2217/2, 929 01 Dunajská Streda, SK;

(510) Obaly a pomocné obalové prostriedky z plastov a 
jemné plechové obaly, najmä na potravinárske účely 
napr. tégliky, obaly na vajcia, podložné misky, tác
ky, podnosy na skupinové balenie, sprostredkova
teľská a obstarávateľská činnosť v rozsahu udelené
ho oprávnenia, poradenská, konzultačná a expertíz
na činnosť v rozsahu udeleného oprávnenia.

(511) 6, 17,36,42
(210) 72403-92

(111) 175 813 
(220) 06.11.1992 
(151) 29.09.1995 
(180) 06.11.2002 
(540)

(730) ST.NICOLAUS, a.$., Ul. 1. mája 113, 031 28 
Liptovský Mikuláš, SK;

(510) Liehoviny.
(511) 33 
(210) 72827-92

(730) ACOM servis Bratislava, spol. s r.o., Hrachová 
28, 821 02 Bratislava, SK;

(510) Vývoj, výroba, montáž a servis elektronických, 
elektrotechnických zariadení, kancelárskej a výpo
čtovej techniky a doplnkov a zariadení automatizač
nej techniky a doplnkov; projekčná a poradenská

(111) 175 814 
(220) 27.05.1992 
(151) 29.09.1995 
(180) 27.05.2002



(540)

^ee
(730) AVEE, s.r.o., Radniční 436, 753 01 Hranice, CZ,
(510) Kovové regály, kovové konštrukcie pre stavby, elek

trické generátory poltáňané vetrom, manipulačné na 
nakladanie a skladovanie tovaru alebo na posun a 
prepravu materiálu, obrábanie - služba.

(511) 6,7, 12,20,40
(210) 68829-92

(111) 175 815 
(220) 27.05.1992 
(151) 29.09.1995 
(180) 27 05 2002 
(540)

rWr

(730) AVEE, s.r.o., Radniční 436, 753 01 Hranice, CZ,
(510) Kovové regály, kovové konštrukcie pre stavby, elek

trické generátory poháňané vetrom, manipulačné na 
nakladanie a skladovanie tovaru alebo na posun a 
prepravu materiálu; obrábanie - služba.

(511) 6,7,12,20,40 
(591) farebná 
(210) 68830-92

(111) 175 816 
(220) 17 03.1992 
(151) 29.09 1995 
(180) 17.03.2002 
(540) FULCIN
(730) ZENECA Limited, Imperial Chemical House, 

9 Millbank, Londýn SWlP 3JF, GB;
(510) Farmaceutické prostriedky a látky.
(511) 5
(210) 67312-92

(111) 175 817 
(220) 23.01.1992 
(151) 29.09.1995 
(180) 23 012002 
(540) BAN - ROL
(730) QST INDUSTRIES, INC., 231 South Jefferson 

Street, Chicago, Illinois 60606, US;
(510) Stroje a obrábacie stroje; motory, súkolesia a lmacie 

remene; poľnohospodárske stroje a lialme; maznice; 
tkaniny, prikrývky vrátane cestovných prikrývok, 
textilný tovar, odevy, bielizeň, topánky, čnevice, 
šľapky.

(511) 7,24,25 
(210) 66065-92

(111) 175 818
(220) 21.02.1992 
(151) 29 09.1995 
(180) 21.02.2002 
(540) BAINBRIDGE
(730) Esselte Letraset Limited, Kingsnorth Industrial 

Estate Wotton Road, Ashford, Kent, TN 23 2 FL, 
GB;

(510) Papier, papierové predmety, lepenka, lepenkové 
predmety, kriedový papiei a lepenka, matný papier 
a lepenka, podkladový papier a lepenka, umelecké 
a aranžérské materiály, střihačky a rezačky papiera 
a lepenky, najmä matných a podkladových a mate
riály na grafiku.

(511) 8,16 
(210) 66705-92

(111) 175 819 
(220) 2102 1992 
(151) 29 09 1995 
(180) 21 02 2002 
(540) NIELSEN
(730) Esselle Lctraset Limited, Kingsnorth Industrial 

Estate Wotton Road, Ashford, Kent, TN 23 2 FL,
GB,

(510) Kovové a hliníkové obrazové rámy, závesné háky, 
očká, klince, závlačky, kolíky a svorníky na zave
senie a upevňovanie obrazov a obrazových rámov, 
kovové pretláčané tvarové materiály a profily, obra
zy, maľby, dekorácie stien vo forme obrazov, tlače a 
grafických ilustrácií, fotografické rámy, obrazové 
rámy z dreva a plastu, tyče, koľajnice a výlisky a 
ozdobné tyče, koľajnice na obrazy a obrazové rámy, 
zrkadlové rámy

(511) 6,16,20 
(210) 66706-92

(111) 175820 
(220) 24 02 1992 
(151) 29 09.1995 
(180) 24 02 2002 
(540)

(730) BRISK Tábor, a.s.. Vožická 2068, 390 11 Tábor, 
CZ;

(510) Zapaľovačie a žeraviace sviečky a ich časti, skúšob
né zariadenia pre zajraľovacie sviečky, zapaľovacie 
zariadenia a systémy pre dopravné prostriedky a 
ďalšie technické zariadenia (kotly a pod.), snímače 
na meranie fyzikálnych hodnôt (otáčky, výška hla
diny kvapalín, atď.) a ich časti, keramické teplo- 
nosičc, laboratórne nádoby a predmety pre labora
tórnu analýzu, elektrotecluucké výrobky keramické 
(svorkovnice, priechodky, koncovky, izolátory a i- 
né), keramické trubice a kapiláry, keramické zvá-



račie dýzy a hubice, keramické vodiče textilných a 
iných vlákien, prístroje na diagnostiku, meranie a 
nastavovanie benzínových a dieselových motorov, 
prevažne dopravných prostriedkov.

(511) 7, 9, 10, 11, 17,21 
(210) 66748-92

(111) 175 821
(220) 24.02.1992
(151) 29.09.1995
(180) 24.02.2002
(540) BERTÍK
(730) AGT Zdounky1 s.r.o., Wenzigova 5, 120 00 Pralia 

2, CZ;
(510) Mrazené smotanové krémy.
(511) 29
(210) 66753-92

(Hl) 175 822
(220) 24.02.1992
(151) 29.09.1995
(180) 24.02.2002
(540) PIEROT
(730) AGT Zdounky1 s.r.o., Wenzigova 5, 120 00 Pralia 

2, CZ,
(510) Mrazené smotanové krémy.
(511) 29
(210) 66754-92

(111) 175 823 
(220) 24.02.1992 
(151) 29.09.1995 
(180) 24.02.2002 
(540) ROZETA
(730) AGT Zdounky1 s.r.o., Wenzigova 5, 120 00 Pralia 

2, CZ;
(510) Mrazené smotanové krémy
(511) 29 
(210) 66755-92

(111) 175 824 
(220) 24.02.1992 
(151) 29.09.1995 
(180) 24.02.2002
(540) CALIPSO
(730) AGT Zdounky1 s.r.o,, Wenzigova 5, 120 00 Pralia 

2, CZ;
(510) Mrazené smotanové krémy.
(511) 29 
(210) 66756-92

(111) 175 825 
(220) 24.02.1992 
(151) 29.09.1995 
(180) 24.02.2002
(540) MÍŠA
(730) AGT Zdounky1 s.r.o., Wenzigova 5, 120 00 Pralia 

2, CZ,
(510) Mrazené smotanové krémy.
(511) 29

(210) 66757-92

(111) 175 826 
(220) 24.04.1992 
(151) 29.09.1995 
(180) 24.04.2002 
(540)

HT^
(730) IlT Computers spol. s r.o., Kukučínova 26, 

831 23 Bratislava, SK;
(510) Výpočtová technika, prenájom výpočtovej techniky, 

zriaďovanie počítačových sieti, technicko poraden
ské služby, servisné služby. Skoliace služby, vý
skumná a vývojová činnosť v oblasti výpočtovej 
techniky, tvorba software.

(511) 9,37,41,42 
(210) 68160-92

(111) 175 827 
(220) 29.06.1992 
(151) 29.09.1995 
(180) 29.06.2002 
(540) ROPSTOP
(730) Rašelinové závody, š.p., Miletičova 23, 824 56 

Bratislava, SK;
(510) Organicko-ininerálne hnojivá, komposty, organicko- 

minerálne melioračné zeminy, organicko-biologické 
hnojivá, prípravky proti erózii pôdy, úprava a spra
covanie netradičných surovín a odpadov na výrobu a 
spracovanie organicko-biologických hnojív; ťažba a 
spracovanie rašelín; hydroosev a zatrúvňovanie pô
dy, dckontaminácia pôdy, zeminy, kameňov a iných 
súčasti životného prostedia znečistených ropnými 
látkami, odstraňovanie následkov ropných havárií a 
revitalizácia kontaminovaných plôch; rekultivačné 
práce; pestovanie lesných a okrasných drevín a lie
čivých rastlín; poradenská činnosť v uvedených od
boroch.

(511) 1,31,37,40,42 
(210) 69683-92

(111) 175 828 
(220) 20 07.1992 
(151) 29.09.1995 
(180) 20 07.2002 
(540) FERONA
(730) Fcrona1 a.s., Havlíčkova 11,110 00 Praha 1, CZ,
(510) Nákup, skladovanie, úprava a predaj hutných polo

tovarov, hutných výrobkov a druhovýrobkov, servis
ná činnosť a doprava v uvedenom odbore, maloob
chodný predaj hutných výrobkov zo železa a neže
lezných kovov z huUiej druhovýroby a železiarskeho 
tovaru.

(511) 6,8,37,39,40 
(210) 70388-92



(111) 175 829 
(220) 20.07.1992 
(151) 02.10.1995 
(180) 20.07.2002 
(540)

Heonu

(730) Ferona, Havlíčkova 11, 110 00 Praha 1, CZ;
(510) Nákup, skladovanie, úprava a predaj hutných polo

tovarov, hutných výrobkov a druliovýrobkov, servis
ná čiimosť a doprava v uvedenom odbore, maloob
chodný predaj hutných výrobkov zo železa a neže
lezných kovov z hutnej druhovýroby a železiarskeho 
tovaru.

(511) 6,8,37,39,40
(210) 70389-92

(111) 175 830 
(220) 22.07.1992 
(151) 02.10.1995 
(180) 22.07.2002
(540) ČERNÝ BARON
(730) Konzervárny a lihovary, státní podnik vedčcko- 

teclmických a obchodních služeb, Na Pankráci 30, 
140 00 Praha 4, CZ,

(510) Ocot, všetky výrobky s obsahom octu, chuťové o- 
máčky, výrobky s obsahom korenia (najmä inacerá- 
ty, koreninové prípravky a ochucovadlá); nealkoho
lické nápoje, sirupy a iné prípravky na prípravu ná
pojov, likéry, koktaily, vína, ochutené vína, aperití
vy a pod., nápoje s obsahom alkoholu (najmä ovoc
né a zeleninové šťavy, nápoje s alkoholom a rôz
nymi typmi príchutí), miešané alkoholické nápoje.

(511) 30,32,33 
(210) 70437-92

(111) 175 831
(220) 22.07.1992
(151) 02.10.1995
(180) 22.07.2002
(540) ZLATÝ ANDĚL
(730) Konzervárny a lihovary, státní podnik vedčcko- 

teclmických a obchodních služeb, Na Pankráci 30, 
140 00 Pralia 4, CZ;

(510) Ocot, všetky výrobky s obsahom octu, chuťové o- 
máčky, výrobky s obsahom korenia (najmä macerá- 
ty, koreninové prípravky a ochucovadlá); nealkoho
lické nápoje, sirupy a iné prípravky na prípravu ná
pojov. likéry, koktaily, vína, ochutené vína, aperití
vy a pod., nápoje s obsahom alkoholu (najmä ovoc
né a zeleninové šťavy, nápoje s alkoholom a rôz
nymi typmi prichutí), miešané alkoholické nápoje.

(511) 30,32,33 
(210) 70438-92

(111) 175 832 
(220) 31.08.1992 
(151) 02.10.1995 
(180) 3108.2002

(540)

(730) LONKA Příbor, a.s., ul. 9.kvétna 1162, 742 58 
Příbor, CZ;

(510) Pančuchový tovar ako ponožky, pančuchy, panču- 
i hové nohavice, podkolienky.

(511) 25 
(210) 71293-92

(IlI) 175 833 
(220) 31.08.1992 
(151) 02.10.1995 
(180) 3108.2002 
(540)

LONKfl
(730) LONKA Príbor, a.s., ul. 9.kvétna 1162, 742 58 

Příbor, CZ;
(510) Pančuchový tovar ako ponožky, pančuchy, panču- 

chové nohavice, podkolienky.
(511) 25 
(210) 71295-92

(111) 175 834 
(220) 31.08.1992 
(151) 02.10.1995 
(180) 31.08 2002 
(540) _______

IONKfl
PŘÍBOR

(730) LONKA Príbor, a.s., ul. 9.kvétna 1162, 742 58 
Příbor, CZ;

(510) Pančuchový tovar ako ponožky, pančuchy, panču- 
cliové nohavice, podkolienky.

(511) 25 
(210) 71298-92

(111) 175 835 
(220) 02.09 1992 
(151) 02.10.1995 
(180) 02.09.2002



(540)

SDW^
(730) Cap Volmac B.V., Daltonlaan 300, Utrecht, NL;
(510) Programové vybavenie počítačov, tlačoviny každého 

druhu, najmä knihy, manuály, vzdelávacie publiká
cie, učebné a školské potreby a pomôcky s výnim
kou prístrojov, činnosť vzdelávacia a vyučovacia, 
vyučovanie formou korešpondenčných kurzov.

(511) 9,16,41
(210) 71510-92

(111) 175 836 
(220) 14.09.1992 
(151) 21.09.1905 
(180) 14.09.2002
(540) VOKEN
(730) CITIZEN TOKEI KABUSilIKI KAISII A, To

kyo, JP;
(510) Hodiny, hodinky, ďalšie hodinové prístroje a ich 

časti a súčasti.
(511) 14 
(210) 71685-92

(111) 175 837 
(220) 24.09.1992 
(151) 02.10.1995 
(180) 24.09.2002 
(540)

(730) DOMOV, štátni podnik, 549 31 Hronov, CZ;
(510) Drevené montované domy, vrátane montáže.
(511) 19,37 
(591) farebná 
(210) 71824-92

(111) 175 838 
(220) 24.09.1992 
(151) 02.10.1995 
(180) 24.09.2002 
(540)

(730) DOMOV, štátni podnik, 549 31 Hronov, CZ;
(510) Drevené montované domy, vrátane montáže.
(511) 19,37

(591) farebná 
(210) 71823-92

(111) 175 839 
(220) 30.12.1992 
(151) 02.10.1995 
(180) 30.12.2002 
(540) BIMBO
(730) SOFICO, s pol. t r.o., Holandská 20, 101 00 Praha, 

CZ;
(510) Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdravotníc

ke, výrobky dietetické pre deti a chorých; náplaste, 
obväzový materiál, hmoty určené na plombovanie 
zubov a na odtlačky zubov; dezinfekčné prostriedky, 
prostriedky na ničenie rastlinných a živočíšnych 
škodcov, antiparazitné látky, nábytok vrátane kovo
vého a kempingového nábytku, brúsené sklá a zr
kadlá; rámy, výrobky z dreva, korku, tŕstia, vŕbové
ho prútia, rohoviny, kostí, slonoviny, kostíc, koryt- 
načiny, jantáru, perleti, morskej peny, buničiny, 
pokiaľ nie sú zahrnuté v iných triedach, výrobky z 
plastických hmôt, pokiaľ nie sú zaradené v iných 
triedach, posteľné potreby, matrace, žinenky, van
kúše a pod.; drobné náradie a prenosné nádoby pre 
domáce a kuchynské potreby, ako kuchynský riad, 
vedrá, plechové misky, misky z plastických hmôt, 
mlynčeky na mletie, sekanie a lisovanie a pod., hre
bene a umývacie špongie, toaletné potreby, kefy, 
kolársky materiál, pomôcky na upratovanie, čistiace 
látky, drôtenky, sklenený tovar vrátane okenného 
skla, výrobky z porcelánu a kameniny, ktoré nie sú 
zaradené v iných triedach.

(511) 5,20,21 
(210) 74352-92

(III) 175 840 
(220) 28.05.1992 
(151) 02.10.1995 
(180) 28.05.2002 
(540)

CAMAY
(730) The Procter & Gamble Company, spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Ohio, One Procter & 
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US;

(510) Mydlá všetkých druhov, vrátane náhradok toalet
ných mydiel, prísady do kúpeľa, sprchovacie gély, 
parfiunéria, éterické oleje, prípravky na starostli
vosť o telo a krásu, kozmetické prípravky, prípravky 
na starostlivosť o pleť, jej čistenie, skrášľovanie a 
úpravu, vrátane nemedikovaných krémov na ruky, 
toaletných vôd, krémov a pleťových vôd; zubné 
pasty a vody; deodoranty na osobné použitie a toa
letné antiperspiranty.

(511) 3
(210) 68877-92



(111) 175 841 
(220) 16.11.1992 
(151) 02.10.1995 
(180) 16.11.2002 
(540)

(730) AVIA, akciová společnost, Beranových 140, 
199 03 Pralia 9, CZ,

(510) Výskum, vývoj, výroba, predaj, opravy a servis ná
kladných automobilov a ich účelových modifikácií, 
špeciálnych automobilov, prívesov a ich dielov, 
vrátane súvisiacich obchodno-teclmických služieb; 
výskum, vývoj, výroba, odbyt, opravy a servis zos
táv, podzostáv a súčastí nákladných automobilov, o- 
sobných a dodávkových automobilov, vrátane ich ú- 
čelových a úžitkových modifikácií, autobusov a ko
lesových vozidiel a ich náhradných dielov; výskum, 
vývoj, výroba, predaj, opravy a servis leteckých 
piestových motorov, leteckých vrtuli a ich dielov, 
vrátane súvisiacich obchodno-teclmických služieb; 
vývoj, výroba, predaj Špeciálnych jednoúčelových 
strojov a zariadení, náradia, prípravkov, nástrojov a 
meradiel; výskum, vývoj, výroba, nákup, odbyt, op
ravy a servis autobusov a ich dielov, vrátane súvi
siacich obchodno-teclmických služieb; uskutočňo
vanie projektovej čiimosti v rozsahu udeleného 
oprávnenia.

(511) 7,8, 9, 12, 37,42
(210) 73004-92

(111) 175 842 
(220) 16.11.1992 
(151) 02.10.1995 
(180) 16.11.2002 
(540)

(730) AVIA, akciová společnost, Beranových 140, 
199 03 Pralia 9, CZ,

(510) Výskum, vývoj, výroba, predaj, opravy a servis ná
kladných automobilov a ich účelových modifikácií, 
špeciálnych automobilov, prívesov a ich dielov, 
vrátane súvisiacich obchodno-teclmických služieb, 
výskum, vývoj, výroba, odbyt, opravy a servis zos
táv, podzostáv a súčasti nákladných automobilov, o- 
sobných a dodávkových automobilov, vrátane ich ú- 
čelových a úžitkových modifikácií, autobusov a ko
lesových vozidiel a ich náliradných dielov; výskum.

vývoj, výroba, predaj, opravy a servis leteckých 
piestových motorov, leteckých vrtuli a ich dielov, 
vrátane súvisiacich obchodno-technických služieb; 
vývoj, výroba, predaj špeciálnych jednoúčelových 
strojov a zariadení, náradia, prípravkov, nástrojov a 
meradiel; výskum, vývoj, výroba, nákup, odbyt, op
ravy a servis autobusov a ich dielov, vrátane súvi
siacich obchodno-technických služieb; uskutočňo
vanie projektovej čimiosti v rozsahu udeleného 
oprávnenia.

(511) ľ, 8, 9, 12,37,42
(210) 73005-92

(!!!) 175 843
(220) 19.11.1992
(151) 02.10.1995
(180) 19.11.2002
(540) BE-BE BISKVIT
(730) ČOKOLÁDOVNY, a.s., Modřanská 27, 140 00 

Pralm 4 - Modřany, CZ;
(510) Trvanlivé pečivo, čokoládové a nečokoládové cuk

rovinky, nápojové zmesi a prášky.
(511) 30 
(210) 73122-92

(111) 175 844 
(220) 19 11.1992
(151) 02 10.1995 
(180) 19 11.2002 
(540) ALBERT
(730) ČOKOLÁDOVNY, a.s., Modřanská 27, 140 00 

Pralia 4 - Modřany, CZ;
(510) Trvanlivé pečivo, čokoládové a nečokoládové cuk

rovinky, nápojové zmesi a prášky.
(511) 30 
(210) 73123-92

(111) 175 845 
(220) 19.11.1992 
(151) 02.10.1995 
(180) 19 112002
(540) DERBY
(730) ČOKOLÁDOVNY, a.s., Modřanská 27, 140 00 

Pralia 4 - Modřany, CZ;
(510) Trvanlivé pečivo, čokoládové a nečokoládové cuk

rovinky, nápojové zmesi a prášky.
(511) 30 
(210) 73124-92

(111) 175 846 
(220) 19.11.1992 
(151) 02.10.1995 
(180) 19.11.2002
(540) KOKA
(730) ČOKOLÁDOVNY, a.s., Modřanská 27, 140 00 

Pralia 4 - Modřany, CZ;
(510) Trvanlivé pečivo, čokoládové a nečokoládové cuk

rovinky, nápojové zmesi a prášky.
(511) 30 
(210) 73125-92



(111) 175 847 
(220) 19.11.1992 
(151) 02.10.1995 
(180) 19.11.2002 
(540) TEMPO
(730) ČOKOLÁDOVNY, Modřanská 27, 140 00 

Pralia 4 - Modřany, CZ;
(510) Trvanlivé pečivo, čokoládové a nečokoládové cuk

rovinky, nápojové zmesi a prášky.
(511) 30 
(210) 73126-92

(111) 175 848 
(220) 08.04.1992 
(151) 02.10.1995 
(180) 08.04.2002
(540) FRUITION
(730) Estce Lauder Cosmetics Ltd., 161 Commander 

Blvd., Agincourt, Ontario MlS 3K9, CA;
(510) Výrobky toaletné, kozmetické a voňavkárske, najmä 

nemedikované prípravky na starostlivosť o pleť a 
obličaj a ich ošetrovanie.

(511) 3
(210) 67833-92

(111) 175 849 
(220) 06.03.1992 
(151) 02.10.1995 
(180) 06.03.2002 
(540) PARTNER
(730) IIusqvarna Aktiebolag, S 561 81 Huskvama, SE;
(510) Stroje a obrábacie stroje (s výnimkou tých, ktoré sú 

zahrnuté v triede 09,12 a 16), motory, súkolia a 
hnacie remene; poľnohospodárske stroje a liahne, 
maznice; ručné nástroje zastávajúce funkciu náradia 
v príslušných odboroch; nožiarske výrobky, vrátane 
nožiarskych výrobkov z drahých kovov, vrátane bri
tiev a holiacich elektrických strojčekov; vidličky a 
lyžice, vrátane z drahých kovov; zbrane sečné a 
bodné; sekačky na trávu so sedadlom pre vodiča; 
stavebníctvo, vykonávanie opráv a údržba.

(511) 7,8,37 
(210) 67099-92

(111) 175 850 
(220) 17.12.1992 
(151) 02.10.1995 
(180) 17.12.2002 
(540) THORN
(730) Thorn Emi plc, spoločnosť organizovaná a existu

júca podľa britských zákonov HORN EMI plc, 4, 
Tenterden Street, Londýn WlA 2AY, GB;

(510) Elektrické a elektronické zariadenia pre navigáciu, 
prehliadanie alebo prezeranie, optické váženie, me
ranie, signalizovanie a kontrolovanie, zariadenia na 
záznam, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo ob
razu, kalkulátory, počítače, telefaxové a telefónne 
zariadenia, zariadenia na zisťovanie požiarov, dymu 
a vlámania a zariadenia na hasenie požiarov, časti a 
príslušenstvo pre všetky uvedené výrobky, zaria
denia a inštalácie na osvetlenie, ohrievanie a/alebo 
vykurovanie, varenie, výrobu pary, chladenie, su

šenie a vetranie, časti a príslušenstvo pre vyššie u- 
vedené zariadenia.

(511) 9,11 
(210) 73978-92

(111)
(220)
(151)
(180)
(540)

175 851 
17.12.1992 
02.10.1995 
17.12.2002

(730) Thorn Eml plc, spoločnosť organizovaná a existu
júca podľa britských zákonov HORN EMI plc, 4, 
Tenterden Street, Londýn WlA 2AY, GB;

(510) Elektrické a elektronické zariadenia pre navigáciu, 
prehliadanie alebo prezeranie, optické váženie, me
ranie, signalizovanie u kontrolovanie, zariadenia na 
záznam, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo ob
razu, kalkulátory, počítače, telefaxové a telefónne 
zariadenia, zariadenia na zisťovanie požiarov, dymu 
a vlámania a zariadenia na hasenie požiarov, časti a 
príslušenstvo pre všetky uvedené výrobky, zaria
denia a inštalácie na osvetlenie, ohrievanie a/alebo 
vykurovanie, varenie, výrobu pary, chladenie, su
šenie a vetranie, časti a príslušenstvo pre vyššie u- 
vedené zariadenia.

(511) 9,11
(210) 73977-92

(111) 175 852 
(220) 29.07.1992 
(151) 02.10.1995 
(180) 29.07.2002 
(540) NURSOY
(730) AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORA

TION, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey, 
US;

(510) Farmaceutické prípravky.
(511) 5
(210) 70575-92

(111) 175 853 
(220) 29.07.1992 
(151) 02.10.1995 
(180) 29.07.2002
(540) TRINORDIOL
(730) AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORA

TION, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey, 
US;

(510) Farmaceutické prípravky.
(511) 5
(210) 70574-92



(III) 175 854 
(220) 15.07.1992 
(151) 02.10.1995 
(180) 15.07.2002 
(540)

____ Av
TflCK SPOftT

(730) TREK SPORT, spoločnosť s ručením obmedze
ným, Bratislavská cesta 97, 900 46 Most pri Brati
slave, SK;

(510) Športové potreby všetkého druhu, najmä pre horské 
športy, napr. batohy, spacie vrecia, stany, obuv, 
odevy, horolezecký výstroj, ako laná, karabíny, vý
vozná a dovozná agentúra; projektová a konštrukčná 
činnosť.

(511) 18,20, 22, 25, 28, 35,42 
(210) 73828-92

(111) 175 855 
(220) 28.07.1992 
(151) 02.10.1995 
(180) 28.07.2002 
(540) HARO
(730) FIarcros Chemicals B.V., 6041 KV Roennond, 

NL;
(510) Prídavné stabilizátory pre chemický priemysel, 

chemické výrobky na priemyslové účely.
(511) 1
(210) 70557-92

(111) 175 856 
(220) 22.05.1992 
(151) 02.10.1995 
(180) 22.05.2002
(540) ESTEE LAUDER INSTANT SUN 
(730) ESTEE LAUDER COSMETICS LTD., 161 

Commander Blvd., MlS 359 Agiiicourt, Ontario, 
Canada, CA;

(510) Kozmetické prípravky a výrobky.
(511) 3
(210) 68756-92

(111) 175 857 
(220) 22.05.1992 
(151) 02.10.1995 
(180) 22.05.2002
(540) ESTEE LAUDER JUST A KISS 
(730) ESTEE LAUDER COSMETICS LTD., 161 

Coimnander Blvd., Agincourl, Ontario MlS 3K9, 
CA;

(510) Kozmetické prípravky a výrobky.
(511) 3
(210) 68755-92

(111) 175 858 
(220) 13.12.1991 
(151) 02.10.1995 
(180) 13.12.2001

(540)

agentura pro u&rktatluc s 1/.0.

(730) Agma1 agentura pro marketing, s r.o., Lupáčova 
14, 130 00 Praha 3, CZ;

(510) Marketingová poradenská činnosť, marketingový 
výskum, propagácia, ekonomicko-účtovnicke pora
denstvo, vydavateľská čiimosť.

(511) 35,41 
(210) 65390-91

(111) 175 859 
(220) 22.05.1992 
(151) 02.10.1995 
(180) 22.05.2002
(540) ESTEE LAUDER SIMPLY SHEER 
(730) ESTEE LAUDER COSMETICS LTD., 161 

Coimnander Blvd., Agiiicourt, Ontario MlS 3K9, 
CA;

(510) Kozmetické prípravky a výrobky.
(511) 3
(210) 68754-92

(111) 175 860 
(220) 06.11.1992 
(151) 02.10.1995 
(180) 06.11.2002 
(540)

(730) "beauty" PROMOTION spol. s r.o., Na valech 
34, 160 00 Praha 6, CZ;

(510) Voňavkárske výrobky, oleje, vodičky na vlasy, laky 
na nechty, rúže, krémy, mydlá, farmaceutické vý
robky, výrobky z jantáru, perlete a pod., výrobky zo 
skla, porcelánu, kameniny, bižutérie.

(511) 3, 5, 14,20,21
(210) 72853-92

(111) 175 861
(220) 30.10.1992 
(151) 02.10.1995 
(180) 30.10.2002 
(540)



(730) MEDIATEL, spol. s r.o., Na Florenci 29, 110 00 
Pralia 1, CZ;

(510) Telefónne zoznamy, zoznamy adries, periodiká, 
sprievodca, kalendáre, ročenky, všetko na všetkých 
druhoch nosičov, tlačiarenské výrobky všetkých 
druhov, priamy marketing, mailing, telematika; 
komercionalizácia a publicita v uvedených publi
káciách, poskytovanie služieb súvisiacich s uvede
nými publikáciami, výrobkami a činnosťami; re
klamná činnosť akéhokoľvek druhu.

(511) 9,16,35
(210) 72670-92

(111) 175 862 
(220) 29.10.1992 
(151) 02.10.1995 
(180) 29.10.2002 
(540) ANAGLYPTA
(730) Crown Berger Limited, Darwen, Lancashire, GB;
(510) Papierové tapety, obloženie stien (netextilné - vo 

forme čalúnenia, nástenných kobercov).
(511) 27 
(210) 72629-92

(111) 175 863 
(220) 29.09.1992 
(151) 02.10.1995 
(180) 29.09.2002 
(540) BUTAFORM
(730) E. L DU PONT DE NEMOURS AND COMPA

NY, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu De
laware, Wilmington, Delaware, US;

(510) Umelé živice; ohybné fólie z plastických lunôt na 
použitie pri výrobe laminovaného bezpečnostného 
skla.

(511) 1,17 
(210) 71958-92

(111) 175 864 
(220) 25.09.1992 
(151) 02.10.1995 
(180) 25.09.2002 
(540)

(730) REDSTONE BRATISLAVA spol. s r.o., 
Hlinická č. 8, 831 05 Bratislava, SK,

(510) Výrobná a distribučná činnosť v oblasti filmu, au
diozáznamov a tlače; propagačná čiimosť.

(511) 9,16,35,41 
(591) farebná 
(210) 71895-92

(111) 175 865 
(220) 21.03.1989 
(151) 02.10.1995 
(180) 21.03.1999 
(540) AQUAFLEX
(730) Wesley^Jcsscn Corporation, 400 West Superior 

Street, Chicago, Illinois 60610, US;

(510) Prístroje a nástroje na vedecké a laboratórne účely, 
navigačné prístroje a nástroje, t.j. prístroje a nástro
je určené na prenášanie rozkazov, na meranie a prí
stroje na riadenie lietadiel, elektrické prístroje ne
začleněné do iných tried, prístroje a nástroje na 
bezdrôtovú telegrafiu, fotografické a kinematogra
fické prístroje, optické prístroje, optické, zväčšova
cie prístroje, prístroje a nástroje na váženie a me
ranie, signalizačné prístroje a nástroje, vrátane 
píšťaliek (signálnych), prístroje a nástroje určené na 
kontrolné účely, prístroje a nástroje na záchranné a 
učebné účely, automaty uvádzané do činnosti vho
dením mince alebo známky, prístroje na záznam a 
reprodukciu hovoreného slova, zapisovacie poklad
ne a počítacie stroje, vrátane kancelárskych a dier- 
kovacich strojov, špeciálne puzdrá pre vyššie uve
dené výrobky.

(511) 9
(210) 56213-89

(111) 175 866 
(220) 28.08.1991 
(151) 02.10.1995 
(180) 28 08.2001 
(540)

(730) Frema, spol. s r.o., Tyršovo nábřeží 401, 760 01 
Zlín, CZ;

(510) Odliatky zo sivej liatiny, farebných kovov a ich 
zliatin, meradlá, nástroje, prípravky sústružnické, 
brúsičské a frézarské, drevené modely odliatkov, 
zámočnícke práce, výroba vzduchotechnického za
riadenia, kovových konštrukcii, stroje a zariadenia 
chemického priemyslu, stroje pre obuvnícku výro
bu, nálvadné diely pre uvedené stroje a zariadenia, 
formy oceľové, epoxidové, hliníkové a zo zliatin fa
rebných kovov, konštrukcie strojov a zariadení, se- 
kacie nože, obuvnícke zariadenia (pribíjacie hlavy, 
kosiace valce, razidlá, matrice, nástroje, náradie), 
lisovacie práce (výroba klerikov, kovových dlaždíc, 
pier do kopýt, listových pier), drevomodelárske a 
stolárske práce, výroba kachieľ a mechanických za
bezpečovacích zariadení, vulkanizácia - výroba gu
mových výrobkov z plastických hmôt, poskytovanie 
soIlware, projektová činnosť v investičnej výstavbe, 
výroba, montáž, generálne opravy, rekonštrukcia a 
uskutočňovanie revíznych skúšok vyhradených 
zdvíhacích zariadení, revízie a skúšky prevádzko
vých kotlov a tlakových nádob, výroba, montáž, op
ravy, rekonštrukcie a periodické skúšky vyhrade
ných tlakových zariadení, cestná motorová doprava.

(511) 6,7, 8, 11,37, 39,42
(210) 63443-91

(111) 175 867 
(220) 26.04 1995 
(151) 02.10.1995 
(180) 26.04.2005 
(540)

AGROFINAL



(730) ACROFIN AL1 s pol. s r.o., Františka Lipku 2166, 
920 01 Hlohovec, SK;

(510) Poľnohospodárske stroje, vrátane motorov, motoro
vé vozidlá (dopravné prostriedky), vrátane súčastí; 
opravy poľnohospodárskych strojov, motorových 
vozidiel; prenájom motorových vozidiel; sprostred
kovateľská činnosť.

(511) 7,12,36,37,39
(210) 1116-95

(111) 175 868 
(220) 26.04.1995 
(151) 02.10.1995 
(180) 26.04.2005 
(540)

MAGF
(730) ACROFIN AL1 s pol. s r.o., Františka Lipku 2166, 

920 01 Hlohovec, SK;
(510) Poľnohospodárske stroje, vrátane motorov, motoro

vé vozidlá (dopravné prostriedky), vrátane súčastí; 
opravy poľnohospodárskych strojov, motorových 
vozidiel; prenájom motorových vozidiel; sprostred
kovateľská činnosť.

(511) 7,12,37,36,39
(210) 1115-95

(111) 175 869 
(220) 14.09.1994 
(151) 02.10.1995 
(180) 14.09.2004 
(540)

(730) Nestlé Food s.r.o. Prievidza, Košovskú cesta 11, 
971 27 Prievidza, SK;

(510) Dehydrovaná zmes na dochutenie polievok, omáčok, 
šalátov a podobne.

(511) 29,30 
(591) farebná 
(210) 2104-94

(111) 175 870 
(220) 25.05.1994 
(151) 03.10.1995 
(180) 25.05.2004 
(540) TIMEX

(730) TIMEX, akciová spoločnosť. Trnavská 33/c, 
831 04 Bratislava, SK;

(510) Chemikálie, chemické zmesi a chemické výrobky na 
fotografické a kinematografické účely, filmy foto
grafické a kinematografické neexponované všetkých 
druhov, fotografické papiere všetkých druhov, RTG 
chemikálie; filmy fotografické a kinematografické 
exponované všetkých druhov, fotodosky, fotofólie 
kazety, RTG filmy vyvolané, RTG fólie a kazety, 
filmy zvukové a pre záznam zvuku, nosiče pre zá
znam, reprodukciu a prenos zvuku, obrazu alebo 
zvuku a obrazu súčasne, audiokazety, vidoekazety, 
fotografické, kinematografické a optické prístroje, 
fotoaparáty všetkých druhov, filmové kamery, fil
mové prístroje, objektívy, ďalekohľady, teleskopy, 
reprodukčné zariadenia; príslušenstvo, stojany, sta
tivy, puzdrá, adaptéry, medzi krúžky, filtre, fotome- 
rače, fotoalbuiny, fotozásobniky, diapremietačky, 
diarámiky, diapozitívy, zásobníky, premietacie plát
na; fotokopírovacie prístroje; fotopásky, fotorožky, 
fotorámiky, obaly na fotografie a filmy, blesky, 
blesky elektronické včítane príslušenstva; batérie a 
akumulátory, dobíjacie a nabíjacie zariadenia pre 
fotografické, kinematografické, optické a osvetľo
vacie prístroje; spracovateľské automaty na foto
grafické a kinematografické účely, brašny, tašky, 
nosné remene pre uvedené výrobky, žiarovky, vý
bojky, objímky, osvetľovacie lampy, osvetlovacie 
telesá a reflektory na fotografické, kinematografické 
a optické účely, fotografie, fotografické pozitívy, 
filtračný papier, etikety; spracovanie a úprava foto- 
ínateríálov, vyvolávanie filmov všetkých druhov, 
vyhotovovanie fotografií a fotokópií všetkých dru
hov.

(511) 1,9, 11, 16,40
(210) 1208-94

(111) 175 871
(220) 25.05 1994 
(151) 03.10 1995 
(180) 25 05 2004 
(540)

(730) TIMEX, akciová spoločnosť, Trnavská 33/c, 831 
04 Bratislava, SK;

(510) Chemikálie, chemické zmesi a chemické výrobky na 
fotografické a kinematografické účely, filmy foto
grafické a kinematografické neexponované všetkých 
druhov, fotografické papiere všetkých druhov, RTG 
chemikálie; filmy fotografické a kinematografické 
exponované všetkých druhov; fotodosky, fotofólie 
kazety, RTG filmy vyvolané, RTG fólie a kazety, 
filmy zvukové a pre záznam zvuku, nosiče pre zá
znam, reprodukciu a prenos zvuku, obrazu alebo 
zvuku a obrazu súčasne, audiokazety, vidoekazety, 
fotografické, kinematografické a optické prístroje, 
fotoaparáty všetkých druhov, filmové kamery, fil
mové prístroje, objektívy, ďalekohľady, teleskopy, 
reprodukčné zariadenia; príslušenstvo, stojany, sta
tívy, puzdrá, adaptéry, medzikrúžky, filtre, fotome- 
rače, fotoalbuiny, fotozásobniky, diapremietačky, 
diarámiky, diapozitívy, zásobníky, premietacie plát-



na; fotokopírovacie prístroje; fotopásky, fotorožky, 
fotorámiky, obaly na fotografie a filmy, blesky, 
blesky elektronické včítane príslušenstva; batérie a 
akumulátory, dobíjacie a nabíjacie zariadenia pre 
fotografické, kinematografické, optické a osvetľo
vacie prístroje; spracovateľské automaty na foto
grafické a kinematografické účely, brašny, tašky, 
nosné remene pre uvedené výrobky, žiarovky, vý
bojky, objímky, osvetľovacie lampy, osvetľovacie 
telesá a reflektory na fotografické, kinematografické 
a optické účely; fotografie, fotografické pozitívy, 
filtračný papier, etikety, spracovanie a úprava foto- 
materiálov, vyvolávanie filmov všetkých druhov, 
vyhotovovanie fotografií a fotokópii všetkých dru
hov.

(511) 1,9, 11, 16,40
(210) 1209-94

(111) 175 872 
(220) 25.05.1994 
(151) 03.10.1995 
(180) 25.05.2004 
(540)

Z--------------------\

v________ _y
(730) T1MEX, akcioví spoločnosť, Trnavská 33/c, 

831 04 Bratislava, SK;
(510) Chemikálie, chemické zmesi a chemické výrobky na 

fotografické a kinematografické účely, filmy foto
grafické a kinematografické necxponované všetkých 
druhov, fotografické papiere všetkých druhov; RTG 
chemikálie; filmy fotografické a kinematografické 
exponované všetkých druhov, fotodosky, fotofólie 
kazety, RTG filmy vyvolané, RTG fólie a kazety, 
filmy zvukové a pre záznam zvuku, nosiče pre zá
znam, reprodukciu a prenos zvuku, obrazu alebo 
zvuku a obrazu súčasne, audiokazety, vidoekazety; 
fotografické, kinematografické a optické prístroje, 
fotoaparáty všetkých druhov, filmové kamery, fil
mové prístroje, objektívy, ďalekohľady, teleskopy, 
reprodukčné zariadenia; príslušenstvo, stojany, sta
tívy, puzdrá, adaptéry, medzi knižky, filtre, Ibtomc- 
rače, fotoalbumy, fotozásobuíky, diapremietačky, 
diarámiky, diapozitívy, zásobníky, premietacie plát
na; fotokopírovacie prístroje; fotopásky, fotorožky, 
fotorámiky, obaly na fotografie a filmy, blesky, 
blesky elektronické včítane príslušenstva; batérie a 
akumulátory, dobíjacie a nabíjacie zariadenia pre 
fotografické, kinematografické, optické a osvetľo
vacie prístroje; spracovateľské automaty pre foto
grafické a kinematografické účely; brašny, tašky, 
nosné remene na uvedené výrobky, fotografie, foto
grafické pozitívy, filtračný papier, etikety.

(511) 1,9,16
(210) 1210-94

(111) 175 873 
(220) 28.08.1991 
(151) 03.10.1995 
(180) 28.08.2001 
(540)

(730) Frcma1 spol. s r.o., Tyršovo nábřeží 401,760 01 
Zlín, CZ,

(510) Odliatky zo sivej liatiny, farebných kovov a ich 
zliatin, meradlá, nástroje, prípravky sústružnícke, 
brúsičské a firézarské; drevené modely odliatkov, 
zámočnícke práce, výroba vzduchotechnického za
riadenia, kovových konštrukcií, stroje a zariadenia 
chemického priemyslu, stroje pre obuvnícku výro
bu, náhradné diely pre uvedené stroje a zariadenia, 
formy oceľové, epoxidové, hliníkové a zo zliatin fa
rebných kovov, konštrukcie strojov a zariadení, se- 
kacie nože, obuvnícke zariadenia (pribíjacie hlavy, 
kosacie válce, razidlá, matrice, nástroje, náradie, li
sovacie práce), výroba klenkov, kovových dlaždíc, 
pier do kopýt, listových pier, drevomodelárske a 
stolárske práce, výroba kachieľ a mechanických za
bezpečovacích zariadení, vulkanizácia - výroba gu
mových výrobkov z plastických hmôt, poskytovanie 
software, projektová činnosť v investičnej výstavbe, 
výroba, montáž, generálne opravy, rekonštrukcia a 
uskutočňovanie revíznych skúšok vyhradených 
zdvíhacích zariadení, revízia a skúšky prevádzko
vých kotlov a tlakových nádob, výroba, montáž, op
ravy, rekonštrukcie a periodické skúšky vyhrade
ných tlakových zariadení, cestná motorová doprava.

(511) 6, 7,8, 11,37, 39,42
(210) 63442-91

(111) 175 874 
(220) 28.08.1991 
(151) 03.10.1995 
(180) 28.08.2001 
(540)

(730) Frcma, spol. s r.o., Tyršovo nábřeží 401, 760 01 
Zlín, CZ;

(510) Odliatky zo sivej liatiny, farebných kovov a ich 
zliatin, meradlá, nástroje, prípravky sústružnícke, 
brúsičské a frézarské; drevené modely odliatkov, 
zámočnícke práce, výroba vzduchotechnického za
riadenia, kovových konštrukcií, stroje a zariadenia 
chemického priemyslu, stroje pre obuvnícku výro
bu, náliradné diely pre uvedené stroje a zariadenia, 
formy oceľové, epoxidové, hliníkové a zo zliatin fa
rebných kovov, konštrukcie strojov a zariadení, se- 
kacic nože, obuvnícke zariadenia (pribíjacie hlavy,



kosacie valce, razidlá, matrice, nástroje, náradie, li
sovacie práce), výroba klenkov, kovových dlaždíc, 
pier do kopýt, listových pier, drevoinodelárske a 
stolárske práce, výroba kachieľ a mechanických za
bezpečovacích zariadení, vulkanizácia - výroba 
gumových výrobkov z plastických limôt, poskyto
vanie software, projektová činnosť v investičnej 
výstavbe, výroba, montáž, generálne opravy, re
konštrukcia a uskutočňovanie revíznych skúšok vy
hradených zdvíhacích zariadení, revízia a skúšky 
prevádzkových kotlov a tlakových nádob, výroba, 
montáž, opravy, rekonštrukcie a periodické skúšky 
vyhradených tlakových zariadení, cestná motorová 
doprava.

(511) 6, 7, 8, 11,37,39, 42
(210) 63444-91

(111) 175 875 
(220) 28.08.1991 
(151) 03.10.1995 
(180) 28.08.2001 
(540)

(730) Frema, spol. s r.o., Tyršovo nábřeží 401, 760 01 
Zlín, CZ;

(510) Odliatky zo sivej liatiny, farebných kovov a icli 
zliatin, meradlá, nástroje, prípravky sústružnícke, 
brúsičské a frézarské; drevené modely odliatkov, 
zámočnícke práce, výroba vzduchotechnického za
riadenia, kovových konštrukcií, stroje a zariadenia 
chemického priemyslu, stroje pre obuvnícku výro
bu, náhradné diely pre uvedené stroje a zariadenia, 
formy oceľové, epoxidové, hliníkové a zo zliatin fa
rebných kovov, konštrukcie strojov a zariadení, se- 
kacie nože, obuvnícke zariadenia (pribíjacie hlavy, 
kosacie valce, razidlá, matrice, nástroje, náradie, li
sovacie práce), výroba klenkov, kovových dlaždíc, 
pier do kopýt, listových pier, drevomodelárske a 
stolárske práce, výroba kachieľ a mechanických za
bezpečovacích zariadení, vulkanizácia - výroba 
gumových výrobkov z plastických hmôt, poskyto
vanie software, projektová čiiuiosť v investičnej 
výstavbe, výroba, montáž, generálne opravy, rekon
štrukcia a uskutočňovanie revíznych skúšok vyl !ra
dených zdvíhacích zariadení, revízia a skúšky pre
vádzkových kotlov a tlakových nádob, výroba, 
montáž, opravy, rekonštrukcie a periodické skúšky 
vyliradcných tlakových zariadení, cestná motorová 
doprava.

(511) 6, 7, 8, 11,37,39,42
(210) 63445-91

(111) 175 876 
(220) 28.08.1991 
(151) 03.10.1995 
(180) 28.08.2001

(540)

HUiECD
(730) ALTECO CHEMICAL PTE LTD, 19 Tuas Ave

nue 11, Singapore, SO;
(510) Lepiace látky na použitie v priemysle; umelé živice, 

syntetické živice a umelé hmoty na použitie v prie
mysle; kancelárske lepidlá.

(511) 1,16
(210) 63450-91

(111) 175 877 
(220) 23.09.1993 
(151) 03.10.1995 
(180) 23.09.2003
(540) NEKO
(730) NEKO spol. s.r.o., Kúpeľná 6, 080 01 Prešov, SK;
(510) Výroba, vývoj, poradenstvo a sprostredkovateľská 

činnosť v oblasti riadiacej, regulačnej a automati
začnej techniky a informačných systémov.

(511) 9,36,42 
(210) 1689-93

(111) 175 878 
(220) 26 10.1992 
(151) 03.10.1995 
(180) 26 10.2002 
(540) LABEX a.s
(730) IABEX a.s., Sabinovská 14, 821 02 Bratislava, 

SK;
(510) Fyzikálne a fyzikálno-chemické, rádiochemické, 

mikrobiologické, bakteriologické a biologické ana
lýzy v oblasti analytickej chémie; identifikácia ha
várii a spôsob ich odstránenia, sledovanie a návrh 
sanačných postupov, komplexné rozbory podľa po
žiadaviek na úseku ekológie a životného prostredia; 
vzorkovacie a monitorovacie práce; konzultačná a 
poradenská čiimosť v oblastiach analytickej chémie, 
ekológie a životného prostredia.

(511) 42 
(210) 72547-92

(111) 175 879 
(220) 20 11.1992 
(151) 03.10.1995 
(180) 20.11.2002 
(540) MASTERMIND
(730) INVKTA TOYS and GAMES LIMITED, 

Panncl House 159 Charles Street, Leicester LEl 
ILD.GB;

(510) Elektronické hry, počítačové hry, počítačový softwa
re, hračky, hry, rôzne veci na hranie a digitálne hry.

(511) 9,28 
(210) 73196-92



(111) 175 880 
(220) 31.12.1992 
(151) 03.10.1995 
(180) 31.12.2002 
(540)

S STAVEBNÍ 
rOBCHOONf SLUÍOV ^

BMZ
. BmjMOVlCE A

(730) Závodný Miroslav, Nová 3, Bnunovice, CZ;
(510) Stavebná výroba vrátane sprostredkovateľských a 

obstarávateľských služieb v stavebníctve; montáž, 
opravy a údržba elektrozariadení a bleskozvodov; 
projekčná činnosť v elcktrotcclmike, revízia elek
trického zariadenia a bleskozvodov; montáž, opravy 
a revízia plynových zariadení, drobné kovové vý
robky, výrobky drevárske napr. drevené prvky na 
montované stavby, rámy, drevené obaly, 'ýrobky z 
dreva a ostatné výrobky v tr. 20; tepelné izolácie; 
bytová údržba.

(511) 6, 17, 19,20, 37,42
(210) 74396-92

(111) 175 881 
(220) 31.12.1992 
(151) 03.10.1995 
(180) 31.12.2002 
(540) BMZ
(730) Závodný Miroslav, Nová 3, Bnunovice, CZ;
(510) Stavebná výroba vrátane sprostredkovateľských a 

obstarávateľských služieb v stavebníctve; montáž, 
opravy a údržba elektrozariadení a bleskozvodov; 
projekčná činnosť v elektrotechnike, revízia elek
trického zariadenia a bleskozvodov; montáž, opravy 
a revízia plynových zariadení, drobné kovové vý
robky, výrobky drevárske napr. drevené prvky na 
montované stavby, rámy, drevené obaly, výrobky z 
dreva a ostatné výrobky v tr. 20; tepelné izolácie; 
bytová údržba.

(511) 6, 17, 19,20, 37,42 
(210) 74397-92

(111) 175 882 
(220) 31.12.1992 
(151) 03.10.1995 
(180) 31.12.2002 
(540)

BMZ

(730) Závodný Miroslav, Nová 3, Bnunovice, CZ;

(510) Stavebná výroba vrátane sprostredkovateľských a 
obstarávateľských služieb v stavebníctve; montáž, 
opravy a údržba elektrozariadení a bleskozvodov, 
projekčná činnosť v elektrotechnike, revízia elek
trického zariadenia a bleskozvodov, montáž, opravy 
a revízia plynových zariadení, drobné kovové vý
robky, výrobky drevárske napr. drevené prvky na 
montované stavby, rámy, drevené obaly, výrobky z 
dreva a ostatné výrobky v tr. 20; tepelné izolácie; 
bytová údržba.

(511) 6, 17, 19, 20, 37,42 
(210) 74398-92

(111) 175 883 
(220) 09.06.1993 
(151) 03.10.1995 
(180) 09.06.2003
(540) HANKIN
(730) Tomášová Anna, Zot. Budovateľ 28, 062 01 Starý 

Smokovec, SK;
(510) Konfekcia, metrový, kusový a galantérny tovar, šitie 

odevov na zakázku, šitie konfekcie.
(511) 24, 25. 26, 40 
(210) 903-93

(!!!) 175 884
(220) 11.06.1993
(151) 03.10.1995
(180) 11.06.2003
(540)

(730) KELLOGG COMPANY, spoločnosť zriadená 
podľa zákonov štátu Delaware, 235 Porter Street, 
Battle Creek, Michigan, US;

(510) Jedlo a prísady do jedla, obsiahnuté v triede 30; 
obilniny na raňajky a pripravené a ochutené obilni
ny, vrátane tých, ktoré sú pripravené z pšenice, raže, 
jačmeňa, kukurice, ovsa a ryže; chuťovky, múka a 
obilné výrobky určené na ľudskú výživu, napr. ov
sené vločky a pod.; káva, čaj, kakao, cukor, ryža, 
tapioka, ságo, kávové náhradky, nápoje z kávy, ka
kaa, čokolády, chlieb, sucháre a sušienky, koláče, 
jemné pečivo a cukrovinky, zmrzlina; med, sirup z 
melasy; kvasnice, prášky do pečiva; soľ, horčica; 
korenie, čierne korenie, ocot, chuťové omáčky, ľad.

(511) 30
(210) 942-93

(111) 175 885 
(220) 01.10.1993 
(151) 03.10.1995 
(180) 01.10.2003
(540) CLAM OXYL



(730)

(510)
(511) 
(210)

SmithKIine Bcecham pic, New Horizons 
TW8 9EP Brentford, Middlesex, GB; 
Veterinárne prípravky a látky.
5
1754-93

Court,

(!!!) 175 886
(220) 01.10.1993
(151) 03.10.1995
(180) 01.10.2003
(540) LECTADE plus
(730) SmithKline Beccham pic, New Horizons 

TW8 9EP Brentford, Middlesex, GB;
Court,

(510) Veterinárne prípravky a látky.
(511) 5
(210) 1756-93

(111) 175 887
(220) 01.10.1993
(151) 03.10.1995
(180) 01.10.2003
(540) VALBAZEN
(730) SmithKline Bcccham pic, New Horizons 

TW8 9EP Brentford, Middlesex, GB;
Court,

(510) Veterinárne prípravky a látky.
(511) 5
(210) 1757-93

(111) 175 888
(220) 01.10.1993
(151) 03.10.1995
(180) 01.10.2003
(540) STAFAC
(730) SmithKline Bcecham pic, New Horizons 

TW8 9EP Brentford, Middlesex, GB,
Court,

(510) Veterinárne prípravky a látky.
(511) 5
(210) 1758-93

(111) 175 889
(220) 01.10.1993
(151) 03.10.1995
(180) 01.10.2003
(540) VANGUARD
(730) SmithKline Bcccham pic, New Horizons 

TW8 9EP Brentford, Middlesex, GB;
Court,

(510) Veterinárne prípravky a látky.
(511) 5
(210) 1761-93

(111) 175 890
(220) 01.10.1993
(151) 03.10.1995
(180) 01.10.2003
(540) VANGUARD 7
(730) SmithKline Bcccham pic, New Horizons 

TW8 9EP Brentford, Middlesex, GB;
Court,

(510) Veterinárne prípravky a látky.
(511) 5
(210) 1765-93

(111) 175 891 
(220) 07.04.1994 
(151) 03.10.1995 
(180) 07.04.2004 
(540)

(730) N.V. NUTRIZIA, Stationsstraat 186, 2712 HM 
Zoetenneer, NL;

(510) Potraviny, najmä dietetická výživa pre dojčatá, deti 
a chorých, napr. zeleninová detská výživa v sklene
ných obaloch, mliečne a mliekárenské výrobky, 
vrátane nápojov a akékoľvek obilné výrobky určené 
na výživu ľudí, napr. vločky, sušienky, sucháre, pe
čivo.

(511) 5,29,30
(210) 828-94

(111) 175 892 
(220) 29.04.1993 
(151) 03.10.1995 
(180) 29.04.2003
(540) TURBOMAX
(730) ('ASTROL LIMITED, Burmah Castrol House, 

Pipers Way, Swindon, Wiltshire SN3 IRE, GB,
(510) Oleje a mazacie tuky, mazadlá; palivá; nechemické 

aditiva paliv, mazadiel a mazacích tukov, kompo
zície pohlcujúce prach, namáčacie a spojovacie 
kompozície; ilmninanty.

(511) 4 
(210) 571-93

(111)
(220)
(151)
(180)
(540)

175 893
23.09.1993
03.10.1995
23.09.2003

UMlOM

(730) Union Knop ľ GmbH, Bielefeld, DE;
(510) Gombíky, spony a pracky pre časti odevov.
(511) 26 
(210) 1681-93

(111) 175 894 
(220) 23.09.1993 
(151) 03.10.1995 
(180) 23.09.2003 
(540) UNITAL
(730) DRUCIIEMA, družstvo pro chemickou výrobu a 

služby, Václavské nám. 14, 111 66 Praha l, CZ;
(510) Lepidlá všetkých druhov na domáce a priemyselné 

účely.
(511) 3 
(210) 1696-93



(111) 175 895 
(220) 23.09.1993 
(151) 03.10.1995 
(180) 23.09.2003 
(540) DISKONT
(730) DRUCIIEMA, družstvo pro chemickou výrobu a 

služby. Václavské nám. 14, 111 66 Pralia 1, CZ;
(510) Lepidlá všetkých druhov na domáce a priemyselné 

účely.
(511) 3 
(210) 1697-93

(111) 175 896 
(220) 27.09.1993 
(151) 03.10.1995 
(180) 27.09.2003
(540) PowerChek
(730) Fiskars Oy Ab, Maimerbeimvagen 14A, Helsinki, 

FI;
(510) Zariadenia na nepretržitú dodávku energie, tzn. ná

hradné zdroje energie.
(511) 9 
(210) 1717-93

(111) 175 897 
(220) 27.09.1993 
(151) 03.10.1995 
(180) 27.09.2003
(540) PowerRite
(730) Fiskars Oy Ab, Maimerbcimvagen 14A, Helsinki, 

Fl;
(510) Zariadenia na nepretržitú dodávku energie, tzn. ná

hradné zdroje energie.
(511) 9 
(210) 1716-93

(111) 175 898 
(220) 27.06.1995 
(151) 03.10.1995 
(180) 27.06.2005 
(540) NURSOY
(730) AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORA

TION, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey, 
US;

(510) Farmaceutické prípravky, detské výživy, potraviny 
pre deti, diétne a dietetické výrobky.

(511) 5 
(210) 1802-95

(111) 175 899 
(220) 27.06.1995 
(151) 03.10.1995 
(180) 27.06.2005 
(540) TRINORDIOL
(730) AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORA

TION, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey, 
US,

(510) Farmaceutické prípravky, detské výživy, potraviny 
pre deti, diétne a dietetické výrobky.

(511) 5 
(210) 1803-95



Zapísané obnovy ochranných známok

87 716 151 128 156 823 162 384 166 056
92 371 151 353 157 126 162 385 166 105
93 016 151 418 162 086 162 386 166 131
95 617 151 727 162 087 162 393 166 180
96 468 155 494 162 216 165 914 166 200
98 767 155 560 162 264 165 925 166 201

102 209 155 837 162 315 166 010 166414
151 106 156 162 162 382 166 045 166 794

(111) 87 716 
(220) 07.12.1925 
(151) 07.12.1925 
(180) 07.12.2005
(540) Jodorgan
(730) SLOVAKOFARMA a.s., Železničná 12, 920 27 

Hlohovec, SK;
(510) Lekárnický prípravok na liečivé účely, na podanie 

vnútorné a vonkajšie, podkožné a vnútorné nosné.
(511) 5 
(210) 1210-25

(111) 92 371 
(220) 19.01.1943 
(151) 19.01.1943 
(180) 19.01.2003 
(540) Eugastrin
(730) SLOVAKOFARMA a.s., Železničná 12, 920 27 

Hlohovec, SK;
(510) Liečivá, chemické prípravky na liečivé a zdravotné 

účely, farmaceutické drogy a prípravky, náplasti a 
obväzové látky, dezinfekčné prostriedky. Chemické 
výrobky na vedecké účely, minerálne vody, nealko
holické nápoje, žriedlové a kúpeľné soli, dietetické 
živiny.

(511) 1,5,32 
(210) 19025-59

(111) 93 016 
(220) 18.01.1923 
(151) 18.01.1923 
(180) 18.01.2003 
(540) Carboraffin
(730) Moravské chemické závody, a.s.. Chemická 1, 

709 03 Ostrava, CZ;
(510) Chemické výrobky, odfarbovacie prostriedky na te

kutiny, liečebné a zverolekárske prípravky.
(511) 1,3,5 
(210) 10293-23

(111) 95 617 
(220) 06.10.1944 
(151) 06.10.1944 
(180) 06.10.2004

(540)

(730) BOCHEMIE, s.r.o., Lidická 326, 735 95 Bohu
mín, CZ;

(510) Chemické výrobky na priemyselné, vedecké a foto
grafické účely, technicky a chemicky čisté chemi
kálie, ako aj chemikálie na analýzu, nerastné suro
viny, aktívne uhlie na liečebné a priemyselné účely, 
ložiskové kovy, ľahké kovy a zliatiny ľahkých ko
vov, chemické výrobky pre hutníctvo a spracovanie 
rúd, elektrochemické výrobky (karbid, ferro- 
zliatiny), organické farbivá, medziprodukty na výro
bu organických farbív, organické a anorganické 
pigmenty, farby, bronzový prášok, sušidlá a riedidlá 
do tlačiarenských farieb, tlačiarenská valcovina, ko
vové fólie, lístkové kovy, aluminiové obaly všetkých 
druhov, liečivá, lieky, chemické výrobky na liečeb
né a zdravotnícke účely, farmaceutické drogy, séra, 
liečivé a profylaktické vakcíny, dietetické príprav
ky, prostriedky na ničenie škodcov, prostriedky na 
ochranu rastlín, rastové látky rastlinné, sterilizačné 
a dezinfekčné prostriedky, prostriedky na konzervo
vanie pokrmov, glukóza na vyživovacie, dietetické a 
liečebné účely, hnojivá, fermeže, laky, moridlá, ži
vice, lepidlá, rozpúšťadlá, zmäkčovadlá, prostriedky 
na odstraňovanie tukov, krémy na obuv, prostriedky 
na spracovanie a zušľachťovanie kože, prostriedky 
apretúme a triesliace, atramenty, umelý kaučuk, u- 
melé lisovacie hmoty, lisované alebo striekané vý
robky z umelých lisovacích hmôt, umelé hmoty na 
výrobu lakov a na impregnáciu, hmota na výrobu 
gramofónových platní, umelý šelak, umelé živice, 
lisovací prášok z umelých živíc, umelé vlákna, ná
hrady za Iyko a rákosie, papier, lepenka, suroviny a 
polotovary na výrobu papiera, papierové a kartóno
vé výrobky: obaly všetkých druhov z impregnované
ho alebo neimpregnovaného papiera, papierové po
háre a nádobky, papierové vlákna, papierové 
priadze, papierové špagáty, textilné dutinky, textil
né cievky, dutinky a trubice všetkých druhov, uzá
very na mliekové flaše, voskovaný papier, papierové 
koberce, držadlá na bicykle, papierové spartérie, 
sklápacie kovové puzdrá, technické oleje a tuky,



mazadlá, benzín, predmety z dreva, a to drevené 
spartérie, drevná drvina, rezivo, dosky na debny a i- 
né obaly z dreva, ocot, buničina a jej deriváty, celu
lóza na umelé vlákna, na celofán, na nitračné účely 
a na papier, pripadne tiež v spojení s inými surovi
nami, estery, a étery, celulózy na umelé vlákna, na 
výrobu lakov a filmov, výrobky z viskózovej celuló
zy, priehľadné a nepriehľadné fólie, umelé huby, 
buničitá vlna a výrobky z nej, spartérie z buničitej 
vlny, sulfitový lieh, zahustený sulfitový výluh, celu
lózová smola, kvasnice na vyživovacie a kŕmne úče
ly, prostriedky pracie, sťahovacie, bieliace, zmáča- 
cie, zušľachťované pre textilný priemysel, škrob a 
škrobové výrobky pre vyživovacie, farmaceutické a 
priemyselné účely, ako aj na škrobenie bielizne, 
prostriedky na odstraňovanie škvŕn, prostriedky 
proti hrdzi, prostriedky čistiace a leštiace, brúsiace 
prostriedky, leonský tovar, zápalky všetkých dru
hov, zápalkový tovar, zapaľovače.

(511) 1,3, 16,31,34
(210) 2938-44

(Ml) 96 468 
(220) 05.10.1925 
(151) 05.10.1925 
(180) 05.10.2005 
(540) Brightray
(730) INCO ALLOYS LIMITED, Holmer Road, Here

ford, GB;
(510) Neopracovaná alebo čiastočne opracovaná chrómo- 

niklová zliatina
(511) 6 
(210) 5333-25

(111) 98 767 
(220) 20.09.1933 
(151) 20.09.1933 
(180) 20.09.2003 
(540) ALKALIT
(730) INFUSIA, a.s., Sadská 3,289 13 Hofátev, CZ,
(510) Farmaceutické prípravky.
(511) 5
(210) 18593-33

(111) 102 209 
(220) 21.03.1904 
(151) 21.03.1904 
(180) 21.03.2004
(540) MaItoferrochin
(730) Léčivé rostliny, štátni podnik, U Národní galerie 

472, 156 15 Pralia 5 - Zbraslav, CZ;
(510) Chinoželezité víno.
(511) 5
(210) 470-1904

(111) 151 106 
(220) 05.02.1953 
(151) 27.04.1953 
(180) 05.02.2003 
(540) DITURVIT
(730) Keramické závody, a.s.. Průmyslová 14, 670 01 

Znojmo, CZ;

(510) Zdravotná keramika zo spekaného črepu VITREO
US-CHINA.

(511) 11 
(210) 2147-53

(111) 151128 
(220) 28.04.1953 
(151) 26.05.1953 
(180) 28.04.2003 
(540)

WEIN BAC H
(730) PETROF, státní podnik. Brněnská 207, 500 06 

Hradec Králové, CZ;
(510) Piana, pianína, harmónia a súčasti týchto nástrojov.
(511) 15 
(210) 2341-53

(IM) 151353 
(220) 12.02.1954 
(151) 10.03.1954 
(180) 12.02.2004 
(540) TRIANTOIN
(730) SLOVAKOFARMA a.s„ Železničná 12, 920 27 

Hlohovec, SK;
(510) Výrobky chemické, farmaceutické, kozmetické, 

dietetické; liečivá humánne a veterinárne, prípravky 
dezinfekčné a na hygienu tela; proti rastlinným a ži
vočíšnym škodcom.

(511) 1,3,5 
(210) 582-54

(Ml) 151418 
(220) 31.03.1954 
(151) 14.05.1954 
(180) 31.03.2004 
(540)

(730) Velamos a.s., 788 16 Sobotín, CZ;
(510) Bicykle a ich súčiastky.
(511) 12 
(210) 1380-54

(111) 151727 
(220) 18.11.1954 
(151) 15.12.1954 
(180) 18.11.2004
(540) AKRA
(730) AKRA, a.U sirkárny 252, 370 41 České Budě

jovice, CZ;
(510) Platiny všetkých druhov pre pletacie stroje, lamelky 

pre textilné stroje; gramofónové ihly, chirurgické a 
injekčné ihly, bodce a hroty pre rysovadlá, ihly pre 
zošivacie stroje, ihly pre knihárske stroje; ihly ruč
né, ihly pre domácnosť a remeslá, ihly pre strojové 
šitie, ihly jazýčkové a háčikové, ihly pre pletacie



stroje, pomocné ihly-dekry. ihly na priemyselné vl
čely, ihly do šijacích strojov, ihly textilné, ihly ple
tacie, pletacie drôty a ihlice, špendlíky so sklenenou 
hlavou, háčkovadlá a sicťovadlá, textilné lyoty a 
bodce, ihly spodkové, ilily do petrolejových varičov, 
navliekače ihiel, rybárske udičky 

(511) 6, 9, 10, 16,26, 28 
(210) 3709-54

(111) 155 494 
(220) 22.06.1963 
(151) 06.07.1963 
(180) 22.06.2003 
(540)

Gzdok

(730) ČEDOK, Praha, Na příkopě 18, 111 35 Pralia 1,
CZ,

(510) Vykonávanie všestrannej starostlivosti o zahranič
ných návštevníkov na celom území ČR od ich prí
chodu na územie ČR až do ich odchodu, najma." za
bezpečovanie ubytovania a stravovania a zaobstará
vanie prepravy zalyaničných návštevníkov a ich 
batožiny, organizovanie zájazdov dopravnými pros
triedkami všetkých druhov na miesta historických a 
kultúrnych pamiatok, prírodných pozoruhodností a k 
objektom socialistickej výstavby, organizovanie 
prehliadok múzeí, kultúrnych zbierok, knižníc, Iira- 
dov, zámkov a kultúrnych ústavov, návštevy diva
diel, koncertov, kín, všetkých iných kultúrnych, zá
bavných a športových podnikov, zabezpečovanie re
kreačného pobytu cudzincov v ČR, zaobstarávanie 
sprievodcov a tlmočníkov, zaobstaranie a predaj 
cestovných informačných a propagačných brožúr a 
kníh, spomienkových predmetov a darčekov. Za
bezpečovanie všetkých iných služieb zahraničným 
hosťom a českým občanom cestujúcim do cudziny 
súvisiacich s cestovaním do cudziny alebo z cudzi
ny do ČR na základe platných predpisov a opráv
není, najmä: predaj cestovných lístkov, miesteniek 
a iných cestovných cenín na železničné, automobi
lové, letecké a lodné cesty v ČR a v zahraničí, 
predaj lôžkových poukážok na medzinárodnú a 
miestnu prepravu a poukážok na stravovanie v jedá
lenských vozňoch alebo v lietadlách na zalyanič
ných alebo tuzemských železničných a leteckých 
tratiach a v lodných pasážiach do akejkoľvek cudzi
ny, zaobstarávanie poukážok na služby, akreditívov 
a cestovných šekov, zabezpečovanie cestovného po
istenia osôb a batožiny, obstarávanie cestovných pa
sov a víz, ako aj iných nevylumtných dokladov na 
cesty do cudziny vrátane zhotovenia potrebných 
prekladov pri pasovej agende, obstarávanie výmeny 
platidiel.

(511) 35,36,39,41,42
(210) 28927-63

(111) 155 560 
(220) 09.1963
(151) 13.09.1963 
(180) 03.09.2003 
(540) ALKON
(730) TONASO a.s., Ústí nad Labem - Neštčmice, CZ;
(510) Odpeňovacie a zmäkčovacie prostriedky.
(511) 3
(210) 29376-63

(111) 155 837 
(220) 08.05.1964 
(151) 23.05.1964 
(180) 08.05.2004 
(540) TENIFUGIN
(730) SLOVAKOFARMA a.s., Železničná 12, 920 27 

1 llohovec, SK;
(510) Liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne a 

veterinárne, organopreparáty, očkovacie látky, séra 
a výrobky z krvi, chemické výrobky pre lekárstvo, 
hygienu, farmáciu a vedu; prípravky baktericídne, 
fungicídne, insekticídne; dezinfekčné prípravky; 
prípravky proti nákaze; prípravky na konzervovanie; 
prostriedky na ničenie škodcov a rastlín; čistiace 
prostriedky, liečebné mydlá; prípravky posilňovacie 
a dietetické; prípravky na ošetrovanie zubov a ús
tnej dutiny, zubné výplne a protézy, náplasti, obvä
zový a šijací materiál pre chirurgiu; diagnostiká; je
dy a minerálne vody s výnimkou prírodných.

(511) 1,3,5,10,32 
(210) .31283-64

(111) 156 162 
(220) 03 11.1964 
(151) 10.04.1965 
(180) 03.11.2004 
(540)

(7.30) Socicté TABBARAII pour Ie Commerce et 
!•Industrie S.A.L., Beyrouth, LB;

(510) Sladené kondenzované mlieko.
(511) 29 
(210) 32621-64

(III) 156 823 
(220) 24.08.1965 
(151) 14.07.1966 
(180) 24.08.2005 
(540) ALUSVIT
(730) Chcmosvit, a.s., Štúrova 101,059 21 SVIT, SK;
(510) Viskózová fólia vrstvená kovovou fóliou, spojená 

mikrovoskom, používaná na balenie potravinár
skych a iných priemyselných výrobkov.

(511) 6,20 
(210) .35144-65



(111) 157 126 
(220) 24.06.1964 
(151) 15.12.1966 
(180) 24.06.2004 
(540)

(730) SALANT CORPORATION, 1114 Avenue of the 
Americas, New York 10036, US;

(510) Pánske odevy a bielizeň všetkých druhov.
(511) 25 
(210) 31716-64

(111) 162 086 
(220) 02.05.1974 
(151) 16.09.1974 
(180) 02.05.2004 
(540) INFA-CARE
(730) The Procter & Gamble Company, One Procter & 

Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US;
(510) Farmaceutické prípravky a látky, antiseptiká, dezin

fekčné prostriedky, sterilizačné prípravky a zdra
votnícke prípravky a látky, dezodoranty.

(511) 5
(210) 47870-74

(111) 162 087
(220) 02.05.1974
(151) 16.09.1974
(180) 02.05.2004
(540) INFA-CARE
(730) The Procter & Gamble Company, One Procter & 

Gamble Plaza, Cincimiati, Ohio, US;
(510) Kozmetické prípravky a neliečivé toaletné príprav

ky, prípravky na ošetrovanie vlasov, neliečivé prí
pravky na ošetrovanie kože na hornej časti hlavy, 
mydlá.

(511) 3
(210) 47871-74

(111) 162 216
(220) 21.06.1974
(151) 21.06.1974
(180) 21.06.2004
(540) TRIBALOY
(730) Stoody Dcloro Stellite, Inc., 101 South Hanley Ro

ad, St. Louis, Missouri, US;
(510) Intermetnlické zliatinové kompozície v odliatkoch a 

práškoch na použitie pri výrobe ložísk, vačiek, tes
není a pod.

(511) 6
(210) 47979-74

(111) 162 264
(220) 15.07.1974
(151) 03.03.1975
(180) 15.07.2004
(540) POWER-BRACE
(730) Miner Enterprises, Inc., Geneva, Dlinois, US;
(510) Ručne ovládané vertikálne vačkové a háčikové uzá

very dvier vozidiel, hlavne uzávery samozamykacie 
a dvere upevňujúce pre závesné dvere nákladných 
vozov používaných v nákladných železničných vo
zoch; cestných transportných a na prepravu dobytka 
určených nákladných vozov a vlekov a v kontajne
roch prepravovaných na vozidlách.

(511) 6
(210) 48046-74

(III) 162 315 
(220) 26.09.1974 
(151) 21.03.1975 
(180) 26.09.2004 
(540) DIPROPHOS
(730) SCIIERĽNG CORPORATION, 2000 Galloping 

Hill Road, Kenilworth, New Jersey, US;
(510) Kortikosteroidný prípravok.
(511) 5
(210) 48190-74

(111) 162 382 
(220) 19.06.1974 
(151) 15.05.1975 
(180) 19.06.2004 
(540) CDB CLEARON
(730) Oiin Corporation, spoločnosť zriadená podľa záko

nov štátu Virginia, Stamford 120 Long, Ridge Ro
ad, CT 06904, US;

(510) Zlúčeniny, ktoré obsahujú stabilizovaný suchý 
chlór, bieliace prípravky, detergenty na použitie pri 
priemyselných a výrobných postupoch; materiály na 
bielenie; detergenty nielen na použitie pri priemy
selných a výrobných postupoch; prášky na pranie a 
drlmutie na použitie v domácnosti a v priemysle; 
dezinfekčné prostriedky, zdravotnícke chemické 
látky; sanitizátory pre plavecké bazény; pesticídy.

(511) 1,3,5 
(210) 47969-74

(111) 162 384 
(220) 26.06.1974 
(151) 21.05.1975 
(180) 26.06.2004 
(540)



(730) JOCKEY INTERNATIONAL, INC., spoločnosť 
zriadená podľa zákonov štátu Wisconsin, Kenosha, 
Wisconsin, US;

(510) Odevy, bielizeň, obuv, najmä topánky, ťapky.
(511) 25 
(210) 47998-74

(730) British - American Tobacco Company, Limited,
London S. W. 1, GB;

(510) Tabak spracovaný alebo nespracovaný.
(511) 34 
(210) 53620-84

(111) 162 385 
(220) 26.06.1974 
(151) 21.05.1975 
(180) 26.06.2004 
(540) Y - FRONT
(730) JOCKEY INTERNATIONAL, INC., spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Wisconsin, Kenosha, 
Wisconsin, US;

(510) Odevy, bielizeň, obuv, najmä topánky, ťapky.
(511) 25 
(210) 47999-74

(111) 162386 
(220) 02.07.1974 
(151) 21.05.1975 
(180) 02.07.2004 
(540) ELNA
(730) ELNA KABUSTIIKI KAISIU (ELNA CO., 

LTD.), Kanagava-keu, JP;
(510) Kondenzátory, doštičky s plošnými obvodmi, polo

vodičové prvky, odpory, zariadenia na zapoj ovanie a 
prerušovanie elektrických okruhov, batérie a suché 
články.

(511) 9
(210) 48016-74

(111) 162 393 
(220) 25.07.1974 
(151) 23.05.1975 
(180) 25.07.2004 
(540) POLLINEX
(730) Bcecham Group p.l.c., Brentford, Middlesex, GB;
(510) Vakcíny na liečenie alergie.
(511) 5
(210) 48058-74

(111) 165 914 
(220) 18.04.1984
(151) 18.04.1985 
(180) 18.04.2004 
(540)

(111) 165 925 
(220) 29.08.1984 
(151) 08.05.1985 
(180) 29.08.2004 
(540) CHEMOPRÉN
(730) Henkel Austria GmbIL Erdbergstrasse 29, 

1030 Wien, AT,
(510) Chlórprénové lepidlá.
(511) 1,16 
(210) 53795-84

(111) 166 010 
(220) 15.11.1984 
(151) 16.07.1985 
(180) 15.11.2004
(540) ^ACTROBAN
(730) Beecham Group p.l.c., Brentford, Middlesex, GB;
(510) Antibiotické prípravky a substancie na použitie u 

ľudí.
(511) 5
(210) 53935-84

(111) 166 045 
(220) 15.11.1984 
(151) 12.09.1985 
(180) 15.11.2004
(540) BRIGADE
(730) FMC Corporation, 1735 Market Street, Philadel

phia, Pennsylvania, US;
(510) Pesticidy na použitie v poľnohospodárstve.
(511) 5
(210) 53937-84

(111) 166 056 
(220) 10.05.1984
(151) 18.09.1985 
(180) 10.05.2004
(540)

(730) Sharp KabushikJ Kaisha, 22-22 Nagaike-cho, A- 
beno-ku, Osaka, JP;

(510) Prístroje a nástroje na vedecké a laboratórne účely, 
prístroje a nástroje navigačné, t.j. prístroje a nástro
je určené na prenášanie rozkazov, na meranie a prí
stroje všeobecne užívané pri riadení lodi a lietadiel; 
prístroje a nástroje geodetické a prístroje a nástroje



elektrické, nezačleněné do iných tried; prístroje a 
nástroje na bezdrôtovú telegrafiu, prístroje fotogra
fické, kinematografické, optické, vrátane premieta
čov obrazov a zväčšovacích prístrojov, prístroje a 
nástroje na váženie a meranie, prístroje a nástroje 
signalizačné vrátane signálnych píšťaliek; prístroje 
a nástroje určené na kontrolné účely, prístroje a 
nástroje na účely záchranné a učebné; automaty u- 
vádzané do činnosti vhodením mince alebo známky, 
prístroje na záznam a reprodukciu hovoreného slo
va; zapisovacie pokladne a počítacie stroje vrátane 
kancelárskych a dierovacich strojov, hasiace 
prístroje; špeciálne puzdrá na prístroje a nástroje, 
ktoré sú zaradené do tejto triedy.

(511) 9
(210) 53643-84

(111) 166 105 
(220) 14.11.1984 
(151) 16.11.1985 
(180) 14.11.2004 
(540) GLUCANEX
(730) Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bag- 

svaerd, DK;
(510) Enzýmy na technické a priemyslové použitie.
(511) 1
(210) 53932-84

(111) 166 131 
(220) 21.12.1984 
(151) 21.12.1985 
(180) 21.12.2004
(540) DANE
(730) IIans Schwarzkopf GmbH, Hohenzollemring 127- 

129, Hamburg, DE;
(510) Výrobky voňavkárske, prostriedky pre starostlivosť 

o telo, prostriedky krášliace, prostriedky na umý
vanie vlasov, čistenie zubov a toaletné mydlá.

(511) 3
(210) 53995-84

(III) 166 180 
(220) 12.10.1984 
(151) 19.03.1986 
(180) 12.10.2004 
(540) NASH 904
(730) The Nash Engineering Company, 9 Trefoil Drive, 

Trumbull, Coimecticut 06611, US;
(510) Čerpadlá a kompresory, ich súčiastky a príslušen

stvo, hlavne prístroje na ich ovládanie, ventily.
(511) 7
(210) 53858-84

(111) 166200 
(220) 04.05.1984 
(151) 09.04.1986 
(180) 04.05.2004
(540) SOVEREIGN

(730) Gallaher Limited, Brooklands Road, WE YB RID
GE, Surrey KT 13 OQU, GB;

(510) Spracovaný tabak.
(511) 34 
(210) 53635-84

(111) 166 201 
(220) 04.05.1984 
(151) P9.04.1986 
(180) 04.05.2004 
(540)

EBARA
(730) Ebara Corporation, 11-1, Haneda Asahi-cho, 

Ota-ku, Tokyo, JP;
(510) Čerpadlá: odstredivé čerpadlá so špirálovou skri

ňou, axiálne čerpadlá, diagonálne čerpadlá, ponorné 
motorové čerpadlá, samonasávacie čerpadlá, vákuo
vé čerpadlá, čerpadlá použiteľné ako hydromotor, 
podtlakové tepelné čerpadlá, zubové čerpadlá, 
skrutkové čerpadlá, vysokotlakové sprchové čističe. 
Vodné turbíny. Francisove turbíny, vrtuľové vodné 
turbíny, Kaplanové turbíny, Peltonove turbíny, re- 
verzibilné turbíny. Pneumatické stroje: odstredivé 
dúchadlá, radiálne ventilátory, lopatkové ventiláto
ry, niekoľkolopatkové ventilátory, axiálne ventiláto
ry, rotačné dúchadlá, odstredivé kompresory, axiál
ne kompresory, rotačné plynomery, dezintegrátory, 
expandéry plynu, aerodynamické tunely, aerátory. 
Chladiace stroje: odstredivé chladiace stroje, ab
sorpčně chladiace stroje, plynové chladiče, tepelné 
čerpadlá, chladiace jednotky, rúrkové jednotky s 
ventilátorom, chladiace veže. Kotly: vodorúrové 
kotly, kotly na ohrievanie vody, balené kotly. Stro
jové zariadenia: zariadenia na získavanie plynu zo 
spaľovania odpadkov, kompostovacie čistiace zaria
denia, drviče, odsírovacie zariadenia, zberače pra
chu, dezodoračné zariadenia, práčky na plyn, do
pravníky na mestské odpadky, spaľovacie pece, 
spaľovacie pece na odpadky, sedimentačně zaria
denia, rýchlofiltre, ionomeniče, automatické dávko
vacie zariadenia pre proces fermentácie splaškových 
kalov a odpadkov na tvorbu kompostov, komposto
vacie zariadenia, cukrovary, solivary, odparky, kys
líkové bieliace zariadenia, vzduchové systémy pre 
papierenské stroje, regeneračné zariadenia na výro
bu polobimičiny polochemickým procesom, fermen- 
Utčné zariadenia, odstredivé zariadenia na odvodňo
vanie kalu, pneumatické dopravníky, selektívne 
rozprašovacie triediče, tlmiče. Olejové hydraulické 
stroje: olejové hydraulické čerpadlá, olejové hyd
raulické motory, olejové hydraulické prevody, ole
jové hydraulické stroje všeobecne. Jadrové zaria
denia: demineralizátory kondenzátu, zariadenia na 
spracovanie rádioaktívnych tekutých odpadov 
(filtre, demineralizátory a odparovače), zariadenia



na bituminizáciu rádioaktívnych odpadov, zariade
nia na spracovanie rádioaktívnych plynných odpa
dov. Priemyslové stroje: parné turbíny, hydraulické 
monitory, hydraulické spojky, vodné fontáno v í prí
stroje vrátane potrubí, dýz, čerpadiel, zariadení na 
čistenie vody, svetelných a zvukových zdrojov, ozu
bené prevody, ventily, filtre, zariadenia na získava
nie energie, automatické tyčové sitá. Elektrické 
prístroje: prístrojové dosky, vstupné panely, riadia
ce ústredne, uzavreté rozvádzače, špeciálne motory, 
prístrojové vybavenia, zariadenia na spracovanie 
úžitkovej, odpadovej, priemyslovej a priemyslovej 
odpadovej vody, stroje, náradia a prístroje na spra
covanie úžitkovej, odpadovej, priemyslovej a prie
myslovej odpadovej vody, zariadenia na spracovanie 
odpadkov a priemyselného odpadu, manometre, 
špeciálne manometre, teplomery, vlhkoměry, regu
látory, vibračné sitá, striasadlové rotačné triediče, 
valcové stierače, triediče, zariadenia na odstraňo
vanie vody z mokrého piesku.

(511) 7,8,9,11
(210) 53638-84

filozofie vo forme prednášok, seminárov, publikácií 
kníh a učebníc.

(511) 9, 16,41,42 
(210) 53654-84

(111) 166 414 
(220) 06.12.1984 
(151) 01.12.1986 
(180) 06.12.2004 
(540)

(730) Gallaher Limited, Members Hill, Brooklands 
Road, Weybridge, Surrey, GB;

(510) Tabak spracovaný alebo nespracovaný, substancie 
na fajčenie predávané samostatne alebo v zmesi s 
tabakom, ktoré nie sú určené na lekárske alebo lie
čebné účely, zápalky.

(511) 34
(210) 53972-84

(111) 166 794 
(220) 16.05.1984 
(151) 13.01.1988 
(180) 16.05.2004 
(540) NEW ERA
(730) New Era Publications International ApS', 

Store Kongensgrade 55, 1264 Copenhagen, DK, 
(510) Elektronické meracie prístroje, vzdelávacie filmy 

kinematografické, magnetofónové pásky a magneto
fónové kazety ozvučené, súbory inštruktážných a 
vyučovacích kníh, príručiek, brožúr, časopisov a 
článkov, vzdelávacia a vyučovacia činnosť v odbore



Prevody ochranných známok

Číslo zápisu Predchádzajúci majiteľ Terajší majiteľ S účinnosťou 
od:

87 716 Slovakofarma, štátny podnik,
Hlohovec, SK;

SLOVAKOFARMA a.s., Železničná 12,
920 27 Hlohovec, SK;

18.09.1995

92 371 Slovakofarma, štátny podnik,
Hlohovec, SK;

SLOVAKOFARMA a.s., Železničná 12,
920 27 Hlohovec, SK;

18.09.1995

95 617 BOCHEMIE, a.s., Lidická 326,735 95 
Bohumín, CZ;

BOKON, s.r.o„ Lidická 326, 735 95
Bohumín, CZ;

27.09.1995

98 770 Slovakofarma, štátny podnik,
Hlohovec, SK;

SLOVAKOFARMA a.s., Železničná 12,
920 27 Hlohovec, SK,

09.10.1995

98 767 Léčiva, s.p., Dolní Mčcholupy 130, 102 
37 Pralia 10, CZ;

INFUSIA, a.s., Sadská 3,289 13 Hofátev,
CZ,

22.09.1995

99 672 Léčiva, státní podnik, Praha, CZ; Léčiva a.s.. Dolní Mčcholupy 130, 102 37 
Praha 10, CZ;

19.09.1995

111 074 VELAMOS, Sobotín, CZ; VELAMOS, a s., Sobotín, CZ; 20.09.1995

116 445 VELAMOS, Soboliu, CZ; VELAMOS, a.s., Sobotín, CZ; 20.09.1995

151 353 Slovakofarma, štátny podnik,
Hlohovec, SK;

SLOVAKOFARMA a.s., Železničná 12, 
Hlohovec, SK;

18.09.1995

151 418 VELAMOS, Sobotín, CZ; VELAMOS, a.s., Sobotín, CZ; 20.09.1995

152 990 Léčiva, statní podnik, Praha, CZ; Léčiva a s., Dolní Mčcholupy 130, 102 37 
Praha 10, CZ;

19.09.1995

153 526 Léčiva, státní podnik, Praha, CZ; Léčiva a.s., Dolní Mčcholupy 130, 102 37 
Pralia 10, CZ;

19.09.1995

154 345 Šmeralovy závody, s.p.. Křenová 65 c, 
658 25 Brno, CZ,

Šmeral Bmo, a.s., Křenová 65 c, 658 25
Brno, CZ;

29.09.1995

154 503 Slovakofarma, štátny podnik,
Hlohovec, SK;

SLOVAKOFARMA a.s., Železničná 12, 
Hlohovec, SK;

19.09.1995

155 194 Chemosvit, štátny podnik, Svit, SK; CHEM, a.s., Štúrova 101,059 21 Svit, SK; 12.09.1995



155 837 Slovakofarma, štátny podnik,
Hlohovec, SK;

SLOVAKOFARMA a.s.. Železničná 12, 
Hlohovec, SK;

19.09.1995

156 162 Prihnysl mléčné výživy, a.s., Hradec 
Králové, CZ;

Société Tabbarah pour Ie Commerce et 
!'Industrie S A.L., Beyrouth, Libanon, LB;

19.09.1995

156 823 Chemosvit, štátny podnik. Svit, SK; C HEM, a.s., Štúrova 101,059 21 Svit, SK; 18.09.1995

157 126 MANHATTAN INDUSTRIES, INC., 
New York, US;

SALANT CORPORATION, 1114 Avenue of 
the Americas, New York 10036, US;

25.09.1995

157 451 Chemosvit, štátny podnik, Svit, SK; CHEM, a s , Štúrova 101,059 21 Svit, SK; 11.09.1995

157 892 ZVI, DlAMON1 a s.. Centrum 12/17,
017 28 Považská Bystrica, SK;

ZVL DIAMON, a s , Fučíkova 335/2,015 01 
Rajec, SK;

20 09.1995

157 893 ZVL DIAMON, a s , Centrum 12/P
017 28 Považská Bystrica, SK;

ZVL DIAMON, a.s., Fučíkova 335/2, 015 01 
Rajec, SK;

20.09.1995

159 003 Chemické závody Juraja Dimitrova, 
národný podnik, Bratislava, SK;

Slovchémia, štátny podnik, Drieňová 24, 
Bratislava, SK;‘

19.09.1995

159 003 Slovchémia, štátny podnik,
Drieňová 24, Bratislava, SK;

Chemické závody Juraja Dimitrova, štátny 
podnik, Dimitrovova 34, Bratislava, SK,

19.09.1995

159 117 Chemické závody Juraja Dimitrova, 
národný podnik, Bratislava, SK;

Slovchémia, štátny podnik, Drieňová 24, 
Bratislava, SK;

20.09.1995

159 117 Slovchémia, štátny podnik.
Drieňová 24, Bratislava, SK;

Chemické závody Juraja Dimitrova, štátny 
podnik, Dimitrovova 34, Bratislava, SK;

20.09.1995

159 989 Lustrové sklo, s.p., Hlavni 323, 468 51 
Smržovka, CZ;

LSS1 a s , Hlavní 323, 468 51 Smržovka, CZ; 28.09.1995

161 205 Chemosvit, štátny podnik. Svit, SK; CHEM, a.s., Štúrova 101,059 21 Svit, SK; 13.09.1995

161 220 Chemosvit, štátny podnik, Svit, SK, CHEM, a.s, Štúrova 101,05921 Svit, SK; 13.09.1995

161 228 Karvinské výrobné opraváfské závody, 
733 01 Karviná, CZ,

KAVOZ Karviná, s.p., 733 01 Karviná- 
Sovinec, CZ;

21.09.1995

161 228 KAVOZ Karviná, s p., Tř. Rudé 
armády, 733 01 Karvmá-Fryštát, CZ,

KAVOZ a.s., TL Rudé armády, 733 Ol 
Karviná-Fry'tát, CZ;

21.09.1995



161 229 Karvinské výrobné opraváfské závody, 
733 01 Karviná, CZ;

KAVOZ Karviná, s.p., 733 01 Karviná- 
Sovinec, CZ;

22.09.1995

161 229 KAVOZ Karviná, s.p., Tř. Rudé 
armády, 733 01 Karviná-Fryšlát, CZ;

KAVOZ a.s., TL Rudé armády, 733 01 
Karviná-Fryštát, CZ;

22.09.1995

161 285 Chemosvit, štátny podnik, Svit, SK; CHEM, a.s., Štúrova 101,059 21 Svit, SK; 13.09.1995

162 086 Procter & Gamble, (Health Beaty Care) 
Lim. Rusham Park, Egham, Surrey,
GB;

The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 
45201, US;

21.09.1995

162 087 Procter & Gamble, (Health Beaty Care) 
Lim. Rusham Park, Egham, Surrey,
GB;

The Procter St Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 
45201, US;

21.09.1995

162 121 Chemosvit, štátny podnik. Svit, SK; CHEM, a.s., Štúrova 101,059 21 Svit, SK; 12.09.1995

163 367 Chemosvit, štátny podnik. Svit, SK; CHEM, a.s., Štúrova 101,059 21 Svit, SK; 13.09.1995

163 505 Chemosvit, štátny podnik, Svit, SK; CHEM, a.s., Štúrova 101,059 21 Svit, SK; 13.09.1995

164 319 Spojené skláme, š.p., 020 61 Lednické 
Rovne, SK;

LR CRYSTAL, a.s.. Sklárska 117,020 61 
Lednické Rovne, SK;

28.09.1995

164 335 Chemické závody Juraja Dimitrova, 
národný podnik, Bratislava, SK;

Slovchémia, štátny podnik, Drieňová 24, 
Bratislava, SK;

19.09.1995

164 335 Slovchémia, štátny podnik,
Drieňová 24, Bratislava, SK;

Chemické závody Juraja Dimitrova, štátny 
podnik, Dimitrovova 34, Bratislava, SK;

19.09.1995

164 641 Státní výzkumný ústav materiálu, 
Opletalova 25, 113 12 Praha 1, CZ;

ŠVŮM, a.s., Opletalova 25, 113 12 Praha 1, 
CZ;

27.09.1995

164 955 Slovakofanna, štátny podnik,
Hlohovec, SK;

SLOVAKOF ARMA a.s.. Železničná 12, 
Hlohovec, SK;

18.09.1995

165 105 Chemosvit, Štátny podnik, Svit, SK; CHEM, a.s., Štúrova 101,059 21 Svit, SK; 13.09.1995

165 106 Chemosvit, štátny podnik, Svit, SK; CHEM, a.s., Štúrova 101,059 21 Svit, SK; 28.09.1995

165 238 Chemosvit, štátny podnik, Svit, SK; CHEM, a.s., Štúrova 101,059 21 Svit, SK; 12.09.1995

165 274 Chemosvit, štátny podnik, Svit, SK; CHEM, a.s,, Štúrova 101,059 21 Svit, SK; 12.09.1995



165 925 Slovchémia, štátny podnik, Bratislava, 
SK,

Slovchémia, š.p. CHEMOLAK, koncernový 
podnik, Smolenice, SK;

19.09.1995

165 925 Slovchémia, š.p. CHEMOLAK, 
koncernový podnik, Smolenice, SK;

CHEMOLAK, š.p., Smolenice, SK; 19.09.1995

165 925 CHEMOLAK, š.p., Smolenice, SK; CHEMOLAK a.s„ Továrenská 1,91904 
Smolenice, SK;

19.09.1995

165 925 CHEMOLAK a.s., Továrenská 1, 919
04 Smolenice, SK;

Henkel Austria GmbH, Erdbergstrasse 29, 
1030 Wien, AT;

19.09.1995

166 037 ZVL DIAMON, a.s., Centrum 12/17,
017 28 Považská Bystrica, SK;

ZVL DIAMON, a.s., Fučíková 335/2, 015 01 
Rajec, SK,

20.09.1995

166 943 STROJPLAST Tachov, 347 29 Tachov, 
CZ;

Strojplast, a.s., Oldŕichovská 1437, 347 29 
Tachov, CZ;

22.09.1995

167 646 Chemosvil, štátny podnik, Svit, SK; CHEM1 a.s., Štúrova 101,059 21 Svit, SK; 13.09.1995

167 647 Chemosvit, štátny podnik, Svit, SK; CHF.M, a s., Štúrova 101,059 21 Svit, SK; 13.09.1995

167 648 Chemosvit, štátny podnik, Svit, SK; CHEM, a.s., Štúrova 101,05921 Svit, SK; 12.09.1995

168 602 Chemosvit, štátny podnik, Svit, SK; CHEM, a.s., Štúrova 101,059 21 Svit, SK; 12.09.1995

169 208 Chemosvit, štátny podnik, Svit, SK; CHEM,a.s., Štúrova 101,05921 Svit, SK; 12.09.1995



Licenčné zmluvy

Číslo zápisu MoJItcr NadobúdateF licencie Dátum uzavretia 
licenčnej zmluvy

S
účinnosťou
od:

99 672 Léčiva a.s.. Dolní Mčcholupy 
130, 102 37 Praha IO1CZ;

A.Q. Pharma s.r.o., Továrni 157, 
277 11 Neratovice, CZ;

25.03.1994 19.09.1995

152 990 Léčiva a.s., Dolni Mčcholupy 
130, 102 37 Pralia 10,CZ,

A.Q. Pharma s.r.o.. Továrni 157, 
277 11 Neratovice, CZ;

25.03.1994 19.09.1995

153 526 Léčiva a.s., Dolni Mčcholupy 
130, 102 37 Praha 10, CZ;

INFUSIA a.s., 289 13 Hofátev,
CZ,

02.09.1993 19.09.1995

157 892 ZVL DIAMON, a.s.,
Fučíkova 335Z2, 015 01 Rajec, 
SK;

KLF-ZVL, a.s., Kukučínova,
024 11 Kysucké Nové Mesto,
SK;

10.02.1995 20.09.1995

157 893 ZVL DIAMON, a.s.,
Fučíkova 335Z2, 015 01 Rajec, 
SK,

KLF-ZVL, a.s., Kukučínova,
024 11 Kysucké Nové Mesto,
SK;

10.02.1995 20.09.1995

166 037 ZVL DIAMON, a.s„
Fučíkova 335/2,015 01 Rajec, 
SK;

KLF-ZVL, a.s., Kukučínova,
024 11 Kysucké Nové Mesto,
SK;

10.02.1995 20.09.1995

168 481 Harlequin Enterprises B. V., 
Fribourg Branch, 6 Avenue de 
Beaumont, CH 1700, Fribourg, 
CH,

Harlequin Publishers s.r.o., 
Kubánske námestie 11, 105 00 
Praha 10, CZ;

26.10.1993 22.09.1995

171 058 Harlequin Enterprises B. V., 
Fribourg Branch, 6 Avenue de 
Beaumont, CH 1700, Fribourg, 
CH;

Harlequm Publisliers s.r.o., 
Kubánske námestie 11, 105 00 
Pralm 10, CZ;

26.10.1993 22.09.1995

IR 310 468 A PHILIPS ELECTRONICS
N. V., Eindhoven, NL;

PHILIPS LIGHTING
SLOVAKIA, spol. s r.o.,
Škultétyho I, Bratislava, SK;

16.03.1995 13.10.1995

R 379 222 GUCClO GUCCI S p.A, 73/R 
Via Tomabuoni, Firenze, 
Province of Firenze, IT;

SEVERIN MONTRES AG1 
Gewerberstrasse 1, Lengnau, 
CH-2543, CH;

10.06.1985 13.10.1995

457 952 GUCCIO GUCCI S.p.A., 73 IR 
Via Tomabuoni, Firenze, 
Province of Firenze, IT;

SEVERIN MONTRES AG, 
Gewerberstrasse 1, Lengnau, 
CH-2543, CH;

10.06.1985 13.10.1995

467 888 GUCCIO GUCCI S.p.A., 73/R 
Via Tomabuoni, Firenze, 
Province of Firenze, IT;

SEVERIN MONTRES AG, 
Gewerberstrasse I, Lengnau, 
CH-2543, CH;

10.06.1985 13.10.1995



IR 469 042 A PHILIPS ELECTRONICS
N. V., Eindhoven, NL;

PHILIPS LIGHTING
SLOVAKIA, spol. s r.o.,
Škultétyho 1, Bratislava, SK;

16.03.1995 13.10.1995

IR 469 042 A PHILIPS ELECTRONICS
N. V., Eindhoven, NL;

POLYGrain Slovensko, s.r.o., 
Pribinova 25, Bratislava, SK;

01.02.1995 13.10.1995

IR 469 043 A PHILIPS ELECTRONICS
N.V., Eindhoven, NL;

PHILIPS LIGHTING
SLOVAKIA, spol. s r.o.,
Škultétyho 1, Bratislava, SK;

16.03.1995 13.10.1995

IR 469 043 A PHILIPS ELECTRONICS
N. V., Eindhoven, NL;

POLYGrain Slovensko, s.r.o., 
Pribinova 25, Bratislava, SK;

01.02.1995 13.10.1995

IR 514 325 A PHILIPS ELECTRONICS
N.V., Eindhoven, NL;

PHILIPS LIGHTING
SLOVAKIA, spol. s r.o.,
Škultétyho 1, Bratislava, SK;

16.03.1995 13.10.1995

IR 514 325 A PHILIPS ELECTRONICS
N.V., Eindhoven, NL;

POLYGrain Slovensko, s.r.o., 
Pribinova 25, Bratislava, SK;

01.02.1995 13.10.1995

IR 514 326 A PHILIPS ELECTRONICS
N.V., Eindhoven, NL;

PHILIPS LIGHTING
SLOVAKIA, spol. s r.o.,
Škultétyho 1, Bratislava, SK;

I6.0j.1995 13.10.1995

IR 514 326 A PHILIPS ELECTRONICS
N.V., Eindlioven1 NL;

POLYGrain Slovensko, s.r.o., 
Pribinova 25, Bratislava, SK;

01.02.1995 13.10.1995

IR 515 575 A PHILIPS ELECTRONICS
N. V., Eindhoven, NL;

PHILIPS LIGHTING
SLOVAKIA, spol. s r.o.,
Škultétyho I, Bratislava, SK;

16.03.1995 13.10.1995

IR 534 742 A PHILIPS ELECTRONICS
N.V., Eindhoven, NL;

PHILIPS LIGHTING
SLOVAKIA, spol. s r.o.,
Škultétyho 1, Bratislava, SK;

16.03.1995 13.10.1995

IR 535 863 A PHILIPS ELECTRONICS
N.V., Eindlioven, NL;

PHILIIjS LlGHľlNG
SLOVAKIA, spol. s r.o.,
Škultétyho 1, Bratislava, SK;

16.03 1995 13.10.1995

575 590 PHILIPS ELECTRONICS
N. V., Eindhoven, NL;

PHILIPS LIGHTING
SLOVAKIA, spol. s r.o.,
Škultétyho 1, Bratislava, SK;

16.03.1995 13.10.1995

584 086 PHILIPS ELECTRONICS
N. V., Eindhoven, NL;

PHILIPS LIGHTING
SLOVAKIA, spol. s r.o.,
Škultétyho 1, Bratislava, SK;

16.03.1995 13.10.1995

609 413 PHILIPS ELECTRONICS
N. V., Eindhoven, NL;

PHILIPS LIGHTING
SLOVAKIA, spol. s t.o.,
Škultétyho 1, Bratislava, SK;

16.03.1995 13.10.1995



Zmena v údajoch o majiteľoch ochranných známok

Číslo zápisu Majiter S účinnosťou od:

95 617 BOCHEMIE, s.r.o., Lidická 326,735 95 Bohumín, CZ; 27.09.1995

96 468 INCO ALLOYS LIMITED, HoUner Road, Hereford, GB, 19.09.1995

97 309 RENOLD PUBLIC LIMITED COMPANY, Renold House, Styal Road, 
Wythenshawe, Manchester, GB;

18.09.1995

97 310 RENOLD PUBLIC LIMITED COMPANY, Renold House, Styal Road, 
Wythenshawe, Manchester, GB;

18.09.1995

155 194 Chemosvit a.s., Štúrova 101,059 21 Svit, SK; 12.09.1995

156 823 Chemosvit a.s , Štúrova 101,059 21 Svit, SK; 18.09.1995

157 451 Chemosvit a.s., Štúrova 101,059 21 Svit, SK; 11.09.1995

159 003 ISTROCHEM, štátny podnik, Nobelova 34, 836 05 Bratislava, SK; 19.09.1995
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Budapeštianska zmluva o medzinárodnom uznávaní uloženia mikroorganizmov
na účely patentového konania

Notifikácia Republiky Kórea 
o zmene názvu a adresy

Kórejského výskumného ústavu biológie a biotechnológie (KRIBB) 
(predtým Kórejská zbierka pre druhy kultúr(KCTC))

Generálny riaditeľ Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) má tú česť oznámiť Ministerstvu zahraničných 
vecí, 2e dňa 14. augusta 1995 prijal písomnú notifikáciu vlády Kórejskej republiky zo dňa 9. augusta 1995, ktorou ho in
formuje o novom názve a adrese Kórejskej zbierky pre druhy kultúr (KCTC), medzinárodnej autorite na uloženie podľa Bu
dapeštianskej dohody o medzináronom uznávaní uloženia mikroorganizmov na účely patentového konania z 28. apríla 1977, 
upravenej 26. septembra 1980 (viď Budapeštianska notifikácia č. 89 z 21. mája 1990).

Nový názov a adresa uvedenej medzinárodnej autority na uloženie je:

Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology (KRIBB) 
U 52, Oun - dong, Yusong - Ku, Taejon 
305-333, republic ofKorea

29. august 1995



Oznam 9 znížení poplatkov

medzinárodných prihlášok vynálezov podaných formou PCT

Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) prijala dňa 3. októbra 1995 rozhodnutie o znížení poplatkov za me
dzinárodné prihlášky vynálezov podaných formou Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT) pre tie členské štáty, ktorých ná
rodný dôchodok na osobu nepresahuje 3 OOO USD a prihlasovatelia spĺňajú ďalej uvedené podmienky

Toto rozhodnutie nadobudne pre Slovenskú republiku účiimosť 1. januára 1996.

Zoznam poplatkov

Poplatky

1. Základný poplatok:
(Pravidlo 15.2(a))

(a) ak medzinárodná prihláška neobsahuje viac ako 30 listov

(b) ak medzinárodná prihláška obsahuje viac ako 30 listov

2. Určovací poplatok:
(Pravidlo 15.2 (a))

(a) za určenia podľa Pravidla 4.9 (a)

(b) za určenia podľa Pravidla 4.9 (b), v súlade s Pravidlom 4 9 (c)

Suma

762 F

762 F plus 15 F za každý list nad 30

185 SF za určenie, za predpokladu, že za 
určenia podľa Pravidla 4 9 (a) nad 11 sa 
nebude požadovať zaplatenie určovacieho 
poplatku

185 SF za určenie

3 Poplatok za dodatočné určenie 50 % z určovacích poplatkov, splatných 
podľa bodu 2 (b)

4 Manipulačný poplatok: 
(Pravidlo 57.2 (a))

233 SF

Všetky poplatky sú znížené o 75 %, za medzi národné prihlášky, podané prihlasovateľom, ktorý je fyzickou osobou a 
ktorý je občanom a má sídlo v štáte, v ktorom je národný príjem na osobu nižší ako 3 000 USD (podľa priemerných národ
ných príjmov na osobu, použitých Spojenými národmi pri určovaní výšky výmerov pri príspevkoch, splatných za roky 1995, 
1996 a 1997); v prípade, že je viac prihlasovateľov, každý z nich musí spĺňať tieto kritériá

Nové zmluvné štáty

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej repuohky oznamuje, že s platnosťou od 25. decembra 1995 je možné v me
dzinárodnej prihláške podanej podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT) určiť aj zvoliť Azerbajdžan (kód krajiny AZ)

Od 1. januára 1996 je možné určiť aj zvoliť Turecko (kód krajiny TR).



Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu v Alicante

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky oznamuje, že svoju činnosť začína Úrad pre harmonizáciu vnútor
ného trhu /ochranné známky/ v Alicante. Prihlášky je možné podať od 1. januára 1996 v jednom z oficiálnych jazykov Eu
rópskej Únie, ktorými sú španielština, nemčina, angličtina, francúzština, taliančina. Prihlasovatelia zo Slovenska musia byť 
zastúpení profesionálnym zástupcom, ktorý má oprávnenie konať pred Úradom v Alicante.

Adresa: OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET/OHIM/
Avenida dc Aguilera, 20, E - 03080 ALICANTE, SPAIN;

Tel: 34 6 513 9100. Fax. 34 6 513 9173

Madridská dohoda o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok

Členskými štátmi Madridskej dohody sa od 25. decembra 1995 stávajú Azerbajdžan a Libéria. Počet členských štátov sa 
zvýšil na 46.



Oznámenie Komory patentových zástupcov

Komora patentových zástupcov, Ružová dolina 8, 821 08 Bratislava, prijíma prihlášky na odborné skúšky patentových 
zástupcov, ktoré sa budú konať v roku 1996, do týchto termínov:

1. február 1996 a 1. augusta 1996.

Prihlášky doručené Komore patentových zástupcov po stanovenom termíne budú akceptované pre ďalší termín odbor
ných skúšok.

Ing. Július Obertáš 
predseda

Komory patentových zástupcov




