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VESTNÍK

ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Banská Bystrica 5. marec 1997 3



Dvojpísmenové kódové označenia krajín a medzinárodných organizácií

AD Andorra EC Ekvádor KN Svätý Krištof a Nevis
AĽ Spojené arabské emiráty EE Estónsko KP Kórejská ľudovodemokratická
AF Afganistan EG Egypt republika
AG Antigua a Barbuda EH Západná Sahara KR Kórejská republika
AI Anguilla EP Európsky patentový úrad KW Kuvajt
AL Albánsko ER Eritrea KY Kajmanie ostrovy
AM Arménsko ES Španielsko KZ Kazachstan
AN Holandské Antily ET Etiópia
AO Angola LA Laos
AP Africká regionálna organizácia Fl Fínsko LB Libanon

priemyselného vlastníctva FM Fidži LC Svätá Lucia
AQ Antarktída FK Falklandy Ll Lichtenštajnsko
AR Argentina FM Mikronézia LK Sri Lanka
AS Americká Samoa FO Faerské ostrovy LR Libéria
AT Rakúsko FR Francúzsko LS Lesotho
AlJ Austrália LT Litva
AW Aruba GA Gabon LU Luxembursko
AZ Azerbajdžan GB Veľká Británia LV Lotyšsko

GD Grenada LY Libya
BA Bosna a Hercegovina GE Gruzínsko
BB Barbados GF Guayaně MA Maroko
BD Bangladéš GFI Ghana MC Monako
IiL Belgicko Gl Gibraltár MD Moldavsko
BF Burkina GL Grónsko MG Madagaskar
BG Bulharsko GM Gambia MH Marshallove ostrovy
BFI Bahrain GN Guinea MK Macedónsko
Bl Burundi GP Guadeloupe ML Mali
BJ Benin GQ Rovníková Guinea MM Myanmar (Barma)
BM Bermudy GR Grécko MN Mongolsko
BN Brunej GS Južná Georgia a južné MO Macao
BO Bolívia sendvičové ostrovy MP Severné Mariány
BR Brazília GT Guatemala MQ Martinique
BS Bahamy GU Guam MR Mauritánia
BT Bhutan GW Guinea-Bissau MS Montserrat
BV Buvetov ostrov GY Guyana MT Malta
BW Botswana MU Maurícius
BX Benelux HK Flongkong MV Maledivy
BY Bielorusko HM Fleardov ostrov a MeDonaldov MW Malawi
BZ Belize ostrov MX Mexiko

HN Honduras MY Malajzia
CA Kanada HR Chorvátsko MZ Mozambik
CC Kokosové ostrovy HT Flaiti
CF Stredoafrická republika HU Maďarsko NA Namibia
CG Kongo NC Nová Kaledónia
CU Švajčiarsko IB Medzinárodný výbor WlPO NE Niger
Cl Pobrežie Slonoviny ID Indonézia NF Norfolk
CK Cookove ostrovy IE Írsko NG Nigéria
CL Chile IL Izrael NI Nikaragua
CM Kamerun IN India NL Flolandsko
CN Čína IO Britské indicko-oceánske NO Nórsko
CO Kolumbia teritórium NP Nepál
CR Kostarika IQ Irak NR Nauru
CU Kuba IR Irán NU Niue
CV Kapverdy IS Island NZ Nový Zéland
CX Vianočný ostrov IT Taliansko
CY Cyprus OA Africká organizácia duševného
CZ Česká republika JM Jamajka vlastníctva

JO Jordánsko ON Omán
DE Nemecko JP Japonsko
DJ Džibutsko PA Panama
DK Dánsko KE Keňa PE Peru
DM Dominika KG Kirgizsko PF Francúzska Polynézia
DO Dominikánska republika KH Kambodža PG Papua-Nová Guinea
DZ Alžírsko Kl Kiribati PH Filipíny

KM Komory PK Pakistan



Pl Pol sko IP Vychodil} Timor
PM Saint Picne a Miquelon IR Turecko
PM Pitcann i r 1 rimdad a 1 obago
PR Portoriko rv Tuvalu
Pl Portugalsko TW Taiwan
PW Palau T/ Tanzania
PY Paraguai

UA Ukrajina
QA Katar UG Uganda

UM Menšie odľahlé ostrovy USA
RF Reunion US Spojene štáty amerieke
RO Rumunsko UY Uruguaj
RU Rusko U/ Uzbekistan
RW Rwanda

VA Vatikan
SA Saudska Arabia VC Svaty Vincent a Grenadiny
SI) Šalamúnove ostiovv Vl Venezuela
SC Sevehelv VG Bi itske Panensko ostrovy
SD Sudan Vl Panenské ostrovy USA
SF Švédsko VN Vietnam
SG Singapur VU Vanuatu
SIF Svata Helena
SI Slovinsko WI Wallis a Futuna
S) Svalbanl a lan I la>en WO Medzinárodná orgamzacia pre
SK Slovensko duševne vlastníctvo
SI Sierra 1 eone WS Samoa
SM San Mauno
SN Senegal Yl Iemen
SO Somálsko Yl M a> otte
SR Suiinam YU Iuhoslavia
SI Sv alv 1 onus a Pi incov ostiov
SV Salvador /A Iuhoalricka republika
SY Sv 11 a /M Zambia
S/ Sva/i|sko /R Zair

ZW Zimbabwe
IC I inks a C aieos
PD Č ad
Il I tancu/ske južne územie
IG I OgO
IH Thajsko
n I ad/ikistan
IK Tokelau
IM I urkmensko
ľN 1 umsko
IO 1 onga



CAST

VYNÁLEZY



Kódy na označovanie jednotlivých druhov dokumentov

Prihlášky vynálezov zveie|nené podľa zákona - kód A3 Udelené patenty podľa zákona č. 527/90 Zb
č.527/90 Zb v znení zákona NR SR č.90/93 Z.z. v znení zákona NR SR č. 90/93 Z z.

Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov

(11) číslo patentu 6(51) medzinárodné patentové ti iedenie
(21) číslo prihlášky vynálezu (54) názov
(22) dátum podania prihlášky vynálezu (57) anotácia
(31) číslo prioritnej prihlášky vynálezu (71) meno (názov) prihlasovateľa(ov)
(32) dátum prioritnej prihlášky vynálezu (72) meno pôvodeu(ov)
(33) krajina priority (73) meno (názov) majiteľa(ov)
(40) dátum zverejnenia prihlášky vynálezu (86) údaje PCT

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

BB9A zverejnené prihlášky vynálezov MM4A zánik patentov pre nezaplatenie ročných
LA9A vzdanie sa alebo odvolanie udcľovacicho ko poplatkov

nania MM4F zánik autorských osvedčení pre nezaplatenie
l'C9A zamietnutie prihlášok vynálezu ročných poplatkov
FD9A zastavenie konania o prihláškach vynálezu PA4A zmena autorských osvedčení na patenty
LG4A udelené patenty PC9A zmena dispozičných práv na vynálezy
MA4A zánik patentov vzdaním sa PD4A prevod práv a ostatné zmeny majiteľov
MA4L zánik autorskýeh osvedčení vzdaním sa patentov
MC4A zrušenie patentov QA9A ponuka licencií
MC4P zrušenie autorských osvedčení SB4A zapísané patenty do registra po odtajeni
MH4A čiastočné zrušenie patentov SB4F zapísané autorské osvedčenia do registra po
MH4F čiastočné zrušenie autorských osvedčení odtajení
MK4A zánik patentov uplynutím doby platnosti
MK41- zánik autorských osvedčení uplynutím doby 

platnosti

- kód



Opravy. Zmeny. Rôzne.

Opravy v prihláškach vynálezov

IIA9A meno pôvodcov
I1B9A oprava mien
HC9A zmena mien
11D9A oprava adries
IIK9A zmena adries
II1-9 A oprava dát
IIG9A oprava chýb v triedení
IIH9A oprava alebo zmena všeobecne
HK9A tlačové eh_\ by v úradných 

vestníkoch

Opravy v udelených ochranných dokumentoch

patenty autorské osvedčenia

TA4A TA4I-
l'B4A IB4V
I C4A TC4ľ
1D4A I D4F
TK4A ľK4ľ
TI-4A 1 F41
I'04A ľG4l:
11 14 A TU4B
IK4A TK4V

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



BB9A Zverejnené prihlášky vynálezov usporiadané podľa čísel

Dalei uvedené piihlášky vynále/ov boli zverejnené dňom uvedeným vo Veslníku Uiadu pilemyselného vlasl- 
niclva Slovenské] republikv podľa zákona č 527/1990 Zb o vynálezoch, pncmyselnýeh vzoroch a zlepšovacích návrhoch, 
v zneni neskoiších zákonov

892-87 LOlB 27/16
2790-88 L 041) I I /02
2467-90 L 21C 41/18
2355-91 B OlF 7/08
2885-92 (i 06F 15/00
.3.318-92 1 16K 31 /64

685-9.3 (i 06F 17/00
519-94 F 16C 33/76
7I8-94 Il 0511 1/34

11I2-94 A 611. 2/18
1240-94 F 41A 3/36
26.3-95 B OIL .3/08
.368-95 A 61K .3 1 /725
515-95 A 61 K 9/70
572-95 C 23G 5/024
58.3-95 IIOIL .31/00
71 1 -95 B 65 D 83/14
793-95 C 01 ľ 7/18
835-95 B 27B 15/02
884-95 B OID 5.3/34
985-95 I-: 04 B 2/82
996-95 B 09 B .3/00

1022-95 A 63 B 21/06
1066-95 A 63G 1/30
I145-95 A 61K 39/395
I186-95 C 1211 I /00
I 198-95 A 61K 9/107
1225-95 A 61 K .31/165
1265-95 A 61K 31/725
1354-95 A 61 K 47/36
1509-95 B 65G 53/30
1575-95 F 02 B 19/02
I 597-95 A 61K 7/48
I602-95 A 61 K 9/72

16-96 C 08G 73/02
.35-96 C 081. 1/08
52-96 F. 04 C 2/292
68-96 C 08K .3/32
78-96 A 2.31. .3/36
8.3-96 C I2N 15/24
88-96 C 08 K 5/34.35

105-96 A 61 K .31/415
124-96 C 08G 59/18
135-96 C 07.1 I /00
I44-96 C 08 L .3.3/00
173-96 LOlB 27/12
182-96 A 61 K 7/48
193-96 A 61 K 9/20
203-96 C 07D 407/04
2 1 5-96 C 07D 239/42
230-96 C 08F I 10/00
2.3 I -96 C 08 ľ I 10/00
254-96 C 08G 64/02

305-96 C01B 39/24
3 16-96 C OSl- 8/28
318-96 li 101 .3/00
320-96 C08F 10/02
329-96 A 61 K .31/70
.330-96 A 61K 9/20
.3.35-96 C 07D 239/56
348-96 C 081' 210/16
420-96 C 081-210/02
421-96 C 08 ľ 10/00
432-96 C 08F 216/12
446-96 F 02G .3/00
448-96 A 61K .31/58
453-96 C 0711 17/08
461-96 C 08K 5/34.35
464-96 F 24.1 2/00
465-96 F 24.1 2/00
477-96 A 61K 38/07
488-96 A 61K .31/19
49.3-96 C 081- 295/00
494-96 C 08F 4/642
499-96 C 08 B 15/00
504-96 C 07D 471/04
5 16-96 L 05 F 15/12
539-96 C 07D 491/16
558-96 A 61 K 9/22
567-96 D 04B 15/50
586-96 AOIK 1/00
599-96 A 6IM 5/20
611-96 B 02C 13/00
6.3.3-96 A 61K .31/195
634-96 A 61K 38/04
641-96 F04G 9/02
646-96 C 07D 309/32
650-96 A 61K 31/55
659-96 C 07D 251/70
671-96 DOlll 7/02
688-96 11 02J 13/00
701-96 A 61 K 31/80
703-96 A 61K 9/20
719-96 C 07D 471/02
737-96 A 61 F 13/15
755-96 A 61B 17/60
771-96 C 07D 403/12
782-96 A 61F 1.3/58
785-96 C 07D 309/28
790-96 A 61 K 7/16
797-96 A 61 M 15/00
799-96 C 07C 251/52
8I7-96 B 29C 65/02
819-96 F 28D 1/03
822-96 A 61 K .31/57
825-96 A 61 K .31/485

845-96 I, 05B 27/00
852- 96 I 27í) 3/16 
826-96 C 07D 521/00 
844-96 h 05B 27/00
853- 96 A 611 13/15 
859-96 C 07D 211/46 
862-96 A 61B 17/41 
865-96 C 07D 209/60 
915-96 A 61K 9/70 
927-96 C 07C 29/10 
934-96 C 07C 209/60 
9.39-96 C 07C 279/14 
941-96 C 07C 259/06 
94.3-96 BOID 5.3/68
944- 96 II02M 3/335
945- 96 A 2.3L 5/04 
956-96 H 0211 3/3.3 
961-96 A 61K 47/10
965- 96 C 07C 279/20
966- 96 A 61M 11/00 
976-96 B28B 7/18 

1000-96 C 07D 209/04 
1002-96 C 07D 215/22 
1006-96 C 07D 241/04
1014- 96 G 21C 17/04
1015- 96 F, 06B 11/04 
1019-96 A 61M 1/28
1023- 96 C 07C 251/38
1024- 96 C 07C 251/34
1025- 96 F 41H 5/04
1026- 96 AOlN 25/14 
1032-96 A 61 K 31/44 
103.3-96 C 07C 279/10 
1055-96 C 07D 309/32 
1062-96 B31F 7/00 
1083-96 B 60M 1/10 
1088-96 C 21D 1/68 
1090-96 AOlN 25/30
1092- 96 B05C 11/00
1093- 96 E 04B 1/348 
1109-96 C 07D 209/52 
1123-96 C 07D 413/06 
1125-96 AOlN 43/08 
1133-96 C 07D 277/36 
1141-96 C 07D 495/04 
1171-96 D06M 1.3/41
1179- 96 A 61K 31/41
1180- 96 F 02B 57/04 
1204-96 A 24D 3/14 
1207-96 A 21 B 1/48 
1253-96 A 47L 9/16 
1.320-96 A 47.1 43/046 
1.326-96 A 47.1 43/046 
1327-96 A 63C 17/14



Trieda A

6(51) A OlK 1/00
(21) 586-96
(71) Wolters Holding B V , Zwolle, NL,
(72) Woltcis Johannus Stephanus Josephus, Zwolle, 

NL, Wolbrink Iozef Willibrordus Maria, Henge- 
lo, NL,

(54) Stojisko opatrené zbernou komorou s dnom v 
tvare "V" a spôsob zníženia emisie čpavku

(22) 08 11 94
(32) 09 11 9,3, 23 03 94
(31) 93 01 938, 94 00 463
(33) NL, NL
(86) PC 1 /NL94/00278, 08 11 94
(37) Stopsko (!) zahŕňajúce podlahu (2) vybavenú 

výpustom výkalou (5) a moču do zbernej komory
(6) umiestnenej pod podlahou (2), pričom táto 
zberná komora (6) je vybavená dnom (7). ktoré 
pozostáva zo žľabov (10) alebo ]e zakryté žľabmi
(10) uloženými navzájom rovnobežne, z ktorých 
každý má dve rovné bočné steny, spodný povi ch 
a otvorený horný koniec a tieto žľaby (10) tvoria 
spodnú dosku (9), ktorá kryje celé dno (7) zber
nej komory (6) Žľaby (10) majú prierez V a ich 
bočné steny navzájom zvierajú uhol. takže spod
ný povrch žľabu (10) je zúžený vzhľadom na 
horný otvorený koniec žľabu (10) a jednotlivé 
žľaby (10) sú navzájom spojené pri horných kon
coch príslušných bočných stien Použitím tohto 
usporiadania a tvarov žľabov je vyparovanie 
čpavku v stojisku silne obmedzené, pietožc moč a 
výkaly sa zhromažďujú v najnižšej časti každého 
žľabu prielezu V, následkom čoho je vyparovací 
povi ch močoviny a výkalov oveľa menší ako po
vi ch dna pokrytého spodnou doskou.

n

6 (51) A OlN 25/14
(21) 1026-96
(71) ISK BlOSCIENCLS CORPORATION, Mentoi, 

OH, US.
(72) ITaley Richaid W . Kmgwood. IX, US. Rogeis 

Paul Ľ . Scottsbmg, IN, US,
(54) Pesticidně mikrovýživné zmesi
(22) 01 02 95
(32) 07 02 94
(31) 08/192 852
(33) US
(86) PCI/US95/01328, 01 02 95 
(57) Pestieidna mikiovvživná zmes. ktoiá je ľahko 

iicditcľna vodou, čím sa získa účinne množstvo

pesticídnej zinočnatej výživ) použiteľnej na pos
trekovanie plodín, ktorá pred znedením pozostá
va (hmotnostně, vzhľadom na celkové množstvo 
spolu) približne z 10 až 60 % chlóitalomlu. ktorý 
má priemernú veľkosť častíc približne 1 až IO 
mikrometrov, z 1.0 až 10 % najmenej jedného 
neiónového tenzidu, z 0,02 až 1,0 % hetetojioly- 
sacharidovej gumy, z 1,0 až 10 % oxidu zinočna- 
tého, ktorý má strednú veľkosť častíc 1 až 10 
mikrometrov, zvyšok je voda

6(51) A OlN 25/30
(21) 1090-96
(71) IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PTC, 

Londýn, GB,
(72) lloorne Dirk, Mechelan, BE, Rogiers Ludewijk 

Maria, Haacht, BĽ,
(54) Emulgátorové kompozície
(22) 22.02.95
(32) 24 02 94, 24 02 94
(31) 9403469 1, 9403522 7
(33) GB, GB
(86) PCT/GB95/00370, 22 02 95
(57) Emulgátorové kompozície obsahujú povichovo- 

aktívnu látku, a to polyalkylénoxyestei vic-dikai- 
boxylovej k>sehny všeobecného vzorca (1) a (11), 
kde jeden z R a R1 je C6 až C22alkenyl alebo alkyl 
a druhý je H, A je -O- alebo -NR4-. kde R4 je H 
alebo Ci až C6alkyl, n je 2 až 100, m je 2 alebo .3, 
R: je H alebo C, až C16 alkyl, A1 je -O-, -O’ alebo 
NR4. kde R4 je H alebo C, až C6alkyl, pričom ak 
A1 je O", Y j c katión a ak A1 je -O- alebo -NR4-, 
Y je C1 až C6alkyl a p je 2 alebo 3, a aspoň jednu 
ďalšiu povichovoaktívnu látku Iieto kompozície 
sú účinné pri emulgovaní látok, ako sú agioche- 
mikálie, čím vznikajú stabilne emulzie Ľmulgá- 
toi sa môže tiež pupiaviť ako koncentiat, ktoiý 
obsahuje špecificky účinnú chemikáliu a zvyčaj
nú organickú kvapalinu alebo lozpúšťadlo, takže 
tento koncentrát vytvára emulziu pnamo po zne- 
dení vodou

Y-A1-OC-(HH)C-C(HK1)-CO-A-(CeH3eO)n-R= (!)

Y-Ai-OC-(HH)C-CCHH1)-CO-A-(CeH3eO)n-C0H3e-A-CO.(HH1)C-C(HH)CO-A1

(II)

6 (51) A OlN 43/08, 43/10, 43/40, A 61K 31/445,
C 07D 211/14, 211/18, 401/06, 405/06, 409/06

(21) 1125-96
(71) FMC CORPORATION. Philadelphia, PA, US
(72) Silveiman lan R, Mooiestow n, N I, US. Cohen 

Daniel H. Piinccton, N I, US, Lyga Iohn W , 
Basking Ridge, NJ, US, Szczepanski Steven W . 
Philadelphia, PA, US. Ah Syed F . Yardville, NI. 
US.

(54) N-(substituované a ry Imety 1)-4-( bis(substituo- 
vané fenyl)metyl]piperidíny, insekticídmi zmes 
a jej použitie

(22) 28 02.95
(32) 010.3 94
(31) 204 033



(33) US
(86) PCT/US95/02473, 28 02 95
(57) N-(substituované arylmetyl)-4-[bis(substituované 

fcnyl)metyl]piperidíny vzorca (I), im príslušné N- 
-oxidy a poľnohospodársky prípustné soli ako 
účinné insekticídy, v ktorých Q je vybrané zo 
skupiny vodík, hydroxy a fluór; R je vybrané z 
heteroarylu, ktorý má v kruhu 5 alebo 6 atómov, 
alebo zoskupenie, ktoré má vzorec (II), v ktorom 
V je vodík, halogén, alkyl, halogénalkyl, alebo 
alkoxy. W a X sú nezávisle od seba vybrané z 
mnohých rôznych substituentov. Y a Z sú nezá
visle od seba vybrané z dvojice vodík a alkoxy; 
WaX spolu môžu byť -OCH3CH2O-, 
-CII2C(CH3)2O-, alebo -OC(CH3)2O-, R1 a R2 sú 
nezávisle od seba vybrané zo skupiny; halogénom 
substituovaný fenyl, alkyl, halogénalkyl, halogén- 
alkoxy, alkylsulfonyloxy a halogénalkylsulfonyl- 
oxy, a n je 1, 2 alebo 3; s výhradou, že každé ali
fatické zoskupenie neobsahuje viac ako 6 uhlíko
vých atómov, halogén znamená chlór alebo fluór, 
a každý alkylový substituent na amínovom dusíku 
obsahuje 1 až 3 uhlíkové atómy. Insekticídna 
zmes s ich obsahom a jej použitie.

v

R----- (CM ,i

R’
■i-Q 

B1
ID

.W

(H)
x

Y

6 (51) A21B 1/48, A 21C 15/02
(21) 1207-96
(71) Franz Haas Waffelmaschinen Industriegesell- 

schaft mbH, Wien, AT.
(72) Haas Franz sen.. Wien, AT, Haas Johann, Klos- 

terneuburg, AT,
(54) Spôsob výroby zvinutých oblátkových kornú

tov alebo podobných výrobkov a zariadenie na 
vykonávanie tohto spôsobu

(22) 29 05.95
(32) 27.05.94
(31) 1088/94
(33) AT
(86) PCT/AT95/00108, 29.05 95
(57) Spôsob výroby zvinutých oblátkových kornútov 

na priemyselné plnenie zmrzlinou a skladovanie v 
zmrazenom stave zahŕňa nalievanie vysoko cu
kornatého cesta na nekonečnú, plynule sa pohy
bujúcu, ohrievanú plochu na pečenie, pričom sa 
vytvára pás cesta. Pás cesta je pečený do hrubého, 
až niekoľko milimetrov hrubého, oblátkového pá
su Upečený oblátkový pás je vo svojom plastic
kom ťvarovateľnom stave, v dvoch tretinách svo- 
|C| pôvodnej hiúbky zahušťovaný, a buď súčasne 
so zahušťováním, alebo potom rozdeľovaný na 
jednotlivé oblátkové časti Jednotlivé oblálkové 
časti sú obvyklým spôsobom zvinované do kornú
tov Ďalej sa nárokuje zai ladenie na tento účel.

6(51) A23F5/04, 5/16
(21) 945-96
(71) AJINOMOTO GENERAL FOODS, INC, Shma- 

gawa, Tokyo, JP1
(72) Maki Yoshiaki, Suzuka. Mie-ken, JP. Haruyama 

Tsutomu, Suzuka, Mie-ken, JP,
(54) Spôsob praženia kávových zŕn
(22) 28.01.94
(86) PCT/JP94/00116, 28.01.94
(57) Spôsob praženia kávových zŕn spočíva v tom, že 

sa pražia zelené kávové zrná parou počas časové
ho obdobia od 50 do 300 sekúnd pri teplote pary 
od 251 do 400°C a pri pretlaku od 0.65 do 2.00 
MPa, a potom sa zrná finálne pražia paiou počas 
časového obdobia od 60 do 800 sekúnd pii teplo
te pary od 251 do 400°C v atmosférických pod
mienkach.

6(51) A 23L 3/36
(21) 78-96
(71) The BOC Group plc , Windlesham, Surrey. GB;
(72) King Brian, Godaiming, Surrey, GB; Leeson Ri

chard Harvey, Londýn, GB; Lamey Ross, Sand- 
bach, Cheshire, GB;

(54) Zariadenie na zmrazovanie potravín
(22) 18.01.96
(32) 25 01.95
(31) 9501403 1
(33) GB
(57) Zariadenie (IO) na zmrazovanie potravín obsahu

je pásma (22, 24) na zmrazovanie ponorom a 
atmosférické zmrazovanie a dopravník na vedenie 
potravín, ktorý prechádza oboma pásmami. Pás
ma (22, 24) môžu pracovať buď nezávisle od se
ba alebo spoločne Zariadenie obsahuje pros
triedky na optimalizáciu jeho chodu

6(51) A24D 3/14, A 24B 15/30
(21) 1204-96
(71) H.F & PH.F. REEMTSMA GMBH & CO, 

Hamburg, DE;
(72) Kopsch Reiner, Schenefeld, DE; Róper Wolfram, 

Hamburg, DE; Wildenau Wolfgang, Bargfeld- 
-Stegen, DE,

(54) Tabakové výrobky alebo látky podobné týmto 
výrobkom s antioxidačne pôsobiacimi prírod
nými látkami a spôsob ich výroby

(22) 18.04 95
(32) 19.04.94



(31) P44 16 IOl 8
(33) DE
(86) PCT/EP95/01452, 18 04 95 
(57) Tabakové výrobky a/alebo iný fajčiarsky materiál, 

zahŕňajúci antioxidačne pôsobiace prírodné látky 
a/alebo ich príiodne identické syntetické produk
ty Tieto piírodné látky sú vybrané z hydroxyš- 
koncových kyselín a ich esterov a depsidov, rast
linných fenolov, ktoié môžu byť odvodené od 
h>droxyškoricových kyselín, polymérov hydro
xy škoncových alkoholov, ďalších prírodných lá
tok rastlinného pôvodu, ktoré majú antimutagén- 
ne a aiomatizačné vlastnosti a sú kombinované 
s antioxidačne pôsobiacimi vitamínmi, ich pre- 
kurzoimi a/alebo derivátmi, a ďalej z antioxidač
ne pôsobiacich vitamínov v komplexe s cukaryo- 
Vckymi bunkovými kultúrami Ďalej sú opísané 
spôsoby vyroby výrobkov tohto typu

6 (51) A 47J 43/046, G OlG 19/56, A 47J 36/16
(21) 1320-96
(71) VORWERK AND CO 1NTERHOLDING 

GMBH. Wuppertal, DE,
(72) Dornei Stefan, Solingen, DE,
(54) Kuchynský stroj s miešacou nádobou a poho

nom pre miešadlo v tejto miešacej nádobe
(22) 28 04 95
(32) 28 04 94
(31) P 44 14 824 0
(33) Dl
(86) PC1/EP95/01635. 28 04 95
(57) Kuchynský stroj (1) s miešacou nádobou (10) 

a pohonom (75) miešadla (70) v tejto nádobe (10) 
ma miešaciu nádobu (10), ktorá je vo svojej 
spodnej časti vyhuevateľná Kuchynsky stroj (1) 
ďalej obsahuje vážiace zariadenie (16), ktoré 
sníma váhu lôžka (7) miešacej nádoby (6) vrátane 
kúiema (40)
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6(51) A 47J 43/046, 43/07, 36/16
(21) 1326-96
(71) VORWERK AND CO INTERHOLDfNG 

GMBH, Wuppertal, DE,
(72) Doinei Stefan, Sohngen, DE, Schmitz Volker. 

Sohngen. DE,
(54) Kuchynský stroj s miešacou nádobou a poho

nom pre miešadlo v tejto miešacej nádobe
(22) 28 04 95
(32) 28 04 94
(31) P 44 14 821 6
(33) Dl
(86) PC l/f P95/0I633, 28 04 95

(57) Kuchynský stioj (1) s miešacou nádobou (10) 
a pohonom (75) miešadla (70) obsahuje nádobu 
(10), ktorá je vo svojej spodnej časti (65) vyhrie- 
vateľná a uložiteľná v tesne priliehajúcom lôžku 
(13) v podstate s valcovou stenou (18) Na za
bezpečenie rovnomerného prestupu tepla a mož
nosti vybrať miešaciu nádobu (10) po ukončení 
prevádzky bez vynaloženia väčšej sily. ma valco
vá stena (18) na pevné prichytenie miešacej ná
doby (10) meniteľný pnemer

6(51) A47L9/16
(21) 1253-96
(71) VORWERK AND CO 1NTERHOLD1NG 

GMBH, Wuppertal, DC,
(72) Thode Jurgen, Wulfiath, DE,
(54) Zariadenie na oddeľovanie pevných alebo 

kvapalných častíc od prúdu plynu
(22) 13 02 95
(32) 29 04 94
(31) P 44 15 005 9
(33) DE
(86) PCT/EP95/00521, 13 02 95
(57) Zaiiadcme na oddeľovanie pevných alebo kva

palných častíc od piúdu plynu obsahuje ventiláto
rové koleso (8) a lopatkové koleso (9), ktoré je 
umiestnené v smere prúdenia pred ventilátoiovym 
kolesom (8) Na zlepšenie oddeľovania faz, pie- 
dovšetkym vo vysávači (I) prachu v ktoiom je 
zberný zásobník (4) na pi ach umiestnený pied 
vreckom (5) na piach, je lopatkové koleso (9) 
tvorené kužeľovým sitom (17), na ktoiého kuže- 
ľovoín plášti sú umiestnené iadialnc odstávajúce 
lopatky (24) V oblasti ústia (3') nasavacej imky 
(3) sa vytvára vzduchový vu, ktoiy častice vv 
mišťuje smeiom von, kde su sekundárnym vírom, 
ktoiy je indukovaný v zbernom zásobníku (4) na 
prach, tiansportované ďalej do zberného zásobní
ka (4) na prach



6 (51) A 61B 17/41
(21) 862-96
(71) MEHL Thomas L., Sr., Newberry, EL, US;
(72) Mehl Thomas L., Sr., Newberry, FL, US; Harris 

George W., Jr., Palm Bay, FL, US; Zaias Nardo, 
Miami Beach, FL, US;

(54) Spôsob a systém na odstraňovanie ochlpenia
(22) 30.12.94
(32) 30.12.93
(31) 08/176 561
(33) US
(86) PCT/US94/14557, 30.12.94
(57) Systém na hromadné odstraňovanie ochlpenia ob

sahuje priľnavú vrstvu (52), konštrukčnú vrstvu 
(54), umiestnenú v susedstve priľnavej vrstvy 
(52), a vodivý materiál (56). Vodivý materiál (56) 
pôsobí ako prívod prúdu zo zdroja (70) prúdu k 
vlasom, ktoré sa majú odstrániť, vyčnievajú nahor 
cez priľnavú vrstvu (52) a sú v styku s vodivým 
materiálom (56). Spôsob hromadného odstraňo
vania ochlpenia a zabránenia budúcemu rastu vla
sov zahŕňa kroky nanesenia vodivého roztoku na 
ochlpenie, pritlačenie na priľnavú vrstvu (52), 
aplikovanie prúdu po dobu, dostatočne dlhú na 
zničenie lôžkovej oblasti vlasov, a umožnenie, 
aby sa odstraňované vlasy odstránili buď ihneď, 
alebo aby zostali v koži po dobu, dostatočnú na 
to, aby chemická reakcia, vyvolaná v lôžkovej 
oblasti, pokračovala dostatočne dlho, aby zničila 
lôžkovú oblasť a zabránila opätovnému rastu 
ochlpenia.

ZDROJ

6(51) A61B 17/60
(21) 755-96
(71) Richardson James Bruce, Gobowen, Oswestry 

Shropshire, GB;
(72) Richardson James Bruce, Gobowen, Oswestry 

Shropshire, GB;
(54) Distrakčné zariadenie obsluhované pacientom, 

spôsob jeho obsluhy a externý ortopedický fi
xator

(22) 15.12.94
(32) 15.12.93
(31) 9325698.0
(33) GB
(86) PCT/GB94/02759, 15.12.94
(57) Distrakčné zariadenie obsluhované pacientom na 

výberové periodické roztiahnutie zlomenej kosti, 
ktorá už bola spevnená prostredníctvom vonkaj
šieho fixačného prostriedku, má podlhovasté roz- 
tiahnuteľné teleso (32) fixačného prostriedku, 
spojené svorkami s kostnou skrutkou (39) alebo 
s kostným čapom (30, 31) v príslušných koncoch 
telesa fixačného prostriedku. Pacientom ovládaná 
mechanická konštrukcia umožní prechodne roz
ťahovať vzdialené, ku kosti upevnené oblasti fi
xačného prostriedku. V jednom uskutočnení je 
tento pacientom ovládaný mechanizmus vo forme

prídavného zariadenia (28), ktoré je odstrániteľné 
pripevnené k fixačnému prostriedku. V inom 
uskutočnení je tento pacientom ovládaný mecha
nizmus zabudovaný do vonkajšieho axiálneho fi
xačného prostriedku, výhodne takzvaného dy
namického fixačného prostriedku.
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6(51) A61F 13/15
(21) 737-96
(71) MÓLNLYCKE AB, Goteborg, SE;
(72) Gustafsson Anders, Billdal, SE; Svernlôv Anna, 

Kullavik, SE; Widlund Urban, Môlnlycke, SE; 
Durant Bénédicte, Armentiéres, FR;

(54) Plienka
(22) 08.12.94
(32) 13.12.93
(31) 9304132-5
(33) SE
(86) PCT/SE94/01179, 08.12.94
(57) Plienka má prednú časť (12), zadnú časť (14) 

a strednú rozkrokovú časť (13), pričom súčasťou 
plienky je absorpčně telo (1), ktoré je spojené so 
spodnou fóliou (9) z materiálu neprepúšťajúceho 
kvapaliny a vrchnej fólie (9) z materiálu prepúš
ťajúceho kvapaliny, ktorá pri použití prilieha 
k telu užívateľa, a ktorá má otvor (15) umiestnený 
v zadnej a v rozkrokovej časti plienky a má elas
tické prostriedky (20, 21), a ktorá nie je spojená 

' s absorpčným telom aspoň v oblasti otvoru (15). 
Dva elastické prostriedky (20, 21) vo vrchnej fólii 
(9) smerujú vzájomne rozbiehavo od predného 
okraja (16) otvoru (15) v rozkrokovej časti (13) 
k zadnej časti (14), a to na obidvoch stranách ot
voru vo vrchnej fólii (9).



6(51) A61F 13/15
(21) 853-96
(71) KIMBERLY-CLARK CORPORATION, Neenah, 

Wl, US;
(72) Kuepper Rebecca Jean, Appleton, WI, US: Ras

mussen Christine Ann, Medford, WI, US;
(54) Elastické pútka na jednorazový absorpčný vý

robok
(22) 28.12.94
(32) 28.12.93
(31) 08/174 565
(.33) US
(86) PCT/US94/14966, 28.12.94
(57) Elastické pútko (24) je vytvorené z elastického 

materiálu, ktorý je definovaný proximálnym okra
jom (34), distálnym okrajom (36), prvým spojo
vacím okrajom (38) a druhým spojovacím okra
jom (40). Prvý a druhý spojovací okraj spájajú 
proximálny a d i stál ny okraj. Druhý spojovací 
okraj (40) nie je rovnobežný s prvým spojovacím 
okrajom (38) a proximálny okraj (34) je dlhší ako 
distálny (36). Príchytka (30) je pripojená k elas
tickému pútku (24). Ďalej je opísaný jednorazový 
absorpčný výrobok vybavený uvedeným elastic
kým pútkom.
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6(51) A 61F 13/58, 13/62
(21) 782-96
(71) Kimberly-Clark Corporation, Neenah, WI, US;
(72) Roessler Thomas Harold, Menasha, Wl, US: Van 

Compel Paul Theodore, Hortonville, WI, US; 
Huang Yung Hsiang. Appleton, Wl, US; Zehner 
Georgia Lynn, Larsen, WL US;

(54) Dynamická tvarovaná plienka
(22) 14.12.94
(32) 16.12.93
(31) 08/168 615
(33) US
(86) PCT/US94/14529. 14.12.94
(57) Dynamická tvarovaná plienka, majúca predný pá

sový diel (38), zadný pásový diel (40) a stredný 
diel spájajúci prvý pásový diel (38) a druhý páso
vý diel (40), obsahuje vrstvu zadného listu (22) a

pár bočných panelov (90). Každý bočný panel 
(90) vybieha bočné z protiľahlých bočných kon
cov aspoň jedného pásového dielu zadného listu 
(22) a každý bočný panel (90) obsahuje oblasť 
voľného konca, ktorá má vopred určenú dĺžku. 
Ku každému bočnému panelu (90) je pripojený 
napínaný diel (98) pozdĺž jeho oblasti voľného 
konca a napínaný diel (98) má pomerne vysokú 
hodnotu tuhosti a dĺžku, ktorá sa rovná podstat
nému percentuálnemu podielu oblasti voľného 
konca bočného panelu (98). Ku každému napína
nému dielu (98) je pripojený upevňovací mecha
nizmus, usporiadaný lak, že vybieha bočné z kaž
dého bočného panelu (90) na zaistenie pásových 
dielov (38, 40) plienky na užívateľovi. Upevňo
vací mechanizmus nemá základnú dĺžku väčšiu, 
ako je zvolená obmedzená percentuálna časť na
pínaného dielu (98).
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6(51) A 61K 7/16, 7/28, 7/20, 7/30
(21) 790-96
(71) SM1THKL1NE BEECIIAM CORPORATION, 

Philadelphia, PA, US;
(72) Gallopo Andrew Robert, Garfield, NJ, US; Ibra

him Nadir lskanda, Hackettstown, NJ, US; Maz- 
zanobile Salvatore, Haworth, NJ, US;

(54) Zmes na redukciu alebo odstraňovanie usade
ných povlakov zo zubov a dentálnych protéz

(22) 19.12.94
(32) 22.12.93
(31) 08/171 798
(33) US
(86) PCT/US94/14662, 19.12.94
(57) Kompozície na bielenie chrupu a dentálnych 

protéz obsahujú vo vode rozpustný tripolyfosľo- 
rečnan alkalického kovu za prítomnosti alebo bez 
prítomnosti zdroja aktívneho kyslíka a enzyma
tického hydrolytického činidla.



6 (51) A 61K 7/48, 31/07, 47/08,47/14
(21) 1597-95
(71) YAMANOUCHI EUROPE BV., Leiderdorp, 

NL,
(72) De Vringer Tom, Zoetermeer, NL; Van Harrewijn 

Antoon, Delft, NL, Muehlenbruch Aart, Haarlem, 
NL,

(54) Farmaceutický a kozmetický prostriedok na 
miestne nanášanie na pokožku a spôsob jeho 
prípravy

(22) 01 07.94
(42) 01 07.93
(31) 93201931.8
(33) CP
(86) PCT/NL94/00151, 01 07 94
(57) Eaimaccutický a kozmetický prostriedok na 

miestne nanášame a na ošetrovanie akné vulgaris 
a starnúce] pokožky obsahu|e retinoid vo vodnom 
nosiči, ktorý obsahuje aspoň jedno činidlo, za
braňujúce kryštalizácii. Činidlo je zvolené zo sú
boru neiónových povrchovoaktívnych látok a má 
stabilizačné účinky.

6(51) A 61K 7/48, 31/70
(21) 182-96
(71) Robert Ladislas, Santény, KR; Robert Alexandre, 

Santeny, KR,
(72) Moczai Elemer, Gif-sur-Yvette, FR;
(54) Použitie oligosacharidov pri prevencii a liečbe 

starnutia tkanív
(22) 16 08 94
(32) 17 08 93
(31) 93/10054
(33) KR
(86) PCT/KR94/01008, 16 08 94
(57) Pilpravok na liečbu alebo prevenciu symptómov 

starnutia spopvových tkanív obsahuje jeden alebo 
niekoľko oligosachandov s 2 až 5 glykozidickými 
zvyškami, alebo deriváty tohto (týchto) ohgosa- 
charidu (ov) obsahujúceho (obsahujúcich) hydto- 
ľóbne zvyšky, pričom tento (tieto) oligosacharid 
(y) má (majú) v terminálnej polohe neiedukujú- 
ceho cukru jeden galaktózový zvyšok.

6(51) A 61K 9/107, 31/565, 31/57
(21) 1198-95
(71) AS lRA AKT1EBOLAG, Sôdertalje, SE;
(72) 1 leckenmuller Harald, Hambm g 56, DE; Kutz 

Gerd, Detmold, DE,
(54) Farmaceutický prostriedok obsahujúci Iipofil- 

né liečivé látky
(22) 23 03 94
(32) 07 04 93
(31) 9301171-6
(33) SL
(86) PCT/SE94/00258. 23 03 94
(57) Farmaceutický piostncdok obsahuje fipofilné 

liečivé látky a má toimu vhodnú na tiansmuko- 
zálne podanie Ako účinnú látku obsahu|e proges- 
teión a/alebo 17-(3-estradiol.

6(51) A 61K 9/20,9/16, 31/57, 47/00
(21) 193-96
(71) NOVO NORDISK A/S, Bagsvaeid, DK,
(72) Gram Karen Susanne, Bagsvaerd, DK; Jensen 

Annelise, Herlev, DK,
(54) Farmaceutická kompozícia na orálne podanie, 

obsahujúca mikronizovaný progesterón a po- 
lyetylénglykol spolu s nosičom, a spôsob jej 
výroby

(22) 19.08 94
(32) 20.08.93
(31) 0950/93
(33) DK
(86) PCT/DK94/00310, 19.08 94
(57) Farmaceutická kompozícia na orálne podanie ob

sahuje okrem mikromzo váného piogestciónu 
polyetylénglykol a ďalšiu prísadu, vybratú zo 
skupiny zahŕňajúcej škiob, celulózu, pektín a tia- 
gant Je opísaný aj spôsob výroby tejto faimaceu- 
tickej kompozície.

6(51) A 61K 9/20
(21) 330-96
(71) Gergely Gerhard, Wien, AT,
(72) Gergely Gcihald, Wien, AT,
(54) Šumivý granulát a spôsob jeho výroby
(22) 09.09 94
(32) 09.09.93
(31) 2700/93-0
(33) CH
(86) PCT/EP94/03018, 09 09 94
(57) Šumivý gi an u lát na pripi a vu farmaceutických vý

robkov obsahuje uhličitan vápenatý a kyselinu 
citrónovú, pučom na|menc| 5 až 20 hmotnost- 
ných dielov celkového množstva kyseliny, uva
žovaného na reakciu s uhličitanom vápenatým, |c 
nahradených najmenej jednou z nasledu)úeich 
zlúčenín kyselina jablčná, kyselina glukónová a 
kyselina mliečna, ako a| ich kyslé soli Kyselina 
citrónová a uhličitan vápenatý sa čiastočným zie- 
agovaním spolu granulujú a časť zlúčeniny, na- 
hiadzu|úcej kyselinu citrónovú, sa v tuhej práš
kovej forme granulu|e spolu s kyselinou citróno
vou a uhličitanom vápenatým a/alebo sa lozpustí 
v granulačnej tekutine, piipadne v roztoku pufia

6(51) A61K9/20
(21) 703-96
(71) LTS Lohmann Theiapie-Systeme GmbII & CO 

KG, Neuwied, DE,
(72) Cremer Kaisten. Bonn, DE.
(54) Prípravok na kontrolované uvoľňovanie 

účinných látok
(22) 2,3 1 I 94
(32) 04 12 93
(31) P43 41 442 7
(33) DE
(86) PCT/EP94/03865, 23 11 94
(57) Piípravok obsahuje účinné látky v kvapalných 

médiách základnej hmoty, ktorá je vybavena plo
chami na ich uvoľňovanie Plochy sú čiastočne 
pokryté tuhou hmotou schopnou erózie, hiúbka 
hmoty sehopnei erózie |c po svojej dĺžke na plo
chách na uvoľňovanie účinných látok uičena 
gi adientmi



6(51) A 61K 9/22, 38/05, 31/44
(21) 558-96
(71) ASl RA AKT1EBOLAG, Sodertalje, SE,
(72) Bauer Bngitte, Darmstadt, DE, Karlsson Christer, 

Lindome, SE, Lundberg Per Johan, Molndal. SE, 
Nilsson Bent, Goteborg, SE, Sandberg Anders, 
Molndal, SE, Sickmuller Alfred, Frankfurt am 
Mam, DE,

(54) Farmaceutická kompozícia obsahujúca ACE 
inhibitor ramipril a dihydropyridínovú zlúče
ninu

(22) 10 08 95
(12) 02 09 94, 02 09 94
(11) 9402924-6, 9402925-3
(11) si:, SE
(86) PC 1 /SE95/00972, 30 08 95
(57) Farmaceutická kompozícia, ktorá je kombináciou 

ACE inhibítoia ramiprilu a kalciového antagonis
tú - |ednc| zo zlúčenín dihydropyridínového typu 
- telodipínu, mttendipínu, mfedipínu a lacidipínu 
Farmaceutická kompozícia je na použitie v liečbe 
hypertenzie

6(51) A61K9/70
(21) 515-95
(71) LfS Lohmann Theiapie-Systeme GmbH & Co 

KG, Neuwied, DE,
(72) Wolter Karin, Di . Melsbach, DE, Muller Walter, 

Neuwied. DC, Simon Guntcr, Fhllesheim, DE 
Nalbach Chnsta, Leutesdorf, DC. Hoffmann Rai- 
nci, Neuwied DL,

(54) Náplasť na transdermálne podávanie prcha
vých, farmaceuticky účinných, chemicky zá
saditých účinných látok a spôsob jej výroby

(22) 20 1093
(32) 22 10 92
(31) 921180360
(33) GB
(86) PC F/EP93/02899, 20 10 93
(57) Ie opisana náplasť na transdeimálnc podávanie, 

ktorá obsahuje viacvistvový system a zaručuje 
copied stanovené množstvo prchavej, farmaceu
tický účinnej látky ľáto náplasť zahŕňa matricu s 
pnľnavvm lepidlom, v ktoicj je pichavá účinná 
Jatka aleho jej fyziologicky vhodná soľ mzdelená, 
pivok s lepkavým zložením, ktoiý, pokiaľ maliica 
(a) obsahuje soľ, obsahuje zásadité skupiny na 
uvoľňovanie voľnej zásady zo soli, a ďalej obsa
huje zadnú vrstvu a ochiannu odlučovaciu foliu, 
ktoié nepi opúšťajú difundovatcľne latky matncc 
(a) a pivku (b) Ďalej je opísaný spôsob vyroby 
náplasti, ktorý pozostává z piípiavy zmesi fyzio
logicky vhodnej soli pichavej laimaceutickei lát
ky a tekutého systému obsahujúceho lozpúšťadlo 
alebo riedidlo a lepkavý systém, z ktorých sa pn- 
piavi jedna vrstva prvku (b), touto vistvou sa

laminuje matrica a na ne sa nanesie zadná vistva 
a odlučovacia folia

6(51) A61K9/70
(21) 915-96
(71) LTS Lohmann Theiapie-Systeme GmbH, Neu

wied, DE,
(72) Mečom Remhold, Neuwied, DE, Seibertz i rank. 

Bad Honnmgen/Ariendoif, DE,
(54) Náplasť s riadeným uvoľňovaním estradiolu
(22) 05 01 95
(32) 13 0194
(31) P 44 00 770 1
(33) DE
(86) PCT/EP95/00032, 05 01 95
(57) Náplasť s naděným uvoľňovaním estradiolu ale

bo jeho faimaceutickv nezávadných den valov, 
samotného alebo v kombinácii s gestagénmi, je 
tvorená spodnou vrstvou a s ňou spojeným zá
sobníkom účinnej látky Zásobník je vyiobeny s 
použitím lepidiel a najmenej jedného činidla zo
silňujúceho peneti ácm na baze kai boxy lovy ch 
kyselín Posledná vistva je ochranná, opätovne 
snímateľná

6(51) A 61K 9/72, 9/14, 38/28, 47/12
(21) 1602-95
(71) ASTRA AKT1EBOLAG. Sodertalje. SF.
(72) Backstiom Kjell Goian Luk. Lund, SE, Dahlback 

Call Magnus Olof Lund. SE, Edman Pctci. Bjai- 
red, SE, lohansson Ann Chailotle Birgil, Lund 
SE.

(54) Prípravok na inhaláciu
(22) 23 06 94
(32) 24 06 93, 04 02 94
(31) 9302198-8, 9400371-2
(33) SF. SE
(86) PC F/SE94/00634, 23 06 94
(57) Farmaceutické piípravky obsahujúce zmes Iaima- 

ceuticky aktívneho polypeptidu enancéiovej zlú
čeniny. ktoia zvyšuje systémovú absorpciu polv- 
peptidu v pľúcach pacienta, kde zmes je vo Ioimc 
suchého prášku, v ktoiom aspoň 50 % celkovej 
hmotnosti polypeplidu a enancéru Ivona pnmáine 
častice, majúce pnemei menší alebo rovnajúci sa 
10 mikiometlom. kde piimárne častice sú pnpad- 
ne foimované do aglomcrátov, a spôsoby takých
to kompozícii inhaláciou Ďalej je opísané inha
lačné zariadenie. Uoie obsahuje uvedeny pnpia- 
vok vo foime aglomeiatov

m/ulín (IOOl)
inzulín a kapnnat sodný (75 2j%

a kaprínát sodný (90 10¾)

čas od začiatku vystavenia (mm)



6(51) A 61K 31/04,31/195
(21) 634-96
(71) SCHERING AKTJENGESELLSCHAFT, Berlín, 

DE,
(72) Yallampalli Chandra, Houston. TX, US, Garfield 

Robert E , Friendswood,TX, US; Chwalisz Kriš
tof, Berlin, DE; Bukowski Radoslaw, Berlin, DE;

(54) Ošetrenie klimakterických porúch substrátmi 
a/alebo donormi oxid dusnatý-syntázy

(22) 17.11.94
(32) 16.11 93
(31) 08/153 345
(33) US
(86) PCT/EP94/03818, 17.11 94
(57) Symptómy klimaktéria sú zmiernené podaním 

ledného alebo obidvoch, substrátu oxidu dusna- 
tého a/alebo donoru oxidu dusnatého, samotných 
alebo prípadne v kombinácii s progestínom, alebo 
v prípade negravidnej samice, buď progestínu 
alebo estrogénu, alebo obidvoch

6(51) A 61K 31/165, 31/505, 31/52
(21) 1225-95
(71) MERCK & CO., INC., Rahway, NI, US;
(72) Vacca Ioseph P., Telford, PA, US, Guare lames 

P , Quakertown, PA, US; Dorsey Bruce D , Har- 
Icysville. PA, US, Holloway M Katharine, Lans- 
dale, PA, US, Hungate Randall W, Lansdale, 
PA, US;

(54) Inhibitory HIV proteázy a farmaceutické pros
triedky s ich obsahom

(22) 24 03 94
(32) 31 03 93
(31) 040 729
(33) US
(86) PCI7US94/03209, 24.03 94
(57) Ie opísaná kompozícia zlúčeniny všeobecného 

vzoica (1). ktorá je mhibítoiom HJV proteázy, 
s látkami s antivírusovým účinkom, ako sú AZT 
alebo ddl. alebo ddC Daná kompozícia je účin
nou zložkou farmaceutického prostriedku na lie
čenie a prevenciu infekcie HIV, syndrómu AIDS 
a príbuzných ochorení'

CONH-

6 (51) A61K31/19 
(21) 488-96
(71) THE BOOTS COMPANY PLC, Nottingham, 

GB,
(72) Vaughan Kenneth Donald, Nottingham, GB,
(54) Použitie ibuprofénu a flurbiprofénu ako čini

diel zmierňujúcich svrbenie a farmaceutické 
prostriedky na toto použitie

(22) 19 10.94
(32) 20 10 93, 15 03 94. 15 03 94
(31) 9321671 1,9405024 2, 9405025 9
(33) GB, GB, GB
(86) PCT/EP94/03442, 19 10 94
(57) Použitie ibuprofénu. flurbiprofénu a/alebo jedne; 

alebo niekoľkých ich farmaceuticky prijateľných 
solí na ošetrenie (vrátane kozmetického ošctiema) 
svrbenia u živočíchov, vrátane ľudí, pomocou lo
kálnej aplikácie Farmaceutické prostriedky 
zmierňujúce svrbenie, ktoié obsahujú ibuprofén, 
flurbiprofén a/alebo ich soľ alebo soli ako činidlo 
alebo činidlá zmierňujúce svibeme. výhodne ako 
jediné činidlo alebo činidlá znneiňujúce svibeme 
Tieto prostriedky môžu taktiež obsahovať farma
ceuticky prijateľné riedidlo alebo nosič, zahusťo- 
vacic činidlo, činidlo upravujúce pH, konzervač
né činidlo a zvlhčovadlo. Použitie íbupiofenu, 
flurbiprofénu a/alebo jednej alebo niekoľkých ich 
solí na piípravu liečiva na ošetrenie svrbenia a 
použitie uvedených prostriedkov na ošctienie 
svrbenia u živočíchov, viátane človeka Pokiaľ 
bolo ošetrované svrbenie vyvolané ožiaiením 
UV-B-žiaiením, činidlo zmierňujúce svrbenie za
hŕňa výhodne inú látku ako len íbuprofén

6(51) A 61K 31/195,31/04
(21) 633-96
(71) SCHERING AKTIENGESELLSCHAI ľ, Bei Im, 

DE,
(72) Garfield Robert E., Friendswood,TX, US, Yal- 

Iampalli Chandra, Houston, TX, US, Chwahsz 
Krištof, Berlin, DE, Bukowski Radoslaw, Berlin, 
DE,

(54) Spôsob liečenia porúch kontraktility maternice 
substrátom a/alebo donorom oxid dusnatý- 
-syntázy alebo inhibítorom oxidu dusnatého

(22) 17 11.94
(32) 16 11 93
(31) 08/152 496
(33) US
(86) PCT/EP94/03817, 17 11 94
(57) Použitie substrátu oxid dusnatý - syntázy. donom 

oxidu dusnatého alebo obidvoch, prípadne 
v kombinácii s jedným alebo viacerými prostag- 
landínovými inhibítormi, prostacyklín - mnncti- 
kami, progestínom, oxytocin antagomstami alebo 
P-agonistami, v množstve účinnom na mhibíciu 
maternicovej kontraktihdy, na výrobu liečiva na 
liečenie d)smenorey, dysfunkčného maternicové
ho krvácania, piedčasných pôrodných sťahov 
a postpartum sťahov u samíc cicavcov, alebo po
užitie inhibítora oxidu dusnatého samotného, prí
padne v kombinácii s progestei ón antagon istom, 
oxytocínom, oxytocínovým analógom alebo pio- 
staglondínom na výrobu liečiva na liečenie nea
dekvátnej menštruácie a vyvolanie potratu alebo 
stimuláciu pôrodných sťahov u gravidných žien



6(51) A61K31/41
(21) 1179-96
(71) CIBA-GEIGY AG, Basle, CH;
(72) De Gasparo Mare, Rossemaison, CH, Levens Ni

gel, Allschwil, CH;
(54) Farmaceutický prostriedok na liečenie diabe

tickej nefropatie
(22) 07 03 95
(32) 17.03 94
(31) 800/94-1
(33) CH
(86) PCT/EP95/00831,07 03.95
(57) Antagonista angiotenzínu Il vzorca (I) a jeho 

farmaceuticky prijateľné soli sa môžu použiť na 
liečbu diabetickej nefropatie

6(51) A 61K 31/415
(21) 105-96
(71) ANGELINI R1CERCHE S P A. SOCIETA 

CONSORT1LE, S. Palomba - Pomezia (Roma), 
IT.

(72) Cioli Valeno. Roma, IT,
(54) Použitie benzydamínu na liečenie patologic

kých stavov spôsobených TNF
(22) 14 07 94
(32) 27 07 93
(31) M193A 001673
(33) IT
(86) PCT/EP94/02343, 14 07 94
(57) Použitie benzydamínu a fyziologicky prijateľných 

adičných solí s kyselinami odvodenými od tepo 
zlúčeniny na prípiavu lieku na liečenie patologic
kých stavov spôsobených TNF, ktorými môžu 
byť septický šok, kachexia. všeobecné oslabenie 
spievád/ajúce neoplastické ochorenia, chronické 
vírusové ochorenia a baktcnálne infekcie a dege- 
neiatívnc ochorenia

6 (51) A 61K 31/44//(A 61K 31/44, 31:135)
(21) 1032-96
(71) lanssen Pharmaceutica N V , Beerse, BF.
(72) Piudhoe Goidon, New cast Ic-Upon-Ty ne, GB,
(54) Filmom potiahnuté tablety paracetamolu

a domperidonu
(22) 27 02 95
(32) 28 02 94
(31) 94 200 498 7
(33) LP
(86) PC 1/EP95/00719, 27 02 95

(57) Filmom potiahnutá tableta, obsahujúca ako aktív
ne zložky analgetické činidlo paracetamol a anti- 
emetické činidlo domperidon, spôsob pripi avy 
týchto tabliet.

6 (51) A 61K 31/485, 31/19, 31/05, 31/135, 9/06
(21) 825-96
(71) LTS LOHMANN 1HERAP1E-SYSTEME 

GMBH. Neuwied, DE,
(72) Hoffmann Hans Ramei. Neuwied, DC, Hille 

Thomas, Neuwied, DE. Koch Andreas. Neuwied, 
DE; Matuseh Rudolf, Marburg. DE,

(54) Deutériované účinné látky v transdermálnej 
aplikácii

(22) 06.12 94
(32) 22 12.93
(31) P 43 43 838 5
(33) DE
(86) PCT/EP94/04047, 06 12 94
(57) Farmakologický prostriedok na vpiavovanie 

účinných látok do pokožky, pričom účinná látka 
obsahuje vyšší podiel deuténa, ako tvorí pmo- 
dzené rozdelenie izotopov

6(51) A61K31/55, C07D 243/24
(21) 650-96
(71) MERCK & CO . INC . Rahway, NJ. US,
(72) Baldwin John J, Rahway, NJ. US, Claicmon 

David A, Rahway, NJ, US, Elliott Jason M, 
Rahway, NJ, US; Liverton Nigel. Rahway, NJ, 
US, Remy David C. Rahway, NI, US, Selnick 
HaioIdG . Rahway, NI, US,

(54) Liečivo
(22) 21 I I 94
(32) 22 11 93
(31) 156 331
(33) US
(86) PCT/US94/13414, 21 11 94
(57) Benzo-(I,5)-diazepínovč den váty s amidovou 

alebo moěovinovou funkciou v polohe 3 sú vhod
ne na výiobu liečiva na liečenie arytmie Zlúčeni- 
n) majú štruktúrny vzorec (1) a (11) Význam vše
obecných substitucntov |c uvedený v opisné] čas
ti



6(51) A 61K 31/57
(21) 822-96
(71) SCHERING CORPORATION, Kenilworth, NJ, 

US
(72) Sequeira Joel A , Scotch Plains, NJ, US, Cuss 

Francis M , Basking Ridge, NJ, US, Nolop Keith 
B , Mi 11 burn, NI, US, Chaudry Imtiaz A , North 
Caldwell, NJ, US, Nagabhushan Nagamani. Par- 
sippany, NJ, US, Patiick James E , Belle Meade, 
NJ, US, Cayen Mitchell, Bedmmster, NJ, US,

(54) Mometasonfluorát na liečenie chorôb horných 
a dolných dýchacích ciest a pľúc

(22) 26 Ol 95
(32) 27 01 94
(31) 08/188 372
(33) US
(86) PCT/US95/00550, 26 Ol 95
(57) Použitie aerosolizovanych častíc mometasonfluo- 

ratu na piípravu liečiv vo forme suchých práškov, 
loztokov a/alebo vodných suspenzii na ošetrova
nie laz denne na kortikosteroidy reagujúcich o- 
chorem horných a dolných dýchacích ciest a 
pľúc, ako |e astma alebo alergická nadcha

6(51) A 61K 31/58, 7/06
(21) 448-96
(71) MERCK & CO , INC , Rahway, NJ, US,
(72) Gormley Glenn J, Westfield, NI, US, Kaufman 

Keith D, Westfield, NI, US, Stoner Elizabeth, 
Westfield, NJ, US, Waldstreicher Joanne, Scotch 
Plains, NJ, US,

(54) Prostriedok na liečenie androgénnej alopácie
(22) 11 10 94
(32) 15 10 93, 17 03 94
(31) 138 520,214 905
(33) US, US
(86) PCT/US94/11507, 11 10 94
(57) Použitie mhibitora 5a-reduktázy a farmaceutic

kého prostriedku s jeho obsahom v denne] dávke 
pod 5 mg/deň na liečenie plešosti mužského typu 
a podporu rastu vlasov, a na liečenie chorôb ako 
|c acne vulgaris, mazotok a ženské nadmerne 
ochlpenie

6(51) A 61K 31/70
(21) 329-96
(71) 1 AEVOSAN-GESĽLLSCHAFT M B H, Lmz, 

AJ,
(72) Guggenbichlei Josef Petei, Furth, DE, Meissner 

Peter, Erlangen, DE, Juremtsch Johann, Wien, 
AT, De Bettigmes-Dutz Andreas, Wien, AT,

(54) Farmaceutický prostriedok a jeho použitie
(22) 08 09 94
(32) 10 09 93
(31) P 43 30 773 6
(33) DE
(86) PCT/EP94/03006, 08 09 94
(57) Farmaceutický prostriedok, ktorý ako učmnú lát

ku obsahuje jeden alebo viacere galakturomdy s 
polymerizačnym stupňom > 2 a esterifikačnym 
stupňom < 20 %, v danom prípade spolu s farma
ceutický priiateľnými nosičmi, riediacimi, po
mocnými a plniacimi latkami, použitie tohto

prostriedku na inhibiciu adherencie zárodkov na 
bunky cicavcov

6(51) A 61K 31/725
(21) 368-95
(71) HYAL PHARMACEUTICAL CORPORATION 

Mississauga, Ontario, CA,
(72) Falk Rudolf E , Toronto, Ontario, CA, Asculat 

Samuel Simon, Toronto, Ontario, CA, Turley Iva 
Anne, Winmpeq, Manitoba, CA,

(54) Použitie kyseliny hyalurónovej a prípravky 
na predchádzanie arteriálnej restenózy

(22) 22 09 93
(32) 25 09 92
(31) 2 079 205
(33) CA
(86) PCT/CA93/00388, 22 09 93
(57) Použitie účinného netoxického množstva formy 

kyseliny hyaluronovej na zabraňovanie zužovania 
tubularnych stien živočíchov po tom, ako boh 
tieto steny tiaumatizovane napríklad na preven
ciu restenózy po angioplastike uskutočňovanej 
použitím balomkoveho katétra Formy /ahihapi 
kyselinu hyaluronovu, jej faimaceuticky vhodne 
soli, fragmenty a pod|ednotky kyseliny hyaluro
novej, ktoré sa používajú pripadne v kombinácii s 
prídavnými latkami zvolenými zo suboru zahiňa- 
juceho nesteroidné protizapalové liečiva, liečiva 
inhibu]uce stenozu, vitamín C, antioxidanty a lat
ky pohlcujúce voľne radikály a ich kombinácie 
Farmaceutické prostriedky na ich baze

6(51) A 61K 31/725
(21) 1265-95
(71) HYAL PHARMACEUTICAL CORPORATION, 

Mississauga, Ontario, CA,
(72) Willoughby Derek A , Londýn, GB, Alam Chan- 

dan, Londýn, GB, Asculai Samuel Simon, Toron
to. Ontario, CA, Falk Rudolf Edgai, Toronto, 
Ontario, CA, FIaiper David William, Oakville 
Ontario, CA,

(54) Zmesi kyseliny hyalurónovej a nesteroidného 
proti zápalového liečiva na inhibíciu, znižova
nie a regresiu angiogenézy

(22) 15 04 94
(32) 16 04 93
(31) 2 094 203
(33) CA
(86) PCT/CA94/00207, 15 04 94
(57) Použitie nesteroidneho protizapalovcho činidla a 

kyseliny hyaluronovej a/alebo jej farmaceuticky 
vhodnej soli a/alebo homológa, analoga, denvatu, 
komplexu, esteru, fragmentu a/alebo pod[ednotk> 
kyseliny hyaluronove] pri výrobě faimaceuticke- 
ho prostriedku na liečbu zahrňa|ucu inhibíciu, 
znižovanie a/alebo regresiu angiogenezy

6(51) A 61K 31/80, 31/695 
(21) 701-96
(71) Schmidt Alfred, Hamburg, DE, Upmeyei Hans- 

-Jutgen, Munehen, DE,
(72) Sehmidt Alfred, Hamburg, DE, Upmeyer Hans- 

-Jurgen, Munehen, DE,



(54) Použitie dimeticonu na liečenie á ft a zápalov 
dutiny ústnej

(22) 02 12 94 
(42) 02 12 93
(31) P 43 41 139 8 
(33) DL
(86) PCI/EP94/04023, 02 12 94 
(57) Použitie účinnei zložky dimetypolysiloxanu na 

výrobu ťaimaceutickej zmesi na liečenie álf a zá
palov ústnej dutiny, pričom faimaceutická zmes 
|e vo toime emulzie, ktorá sa apliku]e na postih
nutú ústnu sliznicu

6 (51) A 61K 38/07
(21) 477-96
(71) Rhonc-Poulenc Rorei Pharmaceuticals Inc , Col- 

legcville, PA, US,
(72) Klein Scott L , Mont Clare, PA, US, Mohno Bru

ce I , Hartl e id, PA, US,
(54) Antitrombotické azacykloalkyIalkanoylpeptidy 

a -pseudopeptidy
(22) 17 10 94
(32) 15 IO 93
(31) 08/138 820
(33) US
(86) PCT/US94/I21.35, 17 10 94
(57) Zlúčeniny všeobecného vzorca (I). kde všeobecné 

symboly ma|u vyznám uvedený v opisné] časti, su 
účinnými látkami pn piedchádzaní trombotických 
stavov a možno ich použiť v tomto zmysle, ako a) 
ich soli s faimaceuticky vhodnými opačnými 
amónnu vo foimc vhodných faimaceutických pri
pi av kov

.Z

fm O O O

c—N-fCH^C-NH-CH-C - Z

CH2COOH (i)

6(51) A 61K 47/10, 47/32
(21) 961-96
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, 

Cincinnati, OH. US,
(72) Dhabhar Dadi Jamshed. Cincinnati. OH. US,
(54) Spôsob rozpúšťania ťažko rozpustných far

maceutických účinných látok
(22) 24 01 95
(32) 24 01 94
(31) 08/18.5 576
(33) US
(86) PCI7US95/010I8. 24 01 95
(57) Ie opísaný spôsob zlepšenia íozpustnosti ťažko 

rozpustných faimaceulickv aktívnych lalok 
v zmesi polyelylénglykolu a piopylénglykolu so 
súčasným použitím polyvmyIpyiolidionu so špe
cifickou viskóznou priemernou molekulovou 
hmotnosťou 5 000 až 25 000

6(51) A61K47/36, 9/30,31/44
(21) 1354-95
(71) ASTRA AKT1EBOLAG, Sodertal|c, SE,
(72) Olovson Stig-Goian Aithui, L]ungskille, SE, Pil- 

brant Ake Gunnai. Kungsbacka, SE,
(54) Veterinárny prostriedok s obsahom inhibítora 

uvádzajúceho do pohybu protóny
(22) 26 04 94
(32) 30 04 93
(.31) 9301489-2
(.33) SE
(86) PC 1 /SE94/00368 26 04 94
(57) haimaceutický piostncdok na oiálne podáváme 

obsahuje inhibitor uvadzapici do pohybu piotóny 
a gélujucc činidlo Ie uičeny na ošetiovame cho
rôb zvierat, súvisiacich so žalúdočnými kyseli
nami Ďale] ]e opísaný spôsob vyioby tohto pi os
ti iedku a |eho použitie

6 (51) A 61K 39/395, 38/20, C 07K 16/30,
16/22, 19/00

(21) 1145-95
(71) MERCK PATENT GESELl SCHAFT MIT 

BESCI1RANKTER IlAFTUNG, Daimstadt, DE,
(72) Ilolzei Wolfgang, Daimstadt, DĽ, von Hoegen 

Ilka. Di . Daimstadt. DE. Stiittmattei Wolfgang. 
Di Daimstadt, DE, Malzku Siegfiied. Dr , Dai
mstadt, DE,

(54) lmunokonjugát, spôsob jeho prípravy a far
maceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

(22) 13 09 95
(32) 16 09 94
(31) P 94114572 4
(33) fP
(57) Imunokoniugat obsahu|uci monoklonálnu pi ob

látku alebo i ej Iragment špecifický pre ľudskú 
EGf ieccptoiovil molekulu a chemokinový prote
in, ktoiy |c fúzovaný na protilátku, zvolený z ro
du C-X-C napríklad inteileukin-8 (1L-8), navo
dzuj cytotoxickú a chemotaktickú aktivitu a |c 
vhodný na cielenú nádorovú teiapiu

6(51) A 61L 2/18
(21) 1112-94
(71) Univerzita Komenského, Bratislava, SK,
(72) Devínsky Ferdinand, pioí , Ing DiSc , Bialisla- 

va, SK, Mlynarčik Dušan, doc , RNDi , DiSc , 
Biatislavn. SK. Lacko Ivan. Ing , Biatislava, SK,

(54) Aminoxidové dezinficienciá s obsahom izopro- 
pylalkoholu

(22) 16 09 94
(57) Dezinficienciá na baze d lhoictazeov y ch Imeai- 

nych alebo i oz vetvený ch alkyldimety lammoxido v 
s obsahom izopropylalkoholu, ktoie slúži ako 
vehikulum s vlastnou antimikióbnou účinnostou 
Ďalšie zložky sú organická amóniová soľ, chlói- 
hexidin a glyceíol Armnoxid. oiganicka amomo- 
va sol a chloihcxidin zabczpcču|u šnokc sjiek- 
tium a tivaenost antmukióbne] účinnosti spolu 
s dcteigcnačnym a pencilačnym účinkom, glyce
rol zabraňuje dehydratácii pokožky lzopiopy!al
kohol potencuje a íozšiiujc antimikrobny účinok 
základných komponentov Dezinficienciá sa mô
žu používať na iychlu dezinfekciu túk. pokožky 
aj iných povichov v zdiavotníctve, komunálnc'i 
hygiene, potravináislvc a poľnohospodáištve



6 (51) A 61M 1/28
(21) 1019-96
(71) GAMBRO AB, Lund, SE;
(72) Jeppsson Jan-Berti 1, Lomma. SE; Nordlie Tor, 

Eslôv, SE;
(54) Zariadenie na vykonávanie peritoneálnej dia

lýzy
(22) 30.01.95
(32) 03.02.94
(31) 9400347-2
(33) SE
(86) PCT/SE95/00086, 30.01.95
(57) Zariadenie zahŕňa váhy (37) vybavené skriňou 

(50) s cieľom vytvoriť vzduchotesný priestor. 
V tomto priestore je umiestnený ohrievaný vak 
(38) a voliteľne odčerpávací vak (42), ktoré sú 
prepojené s katétrom pre pacienta, ktorý sa po
drobuje peritoneálnej dialýze. Zariadenie ďalej 
zahŕňa čerpadlový mechanizmus (57) spojený so 
skriňou (50) na vytváranie zodpovedajúceho pre
tlaku a podtlaku v priestore vo vnútri skrine. 
Ventilové mechanizmy (39, 44) sú uspôsobené na 
prepojenie buď pacientovho katétra s odčerpáva- 
cím vakom (42) alebo s ohrievaným vakom (38). 
Vytvorením podtlaku v skrini (50) je čerstvý 
dialyzačný roztok privádzaný zo zásobovacích 
vakov do ohrievaného vaku (38) a následne je 
použitá dialyzačná tekutina odčerpávaná z bruš
nej dutiny pacienta do odčerpávacieho vaku (42). 
Vytvorením pretlaku v skrini (50) je čerstvý 
a ohriaty dialyzačný roztok privádzaný z ohrieva
ného vaku (38) do pacienta a následne je odčer
pávací vak (42) vypustený do odpadu alebo do 
zberných vakov. Prietok dialyzačného roztoku je 
monitorovaný zariadením pomocou váženia skri
ne (50) a jej obsahu. Vhodné dáta pre ošetrovanie 
sú vložené do pamäťovej jednotky zariadenia.

6(51) A 61M 5/20
(21) 599-96
(71) NYCOMED IMAGING AS, Oslo 4, NO;
(72) Armbruster Randy E., Rochester, NY, US; 

Semmler Bruce J., Spencer Pott, NY, US;
(54) Prenosný ručný mechanický injektor
(22) 18.11.94
(32) 19.11.93
(31) 155 449

(33) US
(86) PCT/GB94/02540, 18.11.94
(57) Ručný mechanický injektor (60) je určený na in

jekcie kvapaliny, napríklad kontrastných látok do 
cievneho systému cicavca. Zariadenie obsahuje 
puzdro v tvare pištole, ktoré obsahuje batériou 
napájaný jednosmerný elektromotor (22) na po
dávanie kvapaliny konštantnou rýchlosťou z in
jekčnej striekačky (80). Ručný mechanický injek
tor (60) obsahuje spojovací prvok na spojenie 
injekčnej striekačky (80) mechanického injektora, 
ktoré zamedzuje neúmyselné spustenie mecha
nického injektora. Spojovací prvok obsahuje prí
rubu (92) na injekčnej striekačke upravenú na za
padnutie do štrbiny (72) v puzdre a zopnutíe spí
nača (124) citlivého na vloženie injekčnej strie
kačky.

6(51) A61M11/00
(21) 966-96
(71) AGA AKT1EBOLAG. Lidíngô, SE;
(72) Hammarlund Nils, Sollentuna, SE;
(54) Spôsob výroby aerosólu, plynná zmes na jeho 

výrobu a liečivo vo forme aerosólu
(22) 19.01.95
(32) 26.01.94
(31) 9400241-7
(33) SE
(86) PCT/SE95/00044, 19.01.95
(57) Spôsob výroby aerosólu, ktorý sa dá použiť na 

podávanie do dýchacích ciest alebo respiračného 
traktu cicavca, pri ktorom sa kvapalina, ktorá po
zostáva z lieku alebo ho obsahuje, premení po
mocou prúdu plynu alebo pomocou iných pros
triedkov na aerosól, ktorý obsahuje malé kvapal
né častice. Kvapalné častice sa sústreďujú do 
plynu, ktorý obsahuje hélium a/alebo neón a vý
hodne tiež kyslík. Opisuje sa tiež použitie zmesi 
plynov, obsahujúcich hélium a/alebo neón, na vý
robu aerosólu a liečiva vo forme aerosólu, sklada
júceho sa z kvapalných častíc, ktoré pozostávajú 
z lieku alebo ho obsahujú, a zo zmesi plynov, 
ktorá obsahuje hélium a/alebo neón.



6 (51) A 61M 15/00
(21) 797-96
(71) MERCK PATENT GESELLSCHAFT MIT 

BESCHRANKTER HAFTUNG, Darmstadt, DE,
(72) Eason Stephen William, Diss. Norfolk, GB, Cat- 

teiall Clive Patrick Ashley, Wantage, Oxfordshi
re, GB. Clarke Roger William, Histon, Cambrid
ge, GB, Wilson Donna Joy, Cambridge, GB,

(54) Práškový inhalátor
(22) 09 12 94
(32) 18 12 93, 17 05 94
(31) 9325835 8, 9409841 5
(33) GB, GB
(86) PCT/GB94/02716, 09 12 94
(57) Zariadenie na rozdeľovanie dávok práškovitého 

materiálu pozostáva z plášťa (12, 10. 100), v kto- 
íom )e valcovitý konta]nei (20, 158) Kontajner 
ma íad v skiutkovici umiestnených pnehradiek 
(159), k ktorých každá obsahuje príslušnú dávku 
piáškovitého materiálu. Na vydanie mateiiálu z 
pnehradky sa priehradka uvádza do koincidencie 
s dráhou prietoku vzduchu v zariadení mecha
nizmom pootáčajúcim sa o jedno rozpätie a uží
vateľ nasaje dávku materiálu náustkom (10, 102) 
na plášti, pričom náustok komunikuje so vstupom 
vzduchu (34. 180) cestou dráhy prúdenia vzdu
chu Prietok vzduchu dráhou prietoku vzduchu 
vypudí dávku materiálu Kontajner môže tvonť 
vymeniteľná vložka Zariadenie je obzvlášť mož
ne použiť ako inhalátor na uvoľňovanie práškovi
tého liečiva
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6(51) A 63B 21/06, 23/00 
(21) 1022-95
(71) Klapal Ivan, Partizánske. SK.
(72) Klapal Ivan, Partizánske, SK,
(54) Spôsob regulácie záťaže a zariadenie na vyko

návanie tohto spôsobu

(22) 17 08 95
(57) Konštantná hmotnosť za\ eseného závažia (10) sa 

mechanickým prevodom cez sústavu pevných 
vodiacich kolies (3), (9) a tiež posúvaním posuv
ného kolesa (7) |azdca (6) v i egu lačnom lamenc 
(5) pomocou ručného otočného kolieska (13) 
plynule leguluje na piemenlivú záťaž cvičenca, 
prevedenú k nemu cez malé koleso (21) picvo- 
dovky záťaže

6(51) A 63C 17/14,5/06
(21) 1327-96
(71) Kraus Hoist. Schmalkalden, DE.
(72) Kraus Horst, Schmalkalden, DE.
(54) Koliesková lyža
(22) 17 06 95
(32) 11 06 94
(31) P 44 24 372 3
(33) DE
(86) PCT/DE95/00807, 17 06 95
(57) Základné teleso kolieskovej lyže (1) pozostává 

z predpatých materiálov z vláknitého laminátu, 
icsp kompozitných materiálov z vláknitého lami
nátu, výhodne je vytvorené ako dutý profil V zá
kladnom telese (1) kolieskovej lyže sa nachádza|ú 
pivky na obmedzenie priehybu (13), ako a| na
staviteľné prvky na ovládanie brzdy (10) a napí
nacie a vratné prvky (9) Tieto prvky na ovládáme 
bizdy (10) pôsobia na brzdový pás (22) alebo na 
brzdovú (é) páku (y) (8) bizdového zariadenia, 
ktoré pribrzdia krúžok (16) spatného blokovacie- 
ho zariadenia, pričom druhý krúžok spatného 
blokovacieho zariadenia je pevne spojený s jazd
ným valčekom (5) kolieskovej lyže a spolu s ním 
|e otočné uložený na osi kolieskovej lyže (2)

----



6(51) A63G1/30
(21) 1066-95
(71) Bôžik Milan, Prievidza, SK;
(72) Bôžik Milan, Prievidza, SK;
(54) Rameno kolotoča
(22) 28 08.95
(57) Rameno kolotoča je charakteristické tým, že 

s vnútornou časťou kývneho ramena (1) je otočné 
spojené pojazdné koleso (2), s ktorým je pevne 
spojená otočná os (3). S vonkajším koncom otoč
nej osi (3) je pevne spojené priečne ramienko (5), 
na ktorého druhom konci je otočné uložená horná 
kulisa (6), v ktorej obvodových otvoroch sú vý
kyvné uložené horné konce spojovacieho dielu
(7) Dolné konce spojovacieho dielu (7) sú vý
kyvné uložené v otvoroch spodnej kulisy (8), kto
rá je otočné prichytená v oske (9) pevne spojenej 
s vodidlom (10). Pozdĺžnik (11) je výkyvné spo
jený s vonkajším ramenom (12), ktoré je pevne 
spojené s vonkajším koncom kývneho ramena 
(1) Hlavná os (13) kolotoča je poháňaná poho
nom, pričom sa pojazdné koleso (2) kývneho ra
mena (1) nútene pohybuje po plošine (14) a tým 
sa otáča Otočná os (3), ktorá je pevne spojená 
s pojazdným kolesom (2) sa tiež otáča, čím pre
náša kiútiaci moment na svoj vonkajší koniec. 
S vonkajším koncom otočnej osi (3) je pevne 
spojené priečne ramienko (5). Horná kulisa (6) 
otočné spojená s priečnym ramienkom (5) sa otá
ča okolo otočnej osi (3), a prostredníctvom spo
jovacieho dielu (7), spodnej kulisy (8) a osky (9) 
pevne s polenej s vodidlom (10) vyvoláva kývavý 
pohyb vodiacej časti zloženej z pozdlžnika (II) 
a kývneho vodidla (10).

Trieda B

6(51) B OlD 53/34//B OlD 117:00
(21) 884-95
(71) Hutman Stanislav, Kašo v, SK; Davala Michal, 

Trebišov, SK, Hrabčák Peter, Trebišov, SK;
(72) Hutman Stanislav, Kašov, SK, Davala Michal. 

Trebišov, SK; Hrabčák Peter, Trebišov, SK;
(54) Zariadenie na získavanie tetrachlóretylénu 

alebo benzínu, alebo acetónu adsorpciou
(22) 1 I 07 95
(57) Zariadenie na spätné získavanie tetrachlóretylénu 

alebo benzínu, alebo acetónu zo vzduchu znečis
teného parami týchto látok pozostáva z mecha
nického filtra (1), chladiča (2), dvojice adsorbé- 
rov (3), kondenzátora (7), rozdeľovacej nádoby
(8) a príslušných přepojovacích potrubí s uzatvá- 
lajúcimi elementmi, pričom prívod znečisteného 
vzduchu do adsorbérov je zboku pod nosný rošt

(5) vrstvy adsorbenta (6), odvod vyčisteného 
vzduchuje zhora, prívod vodnej pary je zhoia a 
odvod zmesi vody a organických látok je zdola, 
prívod vzduchu na sušenie je zhora a odvod 
vzduchu obsahujúceho vodné pary je zdola

VZDUOl Ui :U,-Ur

6(51) B OlD 53/68
(21) 943-96
(71) SOLVAY (SOC1ÉTÉ ANONYME), Bruxelles, 

BE,
(72) Fagiolmi Nilo, Rosignano-Solway, 1T,
(54) Reakčná kompozícia na čistenie plynov obsa

hujúcich chlorovodík a spôsob čistenia dymo
vých plynov

(22) 12 01.95
(32) 20.01.94
(31) M194A000078
(33) IT
(86) PCT/EP95/00116, 12.01.95
(57) Pevná, prášková leakčná kompozícia obsahujúca 

viac ako 98 % hmotnostných hydrogénuhličitanu 
sodného a menej ako 2 % hmotnostně uhličitanu 
sodného a majúca granulometrické rozloženie 
definované stredným priemerom častíc menším 
ako 0,050 milimetra a granulometrický spád nižší 
ako 5 Táto íeakčná zmes sa používa pri čistení 
dymových plynov vznikajúcich pri spaľovaní od
padov z domácností Do rozsahu vynálezu rovna
ko patrí postup čistenia dymových plynov obsa
hujúcich chlorovodík, pri ktorom sa do djmo- 
vých plynov s teplotou 125°C až 600°C zavádza 
uvedená íeakčná zmes a dymové plyny sa potom 
odpiašujú.

6(51) B OlL 3/08, B OlD 3/06
(21) 263-95
(71) Šiška Jozef, RNDi , Bratislava, SK,
(72) Šiška Jozef, RNDr , Bratislava, SK,
(54) Spôsob spracovania a regenerácie odpadových 

odpaľovacích ampuliek poměrových meračov 
spotreby tepla

(22) 28 02 95



(57) Odpaľovacia kvapalina sa z odpadových odpaľo
vacích ampuliek vyleje a prípadne odsaje pri zní
ženom tlaku vzduchu a použije ako meracia náplň 
v poměrových meračoch spotreby tepla, resp po 
predestilovaní sa použije ako prísada napr 
v kozmetických výrobkoch, prípadne sa chemicky 
spracuje, napr. v prípade metylbenzoátu na ben- 
zoan sodný alebo kyselinu benzoovú Vyprázd
nené ampulky sa premyjú a použijú opäť v mera
čoch spotreby tepla alebo sa ich materiál využije 
ako druhotná surovina

6(51) B05C 11/00, H OlB 3/16
(21) 1092-96
(71) ASEA BROWN BOVERl AB. Västerás, SE;
(72) Andersson Jan, Nossebro, SE, lvarsson Roland, 

Nossebio, SE, Sddei Rolf. Nossebro, SE.
(54) Spôsob zlepšenia klzných vlastností kovového 

drôtu a zariadenie na vykonávanie spôsobu
(22) 22 02 95
(32) 24 02 94
(31) 9400629 3
(33) SE
(86) PCT/SE95/00181, 22 02 95
(57) Spôsob zlepšenia klzných vlastností kovového 

drôtu (2) a zariadenie na vykonávame spôsobu 
obsahu|c poťahovame drôtu mazivom, pričom 
mazivo sa taví spoločne s látkou privádzanou do 
dávkovacieho zásobníka (9) a potom sa dopravuje 
z dávkovacieho zásobníka (9) do aphkátora (4) 
vo forme pórovitého telesa, tvoreného vláknitým 
materiálom, ktorého póry sú úplne alebo čiastoč
ne vyplnené mazivom, účinkom kapilárnych síl 
v póroch aphkátora (4) a podtlakom indukova
ným pn spotrebovaní roztaveného maziva na 
kontaktne] ploche medzi aplikátorom (4) a drô
tom (2)

v i 5 *

6(51) B 09B 3/00, C OlG 37/14 
(21) 996-95
(71) Chemickotechnologická fakulta STU, Bratislava, 

SK,
(72) Hladký Zdeněk, doc , Ing , CSc , Bratislava, SK, 

Valko Ladislav, prof. Ing., DrSc , Bratislava, SK; 
Gerši Peter, Ing , Bošany, SK, Bartalos Ladislav. 
Biatislava, SK,

(54) Spôsob odstránenia zlúčenín chrómu z odpa
dov chrómovyčiňovanej kože

(22) 10.08 95
(57) Nerozpustné chromite zlúčeniny, obsiahnuté 

v koži sa oxidáciou prevedú na rozpustné chlo
rnany účinkom vodného roztoku peroxidu vodíka 
v mierne alkalickom prostredí vytvorenom uhliči
tanmi. hydrogénuhličitanmi alebo hydroxidmi al
kalických kovov a kovov alkalických zemín. Oxi
dácia prebieha pri teplote 15 až 40°C počas 5 až 
20 min Vzniknutý kolagén sa odfiltruje a vysuší

6 (51) B 27B 15/02, 15/06
(21) 835-95
(71) LARF, s r. o , Nováky, SK,
(72) Lajoš Mai lán, Ing, Prievidza, SK. Ranostaj 

Kamil, Ing , Prievidza. SK; Foltán Stanislav, Ing , 
Veľké Uherce, SK,

(54) Píliaci stroj na drevenú hmotu
(22) 26.06 95
(57) Píliaci stroj na drevenú hmotu pozostáva z pílo

vého pásu (1) poháňaného pohonom (9), pied 
ktorým sú v jednej rovine umiestnené čistiaci nôž 
(4) s vyznačovaním polohy rezu pásovej píly (1) 
a pílové kotúče a/alebo frézy (2, 3) uložené na 
pozdĺžnych hriadeľoch (5, 6) poháňaných pohon
nými jednotkami (7, 8) Suporty, na ktoiých sú 
umiestnené pílové kotúče (2. 3) s pohonmi (7, 8) 
sú pootočiteľné o 90°, čím umožňujú píliť 
v uhloch 45° od zvislej osi Pohyb pílových kotú
čov (2, 3) a pásovej píly (1) ícgisliujú snímače 
posuvu (13, 14, 15) a aktuálnu polohu vyznačujú 
na displeji ovládacieho panela, v ktorom |e 
umiestnená mikroprocesorová jednotka (12) Táto 
umožňuje predvoľbu desiatich možností píliaceho 
režimu v automatickej pievád/ke

6(51) B28B7/18, 7/28, E 03F 5/02
(21) 976-96
(71) Vatvaioussis Konstantin, Dietzenbach, DL,
(72) Vaivaroussis Konstantin, Dietzenbach, Dh,
(54) Zariadenie na vytváranie kanalizačných šácht
(22) 25.07.96
(32) 28 07 95
(31) 295 12 165 3
(33) DE



(57) Prípravok na vytváranie kanalizačných šácht 
majúcich vždy najmenej dve prívodové hrdlá, 
zvlášť dolných častí kanalizačných šácht, s vytvá- 
racím plášťom obsahujúcim hrdlové vložky 
a v ňom umiestneným vytváracím jadrom, na kto
rého jednu čelnú plochu, vo forme žľabu v po
dlahe existujúcej kanalizačnej šachty je umies
tnená prispôsobená šablóna (98), s von vyčnieva
júcim výstupkom (80, 82), ktorý vytvára na stenu 
kanála v podlahe šachty prispôsobenú vonkajšiu 
plochu. Aby sa dali jednoducho vyrobiť žľaby so 
želaným sklonom, šablóna má výstupok prvej 
časti (100), ktorý vo svojej spodnej časti prechá
dza do plôch pre spád dna šachty, a má druhú 
klenutú časť (102), ktorá vytvára sedlo prispôso
bené ku spádu podlahy žľabu a s prvou časťou 
(100) je rozoberateľné spojená.

6(51) B29C 65/02//B 29K 301:12
(21) 817-96
(71) MÔLNLYCKE AB, Goteborg, SE;
(72) Widlund Urban, Môlntycke, SE; Kling Robert, 

Skene, SE;
(54) Spôsob spájania elastického materiálu s pod

kladom a výrobok, zhotovený týmto spôsobom
(22) 21.12.94
(32) 21.12.93
(31) 9304232-3
(33) SE
(86) PCT/SE94/01236, 21.12.94
(57) Elastické pásiky, pozostávajúce z nezvariteľných 

plastických osnovných nití (7) a zvariteľných 
termoplastických útkových nití (6) môžu byť ľah
ko pripevnené k jednej strane krycej vrstvy (3) 
plienky najedno použitie, t. j. spojené privarením 
ultrazvukom termoplastických útkových nití (6).

6(51) B 31F 7/00, B 29C 65/00 
(21) 1062-96
(71) ELOPAK SYSTEMS AG, Glattbrugg, CH;
(72) Sagvik Ragnar Harald, Lier, NO; Lyngaas Lars, 

Haslum, NO;
(54) Spôsob a zariadenie na ochranu hrán prírezov 

proti vlhkosti

(22) 21.02.95
(32) 23.02.94
(31) 9403476.6
(33) GB
(86) PCT/IB95/00113, 21.02.95
(57) Spôsob na ochranu hrán prírezov pozostáva z ry- 

hovania pozdĺž hrany obalových prírezov (1-3), 
ktoré pozostávajú z vrstvy odolnej voči kvapali
nám (1) a prinajmenšom z dvoch zábranových 
vrstiev voči kvapalinám (2 a 3), jazyka (8), prehĺ
benia (6) vo vnútri jazyka (8), plochy (9) vo 
vnútri prehĺbenia (6) a žliabku (7) vo vnútri plo
chy (9), preloženia ponad hranu na vloženie jazy
ka (8) do žliabku (7) a pripojenie hrany k zvyšku 
plošného materiálu, výhodne samotným mecha
nickým tlakom.

6(51) B 60M 1/10, B 60L 5/00
(21) 1083-96
(71) ANSALDO TRASPORTI S.p.A., Napoli, IT;
(72) Siciliano Vito, Pieve Ligu re, IT; Del Naja Alcide, 

Napoly, IT;
(54) Napájacie vedenie elektrických vozidiel a pre

nosný systém, ktorý ho využíva
(22) 21.08.96
(32) 22.08.95
(31) T095A 000692
(33) IT
(57) V skrini (4) je nesený vodivý pásikový člen (60), 

ktorý je usporiadaný v smere postupu vozidla; 
pásikový člen je pružne deformovateľný a opláš- 
ťovaný feromagnetickým materiálom (65). Vodi
vý pásikový člen (60) priťahuje magnetické pole 
vytvárané elektromagnetmi (84) prichytenými na 
elektrickom vozidle (80), čím sa časť (60a) vodi
vého člena (60) ohýba smerom k platniam (34) a 
najmenej jedna platňa (34) sa spojí s prvým silo
vým vedením (17), ktoré je unášané vo vnútri 
skrine. Elektrické vozidlo má ďalej najmenej je
den koncový zberač (87) na spojenie s platňou
(34) pod napätím, aby sa zabezpečila polarita na
pájač i eh o napätia vozidla.

'ŕ Lyu



6 (51) B 65D 83/14, B 67D 1/04, F 16L 15/00
(21) 711-95
(71) Martinec Ladislav, Nitra, SK;
(72) Martinec Ladislav, Nitra, SK;
(54) Spojka na spojenie hlavy zo silonovej fľaše 

s polyetylénovou fľašou
(22) 29.05.95
(57) Spojka na spojenie hlavy zo silonovej fľaše s po

lyetylénovou fľašou, tvorená dutým rotačným 
valcom (1), ktorý má plochu z vnútornej strany 
vybavenú vnútorným závitom (3) s ukončením 
(4) umožňujúcim vzduchotesné naskrutkovanie 
na PET fľašu a plochu vonkajšej strany má vyba
venú vonkajším závitom (2) umožňujúcim na
skrutkovanie hlavy zo silonovej fľaše.

6(51) B 65G 53/30
(21) 1509-95
(71) Hydrosystem group, a. s., Olomouc, CZ;
(72) Kolarčík Willibald, Ing., CSc., Olomouc, CZ; 

Pernecký Jan, Ing., Olomouc, CZ;
(54) Hydraulický systém na vysokotlakovú dopra

vu média
(22) 29.11.95
(32) 29.08.95
(31) PV 2201-95
(33) CZ
(57) Hydraulický systém na vysokotlakovú dopravu 

média je zložený aspoň z dopravného čerpadla 
(16), nádrže (18) pracovného média, zásobníka 
(8) hydrozmesi, plniacej nádoby (9), prepojova- 
cieho potrubného stupňa a najmenej z jednej ko
mory (I) vybavenej separátorom (2) i dvojicou 
plniacich armatúr (4, 5) na výtokovom konci 
(101), kde na každý výtlačný koniec (102) komo
ry (1) je priamo napojený výtlak dopravného čer
padla (16), pričom na výtlačné potrubie (15) me
dzi výtlačný koniec (102) komory (1) a dopravné 
čerpadlo (16) je paralelne pripojená samočinná 
riadená armatúra (19), ktorá je napojená do nádr
že (18) pracovného média. Hydraulické časti do
pravných čerpadiel (16) umiestnených na vetvách 
výtlačného potrubia (15) jednotlivých komôr (1) 
sú napojené na spoločnú pohonnú jednotku (M) 
a sú sfázované.

Trieda C

6(51) C OlB 39/24
(21) 305-96
(71) PQ CORPORATION, Valley Forge, PA, US;
(72) Cooper David A., Morrisville, PA, US; Hastings 

Thomas W., Baito, PA, US; Flertzenberg Elliot 
P., Wilmington, DE, US;

(54) Zeolit so štruktúrou zeolitu Y a spôsob jeho 
prípravy

(22) 06.09.94
(32) 07.09.93, 08.09.93, 30.08.94
(31) 08/116 635. 08/117 776. 08/298 158
(33) US, US, US
(86) PCT/US94/09991, 06.09.94
(57) Mezopórový objem v póroch s priemerom v roz

medzí od 2. IO"9 m až 60. IO"9 m Y zeolitových 
materiálov je zväčšovaný hydrotermálnym spra
covaním takýchto zeolitov pri teplotách nad at
mosférickým bodom varu pracovných roztokov.

6(51) C OlF 7/18
(21) 793-95
(71) Závod SNP, a. s.. Žiar nad Hronom, SK;
(72) Vaššo Jaroslav, Ing., Hliník n. Hronom. SK; Ko

váč Ján. Ing., Janova Lehota, SK;
(54) Spôsob výroby hydroxidu hlinitého rozkladom 

alkalického hlinitanového roztoku
(22) 15.06.95
(57) Spôsob výroby hydroxidu hlinitého pozostáva 

z rozkladu vo viacerých stupňoch (2 až. 6), každý 
stupeň sa uskutočňuje pri vymedzenom rozsahu 
teplôt pomocou očkovacej látky s rôznym granu- 
lometrickým zložením. Očkovacia látka potrebná 
pre prvý stupeň rozkladu sa získa z výroby hru- 
bozrnného oxidu, prípadne z niektorého stupňa 
rozkladu. Očkovacia látka, ktorá sa pridá do dru
hého a ďalšieho stupňa rozkladu sa získava pri 
predchádzajúcich rozkladoch. Rozklady prebieha
jú pri konštantnej teplote.



6(51) C07C29/10
(21) 927-96
(71) SHELL INTERNATIONALE RESEARCH 

MAATSCHAPPIJ B V., The Hague, NL,
(72) Reman Willem George, Amsterdam. NL, Van 

Kruchten Eugene Marie Godfried Andre, Am
sterdam, NL;

(54) Spôsob prípravy alkylénglykolov
(22) 30 01 95
(32) 31 01.94
(31) 94200255 1
(33) EP
(86) PCT/EP95/00341, 30 01 95
(57) Spôsob prípravy alkylénglykolov reakciou alky- 

lénoxidu s vodou v pi ítomnosti katalyzátorovej 
kompozície obsahujúcej pevnú zložku s jedným 
alebo s viacerými elektropozitívnymi miestami, 
ktoré sú koordinované jedným alebo viacerými 
aniónmi, odlišnými od metalátových alebo halo
génových aniónov, s tým, že pokiaľ je pevná 
zložka amonomeničová živica kvartérne amónne
ho typu a anión je hydrogénuhličitan, spôsob sa 
uskutočňuje v podstate v neprítomnosti oxidu 
uhličitého

6(51) C 07C 209/60
(21) 934-96
(71) BASF Akticngesellschaft, Ludwigshafen, DE,
(72) Eller Karsten, Ludwigshafen, DE; Muller Ulrich, 

Neustadt, DE, Kummer Rudolf, Frankenthal, DE; 
Stops Peter, Altnp, DE,

(54) Spôsob výroby amínov z olefínov na zeolitoch 
typu PSH-3, MCM-22, SSZ-25 alebo ich zme
siach

(22) 17 07 96
(32) 20 07.95
(31) 195 26 502.5
(33) DE
(57) Spôsob výroby amínov všeobecného vzorca (I), 

kde R1, R2. R3. R4, R5, R6 znamenajú vodík, C1- 
až Cjo-alkyl, C2- až C20-alkenyl, C2- až C20- 
-alkinyl, C3- až C20-cykloalkyl, C4- až C20-alkyl- 
-cykloalkyl C4- až C20-cykloalkyl-alkyl, aryl C7- 
až C20-alkylaryl alebo C7- až C20 aralkyl, R1 a R2 
spoločne znamenajú nasýtený alebo nenasýtený 
C3- až Cs-alkylénový direťazec a R3 alebo R5 
znamenajú C2r až C20o-alkyl, C21- až C200-alkenyl 
alebo spoločne C2- až C]2-alkylénový dneťazec, 
je definovaný reakciou olefinov všeobecného 
vzoica (II), kde R3, R4, R5 a R6 majú už uvedené 
významy, s amoniakom alebo primárnymi, alebo 
sekundárnymi amínmi všeobecného vzorca (III). 
kde R1 a R2 majú spomínaný význam, pii teplo
tách od 200 do 35O0C a tlakoch 100 až 300 bar 
v prítomnosti heterogénnych katalyzátoiov, v kto
rom sa ako heterogénny katalyzátor použijú zeoli- 
ty typu PSH-3-, MCM-22, SSZ-25 alebo ich 
zmesi

R5 R3 R1
/

(!)

(II)

(III)

6 (51) C 07C 251/34, 251/50, A OlN 37/00, 43/00
(21) 1024-96
(71) BASF Aktiengesellschaft. Ludwigshafen, DE,
(72) Bayer Herbert, Mannheim, DĽ, Sautei Hubert, 

Mannheim, DE; Múller Ruth, Andernach, DE, 
Grammenos Wassilios, Ludwigshafen. DE, Hai- 
reus Albrecht, Ludwigshafen, DE, Kirstgen Rem- 
hard, Neustadt, DE, Rohl Franz, Schiffeistadt. 
DE, Ammermann Eberhard, Heppenheim, DE, 
Lorenz Gisela, Flambach, DE,

(54) Deriváty kyseliny fenyloctovej, spôsob a me- 
dziprodukty na ich výrobu a činidlo, ktoré ich 
obsahuje

(22) 03 01 95
(32) 04 02.94, 17 06 94
(.31) P 44 03 447 4, P 44 21 180 5
(33) DE. DE
(86) PCT/EP95/00013, 03 01 95
(57) Opisujú sa deriváty kyseliny fenyloctove) vše

obecného vzoica (I), kde substituenty a index 
majú význam uvedený v opise, ich soli, spôsob 
ich výroby a medziprodukty na ich výrobu a po
užitie

R5ON=C (R1)-C (R3) =NOCH2'

(R2)

C=X
(!)

CO2R1

6 (51) C 07C 251/38, 251/40, 251/44, 251/48, 251/52, 
251/54,251/58 

(21) 1023-96
(71) BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen, DE,
(72) Bayer Herbert, Mannheim, DE; Sautei Hubert. 

Mannheim, DE, Muller Ruth, Andernach, Dl . 
Grammenos Wassihos, Ludwigshafen, DE. FIai- 
reus Albrecht, Ludwigshafen, DE, Kirstgen Rein- 
hard, Neustadt, DE, Rohl Fianz, Schifferstadt, 
DE; Ammermann Eberhard, FIeppenheim, DE, 
Lorenz Gisela, Hambach, DE,



(54) Deriváty kyseliny fenyloctovej, spôsob a me- 
dziprodukty na ich výrobu a prostriedky, kto
ré ich obsahujú

(22) 03 0195
(32) 04 02 94, 17.06.94
(31) P 44 03 448 2, P 44 21 182 1
(33) DE. DE
(86) PCT/EP95/00007. 03.01 95
(57) Opisujú sa deriváty kyseliny fenyloctovej vše

obecného vzorca (I), kde substituenty majú výz
nam uvedený v opise, ich soli, spôsob ich výroby 
a medzipiodukty na ich výrobu a použitie

R5ON=C (R*) -C (R’> cNOCHj'^y^ IR1),

C=NOCH3

X=CNRR1 (I)

kiuh, kde ktorýkoľvek z dusíkových atómov km
itu môže byť oxidovaný na N-oxid, ktoiý môže 
byť voliteľne kondenzovaný na benzénový kruh 
alebo na 5-, 6- alebo 7-členný heterocyklický 
kruh, a kde tieto kruhy môžu byť voliteľne substi
tuované, farmaceutické prostriedky s obsahom 
týchto zlúčenín, spôsob výroby týchto látok a ich 
použitie.

6 (51) C 07C 251/52, 235/34, 255/64, 251/60,
AOlN 37/50, 37/36, 43/00

(21) 799-96
(71) Bayer Aktiengesellschaft. Leverkusen, DE,
(72) Kleefeld Gerd, Neuss-Udesheim, DE: Tiemann 

Ralf Leverkusen, DE, Geides Peter, Aachen, DE, 
Hememann Ulrich. Lcichlingen. DE, Dehne 
Heinz-Wilhelm. Bonn, DE; Dutzmann Stefan, 
Hilden, DE, Stenzel Klaus, Dússeldorf, DE;

(54) Deriváty kyseliny aryloctovej, spôsob ich vý
roby a ich použitie ako fungicídov

(22) 09 12 94
(32) 22 12 93, 14 07 94
(31) P 4343829 6, P 4424788 5
(33) DE, DL
(86) PCT/EP94/04103, 09 12 94
(57) Opisu|ú sa deriváty kyseliny aryloctovej všeobec

ného vzorca (I), v ktorom majú substituenty výz
namy uvedené v opisnej časti, spôsob ich výroby 
a ich použitie ako fungicídov

Q1

/Ar^
G E Q2 (I)

6 (51) C 07C 259/06, C 07D 213/75, 277/46, 285/135, 
333/34,213/89, A 61K 31/00

(21) 941-96
(71) BRITISH BIOTECH PHARMACEUTICALS 

Ltd, Cowley, Oxford, GB,
(72) Beckett Raymond Paul, Cowley Oxford, GB, 

Whittaker Mark, Cowley Oxford, GB, Miller Au
di ew, Cowley Oxford, GB; Martin Fionna Mit- 
chcl, Cowley Oxford, GB,

(54) Inhibitory metaloproteinázy, farmaceutické 
prostriedky s ich obsahom, spôsob ich výroby 
a ich použitie

(22) 20 01 95
(32) 20 01 94. 02 08 94
(31) 9401034 5, 9415619 7
(33) GB, GB
(86) PCT/GB95/00111. 20 01 95
(57) Opísané sú inhibitory metaloproteinázy vzorca

(1), kde X je -CO2H alebo -CONHOll'skupina, 
R’1 je fcnyl alebo 5- alebo 6-člcnný heteroarylový

6(51) C 07C 279/10
(21) 1033-96
(71) Metck Patent GmbH, Darmstadt, DL,
(72) Gericke Rolf, Dr, Darmstadt, DE, Baumgaith 

Manfred, Dr, Darmstadt, DE, Mmek Klaus-Otto. 
Dr, Darmstadt, DE, Beier Norbert, Dr, Darm
stadt, DE,

(54) Derivát sulfonylbenzoyIguanidinu alebo sulfi- 
nylbenzoylguanidínu, spôsob jeho prípravy a 
farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

(22) 07.08.96
(32) 11 08.95
(31) 195 29 612 5
(33) DE
(57) Derivát sulfonylbenzoyIguanidinu alebo sulfinyl- 

benzoylguamdínu všeobecného vzoica (1), kde R1 
znamená A, CF3, Cll2F. ClIF2, C2Es. CN. NO2 
alebo Hal, R2 znamená -SO11R6, -SO2NR4Rs, NO2 
alebo CF3. R’ znamená H, Hal. A. Ol 1, OA, CN. 
NO2, CE3, CH2F, CHE2. C2F5, alebo CH2CF3, R4 
a Rs znamenajú od seba nezávisle El, A, C5 
7cykloalkyl, C4.8cykloalkylmetyl, Ph alebo -Cll2- 
-Ph, alebo dohiomady tiež C4_5alky lén, pričom 
jeden Cll2 môže byť tiež nahradený O, S, (X), 
Nl 1. N-A alebo N-CIl2-Ph, R6 znamená A, Ph. 
liet alebo C3.7cykloalkyl, Het jednojadiovú alebo 
dvojjadrovú. nasýtenú, nenasýtenú alebo aroma
tickú hcterocyklickú skupinu s 1 až 4 atómami N, 
O a/alebo S, viazanú cez N alebo C, prípadne 
substituovanú 1,2 alebo 3 substitučními zo súbo
ru Hal, SH, SA, NH2, NHA, NA2, CF3, A. OH. 
OA, CN, NO2 a karbonylový kyslík. A znamená 
C1^alkyl, Hal znamená F, Cl, Br alebo I, Ph 
znamená fenyl prípadne substituovaný 1. 2 alebo 
3 substitučními zo súboíu A, OA, NR4Rs, E, Cl. 
Br, J a CE3, n znamená I alebo 2, a jeho farma
ceutický vhodné soli majú antiarytmieke vlast
nosti a pôsobia ako inhibitor celulárnych NaVlE 
antiportciov



6(51) C07C 279/14
(21) 939-96
(71) SKW TRO STB ERG AKTIENGESELLSCHAFT, 

Trostberg, DE;
(72) Weiss Stefan, Dr, Trostberg, DE; Krommer 

Helmut, Trostberg, DE;
(54) Spôsob prípravy kreatínu alebo monohydrátu 

kreatínu
(22) 18 07 96
(32) 18 07 95
(31) 195 26 236.0
(33) DE
(57) Spôsob prípravy kreatínu alebo monohydrátu 

kreatínu, pri ktorom sa nechá reagovať kyanamid 
so sarkozinátom sodným alebo draselným vo vo
de alebo v zmesi vody a organického rozpúšťadla 
pri teplote od 20 do ISO0C a pri hodnote pH od 
7,0 do 14,0 Týmto spôsobom sa dá pripraviť 
kreatín, prípadne monohydrát kreatínu s dobrými 
výťažkami od 60 do 90 % hmotn. a s veľmi vyso
kou čistotou

6 (51) C 07C 279/20, 277/08, A 61K 31/155,
C 07D 521/00

(21) 965-96
(71) Hoechst AktiengeselIschaft, Frankfurt am Main, 

DE,
(72) Schwark Jan-Robert, Dr., Frankfurt, DE; Brendel 

Joachim, Dr , Bad Vilbel, DE, Kleemann Heinz- 
-Werner, Dr, Bischofsheim, DE; Lang Hans Jo- 
chen, Dr , Hofheim, DE, Weichert Andreas, Dr, 
Egelsbach, DE, Albus Udo, Dr , Florstadt, DE,

(54) Substituované guanididy kyseliny škoricovej, 
spôsob ich výroby, ich použitie ako liečiva ale
bo diagnostika, ako aj liečivo, ktoré ich obsa
huje

(22) 24 07.96
(32) 26 07.95
(31) 195 27 305.2
(33) DE
(57) Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (1), 

v ktorom najmenei jeden zo substituentov R1, R2, 
R3, R4 a Rsje dusíkatý heterocyklus Sú to liečivá 
srdcových a obehových ochorení Získavajú sa 
reakciou zlúčeniny všeobecného vzorca (II) 
s guamdínom.

6(51) C07D 209/04, 209/44, 217/22, 231/56,241/36, 
251/72, 253/08, 307/77, 319/14, 335/04, 339/08, 
A 61K 31/335, 31/38, 31/395

(21) 1000-96
(71) Merck Patent GmbH, Darmstadt, DE,
(72) Dorsch Dieter, Dr., Darmstadt, DE, Osswald 

Mathias, Dr, Daimstadt, DE, Mederski Wernei, 
Dr., Darmstadt, DE, Wilm Claudia, Dr, Daim
stadt, DE, Schmitges Claus J , Dr, Darmstadt. 
DE; Chnstadler Maria, Darmstadt, DE;

(54) Derivát kyseliny l,3-benzodioxol-5-yloctovej, 
spôsob jeho prípravy a farmaceutický pros
triedok, ktorý ho obsahuje

(22) 31.07.96
(32) 16 08.95
(31) 195 30 032.7
(.33) DE
(57) Derivát kyseliny 1,3-benzodioxol-5-> loctovci 

všeobecného vzorca (I), kde znamená X nasýtený 
alebo čiastočne nenasýtený 3- až 4-členný alkylé- 
nový reťazce, ktoiého 1 až 3 C sú prípadne na
hí adené N a/alebo 1 až 2 C jedným až dvoma O 
a/alebo jedným až dvoma S, pričom sú však na
hradené najviac 3 C a pučom alkylenový reťazec 
má prídavné 1, 2 alebo 3 substituenty a/alebo je 
jeden z N nahradený A, R8 a/alebo NR4R4, a ďa
lej jeden CH2 alkylénového reťazca |e pripadne 
nahradený skupinou C=O-, A znamená C,_6alkyl. 
pričom 1 alebo 2 CH2 sú prípadne nahradené O, S 
alebo -CR4=CR4, a 1 až 7 H atómami fluóiu. E 
znamená CH2 alebo O, D znamená kaibonyl ale
bo [C(R4R4 )Jn, a ostatné deriváty sú opísané 
v opisnei častí Jeho farmaceutický vhodné soli s u 
vhodné pre endotelín-receptorové antagonistické 
vlastnosti a pre vysokú afinitu k endotelínovým 
subreceptorom ETa a ETb na výrobu farmaceu
tických prostriedkov na ošetrovanie chorôb súvi
siacich s aktivitami endotelínu, na|ma na profy
laxiu a ošetrovanie ochorení srdca, krvného obe
hu a ciev, predovšetkým na ošetrovanie vysokého 
krvného tlaku a nedostatočnosti srdca



6(51) C07D 209/52, A 61K 31/40
(21) 1109-96
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Leverku

sen, DE,
(72) Raddatz Siegfried. Dr., Kôln, DE; Wild H anno, 

Dr, Orange, CT, US, Hansen Jutta, Dr., Wupper
tal. DE,

(54) Heterocyklicky substituované pseudopeptidy, 
spôsob ich výroby a liečivá tieto látky obsahu
júce

(22) 28.08.96
(42) 29.08 95
(31) 195.31685 1
(33) DE
(57) IIeterocykIicky substituované pseudopeptidy vše

obecného vzorca (1). v ktoiom majú substituenty 
významy uvedené v opisnej časti, spôsob ich vý
roby a antnetrovírusové prostriedky obsahujúce 
tieto látky

6 (51) C 07D 209/60, C 07B 43/04, B OlJ 29/06
(21) 865-96
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigsha- 

fen, DE,
(72) Dmgerdissen Uwe, Seeheim-Jugenheim, DE, 

Kummer Rudolf, Frankenthal, DE; Stops Peter, 
Altnp, DC, Herrmann Jurgen, Mannheim, DE; 
Lutzcl 1 lans-JUrgen, Bohl-Iggelheim, DE, Fdlei 
Karsten, Ludwigshafen, DE,

(54) Spôsob výroby amínov z olefínov na alumí- 
nium-G-zeolitoch bez prechodných kovov 
a pripravených bez spracovania s halogénmi

(22) 02 07 96
(32) 04.07 95
(31) 195 24 2416
(33) DE
(57) Spôsob výroby amínov všeobecného vzorca (1), 

kde R1, R'. R', R4. R\ R6 znamenaiú vodík, C,- 
až C20-alky 1, C2- až C20-alkenyl, C2- až C20- 
-alkinyl, C3-C20-Cykloalkyl, C4- až C20-alkyl- 
-cykloalkyl, C4- až C20-cykloalkyl-alkyl, ary-l, C7- 
až C20-alkylaryl alebo C7- až C20-aialkyl, R1 a R2 
spoločne znamenajú nasýtený alebo nenasýtený 
C3- až Cg-alkylénový direťazee a R3 alebo Rs 
znamenajú C21- až C200-aIkyI, C21- až C20o-alkenyl 
alebo spoločne C2- až C,2-alkylénový direťazee, 
reakciou olefínov všeobecného vzorca (II), kde 
R3, R4, R5 a R6 ma] ú uvedené významy, s amo
niakom alebo primárnymi, alebo sekundárnymi 
amínmi všeobecného vzoica (Ill), kde R1 a R2 
ma]ú uvedený význam, pri teplotách od 250 do 
350°C a tlakoch 150 až 300 bar v prítomnosti 
zeolitického katalyzátora, v ktorom použitým

zeolitickým katalyzátorom je alumínium-p-zeolit 
bez prechodných kovov a pripravený bez spraco
vania s halogénmi.

d)

(íl)

H

(m)

6(51) C 07D 211/46, 211/58, C 08K 5/3435
(21) 859-96
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludvvigsha- 

fen, DE,
(72) Aumúller Alexander, Neustadt, DE,
(54) Spôsob výroby N,N-mostíkovo spojených bis- 

-tetrametylpiperidinylových zlúčenín
(22) 20 01 95
(32) 02.02.94
(31) P 44 03 085 1
(33) DE
(86) PCT/EP95/00205, 20 01 95 
(57) Výroby N, N'-mostíkovo spojených bis-tetramc- 

tylpiperidinylových zlúčenín všeobcncého vzoica
(I) , kde premenná m znamená číslo 2 alebo 3. 
z tetrametylpiperidínových zlúčenín všeobecného 
vzorca (11), kde sa zlúčeniny všeobecného vzoica
(II) nechajú reagovať s cyklickým karbonátom 
všeobecného vzorca (III) Význam symbolov R1 
a R"je vysvetlený v opisnej časti

HjC CH, pi) PH)



6 (51) C 07D 215/22, 215/16, 215/58, A 61K 31/47
(21) 1002-96
(71) Merck Patent GmbH, Darmstadt, DE,
(72) Mederski Werner. Dr, Darmstadt, DL. Osswald 

Mathias, Dr , Darmstadt, DE; Dorsch Dieter, Dr , 
Darmstadt, DE; Wilm Claudia, Dr., Darmstadt, 
DE, Schmitges Claus .1., Dr., Darmstadt, DE, 
Christadler Maria, Darmstadt, DE;

(54) Derivát kyseliny oxochinolínkarboxylovej, 
spôsob jeho prípravy a farmaceutický pros
triedok, ktorý ho obsahuje

(22) 31 07 96
(32) 02 08.95
(31) 195 28 418 6
(33) DE
(57) Derivát kyseliny oxochinolínkarboxylovej vše

obecného vzorca (I), kde -Y-Z- znamená -NR7- 
-CO-, -N=QOR7)- alebo -N=CR8-. R1 znamená 
Ar, R2 znamená COOR6, -(CH2)nCOOR6, CN, 
lH-tetra/ol-5-y! alebo CONHSO2Ar, R3, R4, R5 
znamená od seba nezávisle R6, OR6, S(O)mR6, 
Hal, NO2 NR6R6, NHCOR6. NHSO2R6, OCOR6, 
COR6, CÔOR6, alebo CN, pričom R3 a R4 spolu 
dohromady tiež O(CH2)nO-, R6 a R6 znamená od 
seba nezávisle H, C^6. benzyl alebo fenyl, R7 
znamená (CH2)n Ar, R8 znamená Ar alebo O Ar, 
Ar znamená fenyl, prípadne s jedným až tromi 
substituentmi zo súboru R9, R10 a R" alebo naf
ty!, alebo skupinu všeobecného vzorca (a) prí
padne substituovanú na fenylovom jadre 1 alebo 
2 substituentmi zo súboru R9 a R10, alebo skupinu 
všeobecného vzorca (b) prípadne substituovanú 
v cyklohexándienylovom podiele 1 alebo 2 sub
stitučními zo súboru R9 a R10, R9, R10, R11 zna
mená od seba nezávisle R6, OR6, Hal, CF3. OCF,, 
OCI IF,, OCHF2, OCH2F, NO2, NR6R6, 
NUCOR6, CN, NHSO2R6, COOR6, COR6, 
CONHSO2Ar, O(CH3)nR2, O(CH2)nOR6 alebo 
S(O)mR6. E znamená CH2, S alebo O. D znamená 
karbonyl alebo [QR6R6 )]„, X znamená O alebo 
S, Hal znamená F, Cl, Br alebo J, m znamená O, 
I alebo 2, n znamená 1, 2 alebo 3 Jeho farma
ceutický vhodné soli sú vhodné na výrobu farma
ceutických prostriedkov na profylaxiu a na ošet- 
iovanie ochorení srdca, krvného obehu a ciev, 
piedovšetkým vysokého krvného tlaku a nedosta
točnosti sidca.

R1

6 (51) C 07D 239/42, 319/18, 405/12, 409/12, 239/14,
A 61K 31/505

(21) 215-96
(71) Janssen Pharmaceutica N V , Beerse, BE,
(72) Van Lommen Guy Rosalia Eugene, Berlaar, BE, 

De Bruyn Marcel Frans Leopold, Woitel, BE, 
Wigermck Piet Tom Bert Paul, Tumhout, BE,

(54) Použitie substituovaných aryloxyalkyldiamí- 
nov, tieto látky samotné, spôsob ich výroby, 
farmaceutické prostriedky na ich báze a spô
sob ich výroby

(22) 12 08 94
(32) 19 08.93, 19.08 93
(31) 93202445 8, 93202444 1
(33) EP. EP
(86) PCT/EP94/02702, 12 08.94
(57) Látky všeobecného vzorca (I). kde R1 a R2 |e H 

alebo alkyl s 1 až 6 C, R3 je alkyl s 1 až 6 C, hyd
roxy, kyano. halogén, aIkoxy s 1 až 6 C, aryloxy, 
arylmetoxy. alkenyl s 2 až 6 C, alkmyl s 2 až 6 C, 
alkyltio s 1 až 6 C. alkylsulfinyl s 1 až 6 C alebo 
alkylkarbonyl s 1 až 6 C v alkyle, R4 \e H, halo
gén, hydroxy, alkyl s I až 6 C alebo alkoxy s 1 až 
6 C, alebo R3 a R4 dohromady tvoria dvo|tnocný 
zvyšok, R5 a R6Je každý H, halogén, hydroxy, al
kyl sl až 6 C, alkoxy s 1 až 6 C, aryloxy alebo 
aiylmetoxy, R1 je H; Alk1 |e alkándiyl s 2 až 5 C, 
AIk2Je alkándiyl s 2 až 15 C, Q je heterocyklíčky 
kruh obsahujúci aspoň jeden dusík alebo zvyšok 
aa, ich farmaceutický vhodné adičné soli s kyseli
nami a stereochemicky íz.omérne foimy Zlúčeni
ny sú účinné pri liečbe chorôb spojených s nad
mernou vazodilatáciou, najma migiény

N-Ria
I
R" (aa)

6(51) C 07D 239/56, C 07B 37/02
(21) 335-96
(71) SANDOZ A G , Basle, CH;
(72) Craig Gerald Wayne, Dr., Basle, CH, Ebcrle 

Martin, Di , Bottmingen, CH, Schaub I ritz, Di . 
Aesch, CH;

(54) Deriváty 2-(4-alkyltiopyrimidín-5-yl)octovej 
kyseliny, spôsob ich prípravy a fungicídne 
prostriedky, ktoré ich obsahujú

(22) 08 03 96
(32) 10 03.95
(31) 9504920 1
(33) GB
(57) Deriváty všeobecného vzorca (1), v ktorom R1 |e 

C1 až C4-alkyl, R2 je vodík, Q až Q-alkyl alebo 
C3 až C7-Cykloalkyl. R3 je prípadne substituovaný 
fenyl a X je skupina CH alebo atóm dusíka, spô
sob prípiavy týchto denvátov a medziprodukty v 
tomto spôsobe, fungicídne prostí icdky, ktorc tieto



deriváty obsahujú a spôsob hubenia fytopatogén- 
nych húb s ich použitím

/S-R1

R2-4 ------C = X-O-CK3

N—\ CO-OCK3
O—R3 (I)

6 (51) C 07D 241/04, 401/06, 491/04, 405/06, 413/06,
A 61K 31/495

(21) 1006-96
(71) MERCK & CO., INC , Rahway. NJ1 US;
(72) Rossen Kai, Rahway, NJ, US; Askm David, 

Rahway, NJ, US; Reider Paul J , Rahway, NJ, 
US, Varsolona Richard .1, Rahway, NJ, US, Vo
lante Ralph P , Rahway, NJ, US,

(54) Spôsob racemizácie opticky čistého substrátu 
2-terc. butylkarboxamidpiperazínu alebo sub
strátu bohatého na 2-terc. butylkarboxamid- 
piperazín alebo jeho soli

(22) 30 01 95
(32) 04.02 94
(31) 192 916
(33) US
(86) PCT/US95/01232, 30.01 95
(57) Spôsob racemizácie opticky čistého alebo oboha

teného 2-terc.butylkaiboxamidpiperazínového sub
strátu alebo jeho solí spočíva v tom, že sa opticky 
čistý alebo obohatený substrát nechá reagovať 
s racemizačným činidlom zo skupiny silnej bázy, 
bczvodc] soli kovu alebo karboxylovej kyseliny 
\ rozpúšťadle pri teplote miestnosti až teplote 
250°C Získané deriváty sú kľúčovými medzipro- 
duktmi na prípravu inhibítorov HlV-proteázy vrá
tane zlúčeniny J Súčasť riešenia tvoria a) prísluš
né substiáty na racemizáciu

6(51) C 07D 251/70, C 08K 5/3492
(21) 659-96
(71) PPG INDUSTRIES, INC , Pittsburgh, PA, US,
(72) Ratdon Daniel Edward, Pittsburgh, PA, US; 

McCollum Gregory James, Gibsoma, PA, US,
(54) Eterifikované alkyl- alebo arylkarbamoylmety- 

lované aminotriazíny a liečebné kompozície s 
ich obsahom

(22) 18 I I 94
(32) 26 I 1 93
(31) 08/157 456
(33) US
(86) PCT/US94/13372. 18 1 1 94
(57) Sú opísané kai bamoylmetylované aminotriazíny 

a liečebné kompozície, ktoré ich obsahujú Kar- 
hamoylmetylované aminotriazíny sú substituova
né denvály monoalkyléterov a/alebo monoarylé- 
leiov alklénglykolov Liečebné kompozície sú 
obzvlášť vhodné ako látka vytvárajúca film 
\ povlakoch

6 (51) C 07D 277/36, 417/12, A 61K 31/425,
C 07D 277/74

(21) 1133-96
(71) AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORA

TION, Madison. NJ, US,
(72) Wrobel Jay Edward, Lawrenceville, NJ. US. Ei 

Zcnan. Plamsboro, NJ, US, Dietrich Arlene Joan, 
D el ran, NJ. US;

(54) Tiazolidíndiónové deriváty, farmaceutické 
prostriedky s ich obsahom a ich použitie

(22) 08 02.95
(32) 08 03.94
(31) 08/207 980
(33) US
(86) PCT/US95/01782, 08 02 95
(57) Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom Ar je 

fenyl, 2-naftyl, alkoxy substituovaný fenyl, halo
génom substituovaný l'cnyl, 2-pyridm> I, substitu
ovaný 2-pyndinyl, 3-pyridmy 1. 4-pyridinyl. 2-chi- 
nolinyl. 2-pyrimtdinyl, 2-benzoxazolyl, 2-benz- 
tiazolyl, 2-benzimtdazolyl, 2-furanyl, 2-benz-[b]- 
-furanyl, 2-tienyl, 2-benz-[b]-tienyl; n je 0 alebo 
2; Ar' je fenyl, alkylovou skupinou substituovaný 
fenyl, perfluóralkylom substituovaný fenyl, halo
génom substituovaný fenyl, alkoxy skupinou sub
stituovaný fenyl, perfluóralkoxy skupinou substi
tuovaný fenyl a alkyltio skupinou substituovaný 
fenyl, použitie uvedených zlúčenín na znižovanie 
úrovne hladiny krvne] glukózy u hyperglykcmic- 
kých cicavcov a na farmaceutické prostí íedky, 
obsahujúce uvedené látky

Ar-S

6(51) C 07D 309/28, A 61K 31/35
(21) 785-96
(71) Biota Scientific Management PTY LTD, Gcln I- 

ris. VIC, AU,
(72) Williamson Christophci. Gieenfoid. Middlesex, 

GB. White William James, GieenIbid, Middle
sex, GB, Patel Vipulkumai. Grcenloid. Middle
sex, GB.

(54) Krystalické deriváty N-acetylneuramínovej 
kyseliny a spôsob ich prípravy

(22) 15 12 94
(32) 17 12 93
(31) 9325841 6
(33) GB
(86) PCT/EP94/04154, 15 12 94
(57) Kyselina vzorca (1) \ kiyštalickej Ibime, piedo- 

všetkým vo forme hydrátu, ktorý c\islu|e ako 
kryštály s nízkym pomeiom stlán, alebo so Ibimc 
hydrátu, ktorý c\istu]e ako kryštály majúce vyso
ký pomci strán, spôsob príptavy týchto tonem 
a faimaceuticky prípravok s obsahom te|to kyseliny



AcNH

NH (I)

najma ako cercbrálne účinných prostriedkov a 
farmaceutické prostriedky tieto látky obsahujúce

A
R1-OC CO-R* 2

d)

6 (51) C 07D 309/32, 211/86, C 07C 323/22,
C 07D 335/02, 405/06, A 61K 31/365

(21) 646-96
(71) Parke, Davis & Company, Morris Plains, NJ, US;
(72) Ellsworth Edmund L., Brighton, Ml, US; Lunney 

Elizabeth, Ann Arbor, MI, US, Tait Bradley 
Dean, Canton, MI, US,

(54) 5,6-Dihydropyrónové deriváty ako inhibitory 
proteázy a protivírusové činidlá

(22) 26 10 94
(32) 19 11 93, 12.10.94
(31) 08/155 443,08/319 821
(33) US, US
(86) PCT/US94/12234, 26 10.94
(57) Opísané sú 5,6-dihydropyrónové deriváty a prí

buzné štiuktúry, ktoré potenciálne inhibujú HIV- 
-aspartylproteázy s cieľom zabrániť infekcii HIV 
5,6-Dihydropyrónové deriváty sú účinné pri lieč
be bakteriálnych a vírusových infekcií a chorôb, 
vrátane AIDS. Vynález takisto zahŕňa spôsoby 
syntéz multifunkcionalizo váných 5,6-dihydro- 
pyrónov a príbuzných štruktúr

6(51) C 07D 309/32, A 61K 31/35
(21) 1055-96
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Leverku

sen, DE;
(72) Urbahns Klaus, Dr., Wuppertal, DE; Heine Hans- 

-Georg, Dr, Krefeld, DE; Junge Bodo, Dr, 
Wuppertal, DE; Mauler Frank, Dr, Overrath, DE, 
Glaser Thomas, Dr., Ovenath, DE; Wittka Rei- 
linde, Dr., Kôln, DE; De Vry Jean-Marie-Viktor, 
Dr.. Rôsrath, BE,

(54) Substituované 4H-pyrány, spôsob ich výroby, 
ich použitie a farmaceutický prostriedok tieto 
látky obsahujúci

(22) 13 08 96
(32) 14 08 95
(31) 195 29 858 6
(33) DC
(57) Zlúčeniny všeobecného vzoica (1), v ktorom A 

znamená C1 až C6 cykloalkyl, C8 priamy alebo 
rozvetvený alkyl, pyridyl alebo C6 až C10 aryl, 
ktoré sú prípadne až 3-krát substituované substi
tučními zo súboru obsahujúceho -OH, -COOH, 
-CN, -CF1, -NO2, halogén, C6 až C10 aryl, C1 až 
C6 cykloalkyl, priamu alebo rozvetvenú alkylovú, 
alkoxykarbonylovú, alkyltio- alebo alkoxylovú 
skupinu vždy C6 alebo skupinu -O-CO-R5, pri
čom R5 je C6 priamy alebo rozvetvený alkyl. R1 a 
R2 sú nezávisle -H-NH2-, C8 priamy alebo rozvet
vený alkyl, alkoxyl alebo alkylamín a R3 a R4 sú 
nezávisle C6 priamy alebo rozvetvený alkyl alebo 
acyl, spôsob ich výroby, ich použitie ako liečiv,

6(51) C07D 403/12, A 61K 31/415
(21) 771-96
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, 

Cincinnati, OH, US,
(72) Cupps Thomas Lee, Oxford, OH. US, Bogdan 

Sophie Eva, Mameville, OH, US,
(54) 5-(2-Imidazo!inylamino) benzimidazolové de

riváty, ich príprava a použitie ako agonistov 
alfa-2 adrenoceptora

(22) 15 12 94
(32) 17.12.93,08.12 94
(31) 08/169 868, 08/349 558
(33) US, US
(86) PCT/US94/14292, 15.12 94
(57) Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktoiom R 

predstavuje nesubstituovaný C1^alkyl alebo alke
nyl, R' je vybianý zo súboru zahŕňajúceho vodík, 
nesubstituovaný C1-C1 alkyl alebo alkenyl, ne- 
substituovanú skupinu CrC1 alkyltio alebo ako- 
xy, hydroskupinu, tioskupinu, kyanoskupinu a 
halogén a R" je vybraný zo súboru zahŕňajúceho 
vodík, metyl, etyl a izopropyi, farmaceutické prí
pravky obsahu|úce tieto zlúčeniny a ich použitie 
na prevenciu alebo liečbu respnačnych, žiako
vých a/alebo gastiointestinálnych ochorení

R

6 (51) C 07D 407/04, 307/60, 317/60, 409/14, 407/14, 
317/64, 405/06, 405/14, 405/04, 409/04, 405/10, 
C 07C 233/33, 59/90, A 61K 31/19, 31/36,
31/38, 31/365, 31/44, 31/40,31/415

(21) 203-96
(71) WARNER-LAMBERT COMPANY, Moms 

Plains, NJ, US,
(72) Berryman Kent Alan, Ann Arboi, MI, US, Dohei- 

ty Annette Marian. Ann Arbor, Ml, US, Edmunds 
Jeremy John, Ypsilanti, MI, US. Palt William 
Chester, Chelsea, Ml, US; Plummer Maik Ste
phen, Dexter, Ml, US; Repine Joseph rI homas. 
Ann Arbor,MI, US;

(54) Substituované deriváty 2 (5H) furanónu,
2 (5H) tiofenónu alebo 2 (5H) pyrolónu a far
maceutické prostriedky na ich báze

(22) 09.08.94
(32) 19.08 93, 24 03 94, 26 07 94
(31) 08/109 751, 08/217 578, 08/278 882



(13) US, US, US 
(86) PCT/US94/09091, 09 08 94 
(57) Deriváty so všeobecným vzorcom (I), kde R, je 

prípadne substituovaný alkyl s 1 až 12 C, prípad
ne substituovaný c>kloalk>l s 3 až 12 C, fenyl 
substituovaný 1 až 5 substituentmi, naftyl prípad
ne substituovaný 1 až 5 substituentmi, alebo hete- 
roaiyl prípadne substituovaný 1 až 5 substituent
mi, R2 a R, je piípadnc substituovaný alkyl s 1 až 
12 C. prípadne substituovaný cykloalkyl s 3 až 12 
C, aryl piípadne substituovaný 1 až 5 substituen
tmi. heteroaryl pi í pad ne substituovaný 1 až 3 
substituentmi. R4 je H. OH, halogén. SRs alebo 
ORs. kde Rs je prípadne substituovaný alkyl 
s 1 až 7 C, NR6R7, kde R6 a R7 je nezávisle vždy 
H, prípadne substituovaný alkyl alebo prípadne 
substituovaný fenyl, alebo (CH2)nORs, kde n je 
1 až 3, X je O, S alebo NR8, kde R8 je II alebo 
prípadne substituovaný alkyl, piičom keď R1 je 
monosubstituovaný fenyl, kde substituent je p- 
-mctoxy, potom R3 nie je ncsubstituovaný fenyl, 
monosubstituovaný fenyl alebo mezily 1 a pučom 
ďalej keď R2 je substituovaný alkyl, polom tento 
substituent nie je kyslík v a-polohe furanónového 
knihu a pričom ďalej R1 a R3 v íovnakej moleku
le nepi odstavuj ú obidva alkyly alebo substituova
né alkyly, alebo ich tautoméine ketokysehnove 
foimy s otvoreným reťazcom, farmaceutický 
vhodné soli všetkých uvedených zlúčenín a fai- 
maceutické piostriedky na ich báze

6 (51) C 07D 413/06, 265/32, C 07F 9/6558,
A 61K 31/535

(21) 1123-96
(71) MERCK & CO . INC , Rahway, NJ, US,
(72) Dom Comad P , Rahway, NI, US. Hale Jeffrey J , 

Rahway, NJ. US. MacCoss Malcolm, Rahway, 
NJ. US, Mills Sandci G„ Rahway, NJ, US;

(54) Zlúčeniny antagonizujúce tachykinínové re
ceptory pre morfolín, farmaceutický prostrie
dok s ich obsahom, spôsob ich výroby a ich 
použitie

(22) 28 02 95
(32) 04 03 94
(31) 206 771
(33) US
(86) PCT/US95/02551, 28 02 95
(57) Zlúčeniny všeobecného vzorca (1), v ktorom jed

notlivé symboly ma ju význam uvedený v hlav
nom náioku, sú latky antagonizujúce receptory 
tachykimnu a je preto možné ich použiť vo fotme 
faimaceutickýeh prostriedkov, ktoré tiež Ivona 
súčasť riešenia, na liečenie zápalových ochoícní, 
bolestivých stavov, nngiény, astmy a zvracania. 
Súčasť i lešenia tvorí tiež spôsob výroby týchto 
látok

6(51) C 07D 471/02, A 61K 31/395
(21) 719-96
(71) PFIZER INC , New Yoik. NY. US,
(72) Handanyan Lynne A . Eostci. Rhode Island, US, 

Hendrickson Robeit L, East Lyme. Cl. US. 
Johnson Phillip I , Ledyaid, CT, US. Morns 
Thomas A, Gioton, CT, US, Noms Timothy, 
Gales heny, CT, US.

(54) Soľ kyseliny 7-(|la,5a,6a]-6-»mino-3-azabi- 
cyklo[3,l,0|hex-3-yl)-6-fluór-l-(2,4-difluórfe- 
nyl)-l,4-dihydro-4-oxo-l,8-naftyridín-3-karbo- 
xylovej a kyseliny metánsulfónovej, spôsob jej 
výroby a farmaceutické prostriedky na jej bá
ze

(22) 06 06 95
(86) PCT/US95/07211,06 06 95
(57) Soľ kyseliny 7-([ la.5a,6aj-6-amino-3-a/abi- 

cyklo[3.1.0] he\-3-y 1 )-6-fluói -1 -(2,4-di fluói fe
nyl)- 1.4-dihydro-4-o\o-1,8-naftyridín-3-kai bo
xy love] a kyseliny metánsulfónovej, ktoiá v iont- 
genovom práškovom difrakčnom obiazci obsahu
je tieto hlavné maximá maximum č 1 2 theta 
(0C) Cu 4,5, vzdialenosť d 19.5, maximum č 2 2 
théta (°C) Cu 7.7, vzdialenosť d 1 1,5, maximum 
č 3 2 théta (0C) Cu 9.1, vzdialenosť d 9,7. ma
ximum č 4 2 theta (0C) Cu 13.6, vzdialenosť 
d 6.5, maximum č 5 2 théta (0C) Cu 15,0. 
vzdialenosť d 5,9, maximum č 6 2 théta (0C) Cu 
18.2, vzdialenosť d 4,9. maximum č 7 2 theta 
(°C). Cu 18.6, vzdialenosť d 4.8. maximum č 8 

2 théta (°C). Cu 22 8, vzdialenosť d 3,9 vykazu
je výhodnú stabilitu, takže je vhodne na výiobu 
antibaktei lálnych faimaceutických piostnedkov 
táto soľ sa vyiába z príslušnej soli, ktoiá nevyka
zuje uvedené charaktenstiky. alebo jej monohyd- 
látu zohrievaním za pnlomnosti alkoholu alebo 
jeho zmesi s apiotónovým korozpúšťadlom ľai- 
maceutické piostnedky na báze uvedenej soli

6 (51) C 07D 471/04, A 61K 31/50//(C 07D 471/04, 
237:00, 221:00)

(21) 504-96
(71) ZENECA Limited, I ondon, GB,
(72) Baie lhomas Michael, West Chcstei, PA, US, 

Spaiks Riehaid Bruec, Linvvood, PA, US Emp- 
lleld James Roy. Beai, DL, US, Davenpoit Ii- 
mothy Way ne, New Castle, DL, US. McKinney 
Jeffiey Alan, West Chestci, Pa, US,



(54) Pyridazindióny, spôsob ich výroby a farma
ceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú

(22) 20 10 94
(32) 22 10 93, 25 08 94
(31) 9321854 3,9417171 7
(33) GB, GB
(86) PCT/GB94/02295, 20 10 94
(57) Pyridazindióny všeobecného vzorca (1), v ktorom 

Z znamená O, S alebo NH, kruh A je prípadne 
substituovaný orto-nakondenzovaný aromatický 
alebo heteroaromatický päť- alebo šesťčlenný 
kruh a symboly R1 a R2 znamenajú vždy skupinu 
-(CIL)nL, kde n má hodnotu 0 - 6 a L môže 
predstavovať rad substituentov vrátane arylových, 
heteroarylových a heterocyklických skupín Tieto 
zlúčeniny sa môžu použiť na ošetrenie a/alebo 
picvenciu neurologických porúch spojených 
s excitačnými aminokyselinami Ďalej sa opisuje 
spôsob výroby týchto zlúčenín a farmaceutické 
prostriedky, ktoré ich obsahujú.

úd

I (O

6 (51) C 07D 491/16, 491/22, C 12P 17/18,
A OlN 43/90, A 61K 31/40 // (C 07D 491/16, 
311:00,209:00)

(21) 539-96
(71) MERCK & CO.. INC., Rahway, NJ, US.
(72) Dombrowski Anne W., East Brunswick, NJ, US, 

Endns Richard G , Martinsville, NJ, US; Helms 
Gregory L., Fanwood, NJ, US; Hensens Otto D., 
Red Bank, NJ, US, Ondeyka John G., Fanwood, 
NJ, US, OstIind Dan A., Watchung, NJ, US; Po- 
Iishook Jon D., Scotch Plains, NJ, US; Zmk De
borah L., Manalapan, NJ, US,

(54) Polycyklické zlúčeniny, spôsob ich výroby, 
farmaceutický prostriedok a biologicky čistá 
kultúra

(22) 27 10 94
(32) 01 11 93
(31) 146638
(33) US
(86) PCT/US94/12302, 27 10.94
(57) Polycyklické zlúčeniny vzorcov (1 až III). ktoré 

sú získané z kvasenia, vyvolaného mikroorga
nizmom kmeňa Noduhsponum sp. Zlúčeniny sú 
vysoko účinnými antiparazitickými, insekticíd- 
nymi a proti vonkajším parazitom pôsobiacimi 
činidlami

(im

6 (51) C 07D 495/04, 498/04, 513/04, A 61K 31/55 //
(C 07D 495/04, 333:00, 243:00) (C 07D 498/04, 
267:00, 209:00) (C 07D 498/04, 333:00, 267:00) 
(C 07D 513/04, 333:00, 281:00)

(21) 1141-96
(71) Warner-Lambert Company. Morris Plains, NJ. 

US,
(72) Boschelli Diane Harris. Plymouth, MI, US, Con

nor David Thomas. Ann Arbor. MI, US, Kramer 
James Bernard, Sylvania, OH, US. Unangst Paul 
Charles, Ann Arbor. ML US;

(54) Benzotiofén, benzofurán a indoltiazepinóny, 
oxazepinóny a diazepinóny ako inhibitory 
bunkovej adhézie a ako inhibitory HIV

(22) 30.01 95
(32) 07.03.94, 12.12 94
(31) 08/207 330, 08/351 611
(33) US, US
(86) PCT/US95/01275, 30.01 95
(57) Benzotiofén. benzofurán a indoltiazepinóny, oxa

zepinóny a diazepinóny. so vzorcom (I) a spôsob 
ich prípravy Sú opísané ako činidlá, ktoré inhi- 
bujú adhéznu schopnosť leukocytov k vaskulái- 
nemu endotelu a činidlá, ktoré sú účinné pi i te
rapii liečenia zápalových chorôb Tieto zlúčeniny 
tiež inhibujú akliváciu vírusu ľudskej ímunodcfi- 
ciencie (HIV)

(!)



6 (51) C 07D 521/00 Il (C 07F 9/6558, A 61K 31/495, 
31/66

(21) 826-96
(71) SCHERING CORPORATION. Kenilworth, N). 

US,
(72) Saksena Anil K , Uppei Montclan, NE US, Gin- 

lavallabhan Viyyooi M , Paisippany. N.1, US. Lo- 
vey Raymond G , West Caldwell, NJ, US. Pike 
Russell E, Stanhope, NI, US, Wang Haiyan. 
Dayton. NJ. US, Liu Yi-Tsung, Morris Township. 
NI. US, Ganguly Ashit K , Upper Montclair. NI, 
US. Bennet Frank, Piscataway. NJ, US,

(54) Fungicidne tetrahydrofurány
(22) 20 12 94
(32) 21 12 93
(31) 08/171 083
(33) US
(86) PCT/US94/14236. 20 12 94
(37) Tctrahydiofurány všeobecného vzoica (I), v kto- 

iom obidve X znamenajú nezávisle F alebo Cl. 
alebo jedno X znamená nezávisle F a druhé X 
znamená nezávisle Cl, R1 znamená priamy alebo 
rozvetvený (C3 až C8) alkyl, substituovaný jednou 
alebo dvoma hydroxylovými skupinami, ich étery 
alebo estery, ich farmaceutický použiteľné soli 
a laimaceutické piípravky s ich obsahom použi
teľné na liečenie a/alebo prevenciu fungicídnyeh 
choiôb

6 (51) C 07H 17/08, A 61K 31/70, A OlN 43/90
(21) 453-96
(71) PFIZER INC . New York. NY. US,
(72) Crawfoid Thomas C , Ledyard, CT, US, Demeis 

Neil, New London, CT, US, Gibson Stephen P. 
Sandwich, Kent, GB, Murtiashaw Charles W, 
Noilh Stonmgton, CT US, Sklavounos Constan
tine, Wateiford, CT, US,

(54) Spôsob výroby doramektínu a antiparazitické 
medziprodukty

(22) 19 09 94
(32) 05 10 93
(31) 08/131 812
(33) US
(86) PCI/1B94/00283. 19 09 94
(57) Opisuje sa spôsob výioby doiamektinu vzorca (1), 

polosyntctickou cestou z vedľajšieho pioduktu 
získaného fermentačným postupom, pri ktorom sa 
tiež získava doiamektín Medziprodukty na výlo
hu doramektínu sa používajú ako antiparazitické 
činidlá V pnebehu pynolyzného stupňa sa re
akčná zmes kontinuálne piebubláva matným 
plynom, čo sa piejavuje podstatným zlepšením 
celkového výťažku tejto konverzie

6(51) C07J 1/00, A 61K 31/565
(21) 135-96
(71) SCHERING AKl IENGESELLSC11A1 ľ, Bci lin, 

DL,
(72) Bull lames Ronald, Cape Town, SA, Fiitzcmeiei

Karl-Hemi ich, Bei hn. DE. Hegele-I lartung
Christa, Berlin. DE.

(54) 15,15-Dialky !-substituované deriváty estradio- 
lu, spôsob prípravy týchto zlúčenín, medzi- 
produkty tohto postupu a farmaceutický pros
triedok

(22) 01 08 94
(32) 02 08 9.3
(31) P 4326240 6
(33) DL
(86) PCT/EP94/02540, 01 08 94
(57) Opisujú sa 15.15-dialkyl-substituovane deuvaty 

estiadiolu všeobecného vzoica (I), v ktorom R1 
a R' nezávisle od seba predstavujú každý atóm 
vodíka, alkanoylovú skupinu s priamym icťaz- 
com obsahujúcu 1 až 10 atomov uhlíka, alkanoy
lovú skupinu s rozvetveným reťazcom obsahujú
cu 3 až IO atómov uhlíka, alkanoylovú skupinu 
obsahujúcu 3 až 10 atómov uhlíka, cykloalilatic- 
ký zvyšok obsahujúci 3 až 6 atómov uhlíka 
v kruhu, alebo benzoylovu skupinu a R’ a R4, na
vzájom od seba nezávislé, každý predstavuje al
ky lovú skupinu s piiamym reťazcom obsahujúcu 
1 až 10 atómov uhlíka alebo alky lovú skupinu 
s rozvetveným reťazcom obsahujúcu .3 až IO 
atómov uhlíka, postup piípiavy týchto zlúčenín 
a medziprodukty tohto postupu Tieto zlúčeniny 
majú po pcioialnom podaní vysokú estrogennu 
účinnosť a sú vhodné na prípravu farmaceutic
kých piostnedkov

(11



6 (51) C 08B 15/00,11/12, 37/00, A 61L 15/00
(21) 499-96
(71) KIMBERLY-CLARK CORPORATION, Neenah, 

WI, US;
(72) Qin Jian, Appleton, WI, US; Gross James Ri

chard, Appleton, WI, US; Mui William Johannes, 
Neenah, WI, US; Ning Xin, Appleton, WI, US; 
Schroeder Wen Zyo, Appleton, WI, US; Sun 
Tong, Neenah, WI, US;

(54) Modifikované polysacharidy so zlepšenými ab- 
sorpčnými vlastnosťami a spôsob ich prípravy

(22) 27.10.94
(32) 29.10.93
(31) 08/145 453
(33) US
(86) PCT/US94/I2375, 27.10.94
(57) Spôsob prípravy vo vode napučiavateľného mo

difikovaného polysacharidu, ktorý je všeobecne 
nerozpustný vo vode, ktorý má zlepšené absorpč
ně vlastnosti. Spôsob spočíva v príprave zmesi 
modifikovaného polysacharidu, vody a prípadne 
zosieťujúceho prostriedku, získania modifikova
ného polysacharidu zo zmesi a v tepelnom spra
covaní získaného modifikovaného polysacharidu.

6(51) C 08F 4/642, 10/00
(21) 494-96
(71) MONTELL TECHNOLOGY COMPANY B V, 

Hoofddorp, NL;
(72) DalľOcco Tiziano, Ferrara, IT; Galimberti Mau- 

rizio, Miláno, IT; Resconi Luigi, Ferrara, IT; Al- 
bizzati Enrico, Arena, IT; Pennini Gianni, Porot- 
to, IT;

(54) Katalyzátor na polymerizáciu olefinov a po
lymerizácia olefínov

(22) 18.07.95
(32) 20.07.94
(31) M194AOOl516
(33) IT
(86) PCT/EP95/02813, 18.07.95
(57) Katalyzátor polymerizácie olefínov, ktorý zahŕňa 

reakčný produkt: (A) mostíkovej a/alebo substi
tuovanej cyklopentadienyIovej zlúčeniny titánu 
zirkónia alebo hafni a; (B) organokovovej zlúče
niny hliníka so vzorcom (II) A1(CH2- 
-CR4R5R6)wR7yRz, kde v skupinách (CHr 
-CR4R5R6). ktoré sú rovnaké alebo rôzne, je 
substituentom R4 alkylová, alkenylová alebo ary- 
IaIkýlová skupina, ktorá má 1 až 10 uhlíkových 
atómov, R5 je alkylová. alkenylová, arylová, aryl- 
alkylová alebo alkylarylová skupina, ktorá má 3 
až 50 uhlíkových atómov, ktorá je iná ako alkylo
vá alebo alkenylová skupina s priamym reťaz
com, a voliteľne R4 a R5 spolu spojené môžu 
tvoriť kruh, ktorý má 4 až 6 uhlíkových atómov, 
R6 je vodík alebo alkylová, alkenylová, arylová 
alebo arylalkylová skupina, ktorá má 1 až 10 uhlí
kových atómov, substituenty R7, rovnaké alebo 
rôzne, sú alkýlové, alkenylová, arylová, arylalky- 
lové alebo alkylarylová radikály, ktoré obsahujú 
1 až 10 uhlíkových atómov, a voliteľne môžu ob
sahovať atómy Si alebo Ge, w je 1,2 alebo 3, zje 
0 alebo Ly = 3-w-z; a (C) vody. Mólový pomer 
medzi organokovovou zlúčeninou hliníka a vo
dou je medzi 1 : 1 a 100 : 1. Tieto katalyzátory 
vykazujú zvýšenú aktivitu vzhľadom na známe

katalyzátory, kde je použitá iná zlúčenina hliníka 
ako zlúčenina s uvedeným vzorcom.

6(51) C08F8/28
(21) 316-96
(71) MONSANTO COMPANY, Saint Louis, MO, 

US;
(72) Hopfe Harold Herbert, Longmeadow, MA. US; 

Karagiannis Aristotelis, Northampton, MA, US;
(54) Polyvinylbutyralová fólia s drsným povrchom 

a spôsob jej výroby
(22) 17.09.73
(86) PCT/US93/08859, 17.09.73
(57) Polyvinylbutyralová fólia obsahujúca častice zo- 

sieťovaného polyvinylbutyralu, ktoré sú neoddeli
teľne a nepravidelne dispergované v matrici a 
mikroskopicky vystupujú z jej povrchu tvoriac 
tak jej zdrsnený povrch. Ďalej je opísaný spôsob 
prípravy fólie z plastickej látky obsahujúcej po- 
Iyvinylbutyral s pridaním podielu tuhých pruž
ných častíc sieťovaného polyvinylbutyralu k re
ceptúre pretláčaním cez otvor lisu.

6 (51) C 08F 10/00, C 08K 5/56, 5/378
(21) 421-96
(71) UNION CARBIDE CHEMICALS & PLASTICS 

TECHNOLOGY CORPORATION, Danbury, 
CT, US;

(72) Reichle Walter Thomas, Warren, NJ, US; Karol 
Frederick John, Belle Mead, N.I. US; Whiteker 
Gregory Todd, Charleston, WV, US;

(54) Katalytický systém na prípravu polyolefínov, 
katalytický prekurzor, spôsob prípravy polyo
lefínov a polyolefínová kompozícia

(22) 29.03.96
(32) 29.03.95
(31) 08/412 964
(33) US
(57) Katalytický prekurzor vhodný na kombinovanie s 

kokatalyzátorom na prípravu polyolefínov vše
obecného vzorca (I) alebo (II), kde M je pre
chodný kov, vo výhodnom vyhotovení zirkónium 
Zr alebo hafnium Hf, L je substituovaný alebo 
nesubstituovaný p-väzbový ligand koordinovaný 
na M. výhodne cyklopentadienvlového typu, Q 
môžu byť rovnaké alebo rozdielne zvyšky, ktoré 
majú nezávisle význam vybraný zo súboru zahŕ
ňajúceho -O-, -NR-, -CR2- a -S-; Y je buď uhlík 
C alebo síra S; Z je zvolený zo súboru zahŕňajú
ceho -OR, -NR2-, CR3, -SR, -SiR3 -PR2 a -H; n je



1 alebo 2, W je jednovázbová aniónová skupina 
v prípade, že n |e 2, alebo je W dvoj väzbová 
aniónová skupina v prípade, že n je 1; R môžu 
byť lovnaké alebo rozdielne zvyšky, ktoré nezá
visle znamenajú skupinu obsahujúcu uhlík, kre
mík, dusík, kyslík a/alebo fosfor, pričom na sub
stituent L môže byť pripojená jedna alebo viacero 
skupín R, vo výhodnom vyhotovení R znamená 
uhľovodíkovú skupinu obsahujúcu 1 až 20 ató
mov uhlíka, najvýhodnejšie alkylovú skupinu, 
eykloalkylovú skupinu alebo arylovú skupinu, 
pričom |edna alebo viaeeio týchto skupín môže 
byť pripojených k L substituentu; B je mostíková 
skupina zvolená z súboíu zahŕňajúceho alkyléno- 
vé skupiny a arylénové skupiny obsahujúce 1 až 
10 atomov uhlíka, germánium, silikón a alkylfos- 
fíny a m ]e 1 až 7, vo výhodnom vyhotovení 2 až 
6, najvýhodnejšie 2 alebo 3

L
I

M----(IV)n

/ \
qWq

Y
I

Z (1)

B------------ L

M----(w)„

/ \
qWq

z (n)

6(51) C08F 10/02, 4/643,2/34
(21) 320-96
(71) THE DOW CHEMICAL COMPANY, Midland, 

Ml, US,
(72) Swmdoll Robert D, Riehwood. TX, US, Story 

Bruce A , Lake Jackson, TX, US; Kolthammer 
Brian W S., Lake Jackson, TX, US, Peil Kevin 
P , Auburn, MI, US; Wilson David R., Midland, 
Ml, US.

(54) Polymerizácia olefínov v plynnej fáze
(22) 16 09 94
(32) 17 09 93
(31) 08/122 852
(33) US
(86) PC 1/US94/10621, 16 0994
(57) Spôsob výioby etylenových polyméiov so zlep

šenou spiacovateľnosťou vo fluidnom lôžku 
v plynnej fáze Na vyrobenie in-situ miešaných 
polymérov možno použiť viacero reaktorov 
usporiadaných sériovo alebo paralelne. Každý re
aktor samostatne môže mať CG katalyzátor (ste- 
reošpecifický katalyzátor s koordinovanou stereo- 
špecifitou) alebo konvenčný Zieglei-Nattov kata
lyzátor, podľa potreby na získanie in-situ mieša
ného polyméru so želanými vlastnosťami, pokiaľ 
|c aspoň v jednom reaktore CG katalyzátor Môžu 
byť vyrobené oleflnové polyméiy s nízkou citli
vosťou na bod topenia, dokonca aj v podmien
kach vysokého šmykového namáhania

6(51) C 08F 110/00, 2/34
(21) 230-96
(71) BP Chemicals Limited, London, GB,
(72) Chinh Jean-Claude, Martigues, FR,
(54) Spôsob a zariadenie na kontinuálnu polymeri

záciu olefínu v plynnej fáze
(22) 22 02.96
(32) 24 02 95
(31) 95 02446
(33) FR
(57) Spôsob a zariadenie na kontinuálnu polymei izá- 

ciu olefínov v plynnej fáze vo valcovom reaktore 
so skvapalňujúcou vrstvou, odkiaľ |e polymér od
sávaný do uzavretého zásobníka odsávacím po
trubím, ktoié |e vedené stále smeiom nadol takže 
prakticky nedochádza k upchatiu tohto potrubia 
Výťažok polymerizácie pri použití tohto spôsobu 
a zariadenia |e vyšší ako pri doteraz známych vý
robných postupoch

6(51)
(21)

(71)
(72)
(54)

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

C 08F 110/00,10/00, 2/34 
231-96
BP Chemicals Limited, London. GB,
Chinh Jean-Claude. Martigues, FR,
Spôsob kontinuálnej polymerizácie olefínu 
v plynnej fáze
22 02 96 
24.02 95 
9502447 
FR
Spôsob kontinuálnej polymenzácie olefínu(ov) 
v reaktoie obsahu|úcom skvapalňu|úcu a/alebo 
mechanicky miešanú vrstvu viátanc pevného po
lyméru, katalyzátoi a a reakčnei plynnei zmesi. 
obsahu|úcej olefín(y). ktorý má byť polymen/o- 
vany. prechádza|úcc| icaktorom pri vyššom tlaku 
ako je tlak atmosférický, zahŕňajúci fázu odsáva
nia polyméru z reaktora, pn ktorej je časť skva
palňovanej a/alebo mechanicky miešanej vtstvy 
prenášaná do uzavretého zásobníka spojením re
aktora s týmto zásobníkom, potom je táto časť 
uzavietá v zásobníku na 5 až 120 sekúnd tak, že 
podstatné množstvo olefínu (ov) prítomného 
v tejto prenášanej časti polymerizuje skôi, ako je 
takto oddelený polymér v uvedenej časti odsatý 
z uzavretého zásobníka

6(51) C 08F 210/02
(21) 420-96
(71) UNION CARBIDE CHEMICALS & PLASTICS 

TECHNOLOGY CORPORATION, Danbuiy, 
CT, US,

(72) Foster Geoige Non is. Ing , Bloomsbury, NI, US. 
Chen Tong, Ing , Neshanic Station. NJ, US, Vo
gel Robert Harold, Rmgoes, NJ, US, Wasseiman 
Scott Hanley, Ing, Bridgewater, NI, US, Lee 
Day-Chyuan, Doylestown. PA, US, Reichle 
Walter Thomas, Warren, NI, US, Karol Fiedciick 
Iohn, Belle Mead. NI, US, Whitekci Gregory 
Todd, Charleston, WV, US,

(54) Etylénové polyméry s lepšou čírosťou, zvýše
nou húževnatosťou, nízkym podielom extra- 
hovateľného podielu a s lepšou spracovateľ- 
nost’ou



(22) 29.03.96
(32) 29.03.95, 19.03.96
(31) 08/412 964, 08/611 278
(33) US, US
(57) Etylénové polyméry, ktoré majú (a) index poly- 

disperzily v rozmedzí od asi 2 do asi 4; (b) index 
toku taveniny Ml a index relaxačného spektra 
RSl majú hodnotu zodpovedajúcu vzťahu (RSl) 
(Ml06) pohybujúcu sa v rozmedzí od asi 2,5 do 
asi 6,5; (c) index distribúcie dĺžok kryštál izova- 
teľných reťazcov LwZLn v rozmedzí od asi 1 do 
asi 9; a (d) hustota p a percentuálna hodnota zá
kalu pri výrobe fólie z tohto etylénového polymé
ru má hodnotu nižšiu ako 370 p - 330. Polyméry 
majú výhodnú kombináciu lepšej čirosti a húžev
natosti spoločne s nízkym extrahovateľným po
dielom a lepšou spracovateľnosťou

6 (51) C 08F 210/16, 4/642
(21) 348-96
(71) MONTELL TECHNOLOGY COMPANY B V, 

Hoofddorp, NL;
(72) DalľOcco Tiziano, Ferrara, IT; Resconi Luigi, 

Ferrara, IT; Balbontin Giulio, Ferrara, IT; Albiz- 
zati Enrico, Arena, IT,

(54) Etylénový kopolymér a spôsob jeho výroby
(22) 19 06 95
(32) 20.06.94
(31) M194A001279
(33) IT
(86) PCT/EP95/02372, 19.06 95
(57) Etylénový kopolymér pripravený z komonomérov 

vybratých z (a) a-olefínov, (b) cykloolefínov, 
a (c) polyénov, s obsahom etylénových jednotiek 
medzi 80 a 99 % molových, obsahom jednotiek 
odvodených z a-olefínových, cyklooleíínových 
a/alebo polyénových komonomérov medzi 
1 a 20 % molových, pričom (a) V TREF analýze 
(Tem-perature Rising Elution Fractionation) sa 
eluuje najmenej 90 % hmotnostných kopolyméru 
v teplotnom intervale menej ako 50°C, a (b) 
MwZMn > 3, kde Mw je hmotnostná stredná mole
kulová hmotnosť a Mn je číselná stredná moleku
lová hmotnosť, obe sa určujú pomocou GPC.

6 (51) C 08F 216/12, 216/02, 222/10, 218/04
(21) 432-96
(71) SKW Trostberg Aktiengesellschaft, Trostberg, 

DE;
(72) Albrecht Gerhard, Dr., Trostberg, DE; Weich- 

mann Josef, Dr , Pleiskirchen. DE; Penkner Jo
hann, Tachertmg, DE; Kern Alfred, Dr, Kirch- 
weidach, DE;

(54) Kopolymér na báze oxyalkylénglykol-alkenyl- 
éterov a nenasýtených derivátov dikarboxylo- 
vej kyseliny, spôsob jeho výroby a jeho použi
tie

(22) 01 04 96
(32) 07.04 95
(31) 195 13 126.6
(33) DE
(57) Kopolymér na báze oxyalkylénglykol-alkyléterov 

a nenasýtených derivátov dikarboxylových kyse
lín, ako aj spôsob ich prípravy z nenasýtenej di- 
karboxylovej kyseliny, oxyalkylénglykolalkenylé- 
teru a vinylovej polyalkylénglykolovej, polysilo-

xánovej alebo esterovej zlúčeniny, ako aj ich po
užitie ako prísady k hydraulickým spojivám, naj
mä k cementu. Uvedené kopolyméry majú výz
namný a dlhotrvajúci skvapalňujúci účinok bez 
toho, aby spôsobovali zavedenie vysokého po
dielu vzduchu do zodpovedajúcej spojivovej 
zmesi a bez toho, aby museli zhoršovať pevnosť 
a stálosť vytvrdnutých stavebných prvkov.

6(51) C 08F 295/00, 10/00
(21) 493-96
(71) MONTELL TECHNOLOGY COMPANY B V, 

Hoofddorp, NL;
(72) Govoni Gabriele, Renazzo, IT; Sacchetti Mario. 

Ferrara, IT, Pasquali Stefano, Fossanova San 
Marco, IT;

(54) Spôsob polymerizácie jedného alebo viacerých 
olefínov

(22) 18.07.95
(32) 20.07.94
(31) MI94A001515
(33) IT
(86) PCT/EP95/02808, 18.07.95
(57) Viacstupňový spôsob polymerizácie olefínov 

CH2=CHR, kde R je vodíkový alebo al kýlový, 
cykloalkylový alebo arylový radikál s 1 až 10 
uhlíkovými atómami, ktorý zahŕňa dva stupne 
polymerizácie V prvom stupni v prítomnosti ti
tánového alebo vanádového katalyzátora, pričom 
sa pracuje v jednom alebo viacerých reaktoroch, 
sa získa olefínový polymér, ktorý má zvláštne 
hodnoty poréznosti, v druhom stupni polymeri
zácie sa v prítomnosti tohto porézneho polyméru 
a metalocénovej zlúčeniny a/alebo ich reakčného 
produktu polymeuzuje jeden alebo viaceré olefí- 
ny, ktoré sú rovnaké alebo rôzne od tých. ktoré sa 
polymerizovali v prvom stupni, v lednont alebo 
vo viacerých reaktoroch

6(51) C 08G 59/18, C 08L 63/00
(21) 124-96
(71) CIBA-GEIGY AG, Basle, CH;
(72) White Peter Drummond Boys, Ross-on-Wye, He

reford, GB;
(54) Epoxidové kompozície
(22) 27.07.94
(32) 28 07.93
(31) 9315563.8
(33) GB
(86) PCT/GB94/01614, 27 07.94
(57) Opisuje sa epoxidová kompozícia, ktorou je ne

taví teľný, gélový, teplom vytvrdzovateľný, epo
xidový funkčný reakčný produkt, vytvorený 
zmiešaním: (A) jednej alebo niekoľkých epoxi
dových živíc alebo zlúčenín obsahujúcich epoxi
dové skupiny, (B) vytvrdzovacieho systému, kto
rý reaguje s (A) za vzniku gélovej pevnej látky, 
ktorý však nespôsobuje úplné vytvrdenie (A) 
v reakčných podmienkach vybraných pre reakciu 
(A) a (B) pre získanie gélovej pevnej látky, a (C) 
prípadného ďalšieho vytvrdzovacieho systému 
pre (A) a reakčný piodukt (A) a (B), ktorý je od
lišný od (B), a ktorý zostáva pri uvedených re
akčných podmienkach z veľkej časti nezreagova- 
ný s (A) a (B).



6 (51) C 08G 64/02, 64/34, 64/18, A 61K 38/20,
9/16, 9/20

(21) 254-96
(71) SANDOZ A.G , Basel, CH,
(72) Acemoglu Murat, Dr , Basle, CH, Bantle Sieg

fried, Di , Basle, CH, Bodmer David, Dr., Kling- 
nau, CH; Cammisuh Salvatore, Dr., Reinach, CH. 
Hiestand Peter, Allschwil, CH, Nimmeifall Fritz, 
Di . Bottmmgcn, CH, Stoll Georg, Di . Freiburg. 
DE.

(54) Polymérne matrice a ich použitie vo farmace
utických prostriedkoch

(22) 26 08 94
(32) 27 08 93,01 10 93, 17 12.93. 11 04 94
(31) 9317822 6, 9320240 6, 9325900 0, 9407156 0
(33) GB. GB, GB. GB
(86) PCT/EP94/02833. 26 08 94
(57) Opisujú sa farmaceutické piostncdky obsahujúce 

polymérne matrice, piedovšetkým obsahujúce 
IL-6 ako účinnú látku Taktiež sú uvedené špeci
fické nové poly(etylénkarbonát)ové polyméry, 
kto i é sa vo všeobecnosti dajú použiť ako matri
cové materiály v prostriedkoch s plynulým uvoľ
ňovaním účinnej látky obsahujúce farmakologic
ky účinné zlúčeniny, a spôsoby použitia 1L-6 na 
liečenie stavov mediovaných IL-I a/alebo 
TNF-oc, napiíklad niektorých autoimumtných 
a zápalových stavov, ako aj septického šoku

6(51) C08G73/02
(21) 16-96
(71) DSM N V . Heei len, NL.
(72) Dc Brabander-Van den Berg Ellen Marleen Mo

nique. Geleen, NL, Castehins Anna Marta Coi- 
nclia Francisca, Bcek, NL; De Man Hendnkus 
Cornells Johannes, Geleen, NL, Rcmt|es Rafael 
Wilhclmus Fihsabeth Ghislam, Nuth. NL,

(54) Spôsob prípravy dendritickej makromolekuly
(22) 04 07 94
(32) 08 07 93
(31) 09300702
(33) BF
(86) PCT/NL94/00152, 04 07 94
(57) Spôsob prípravy dendntickc| makromolekul), pn 

ktorom sa podiel molekuly tvoriace) |adro, obsa- 
hu|úcc aspoň jednu funkčnu skupinu, lozpustí 
v rozpúšťadle, nasleduje striedavé vykonávanie 
adičnej a hydrogenačnei reakcie Pn adičnej ie- 
akcn vin>!kyanidové jednotky prechádzajú do 
lo/toku. ktoiý reaguje s funkčnými skupinami za 
vzniku dendtritickcj makromolekuly s koncovými 
kyanidovými skupinami, ktoré sa počas hydroge- 
načnej reakcie redukujú v loztoku pôsobením 
vodíka a vhodného katalyzátora za vzniku funkč
ných aminových skupín Použitým iozpúšťadlom. 
\ ktoiom sa vykonáva hydiogcnačná reakcia, je 
alkohol obsahujúci podiel amoniaku a moláiny 
pomei medzi množstvom amoniaku a počtom ky
anidových skupín je vyšší ako 0,8 Do rozsahu 
patií aj izolovanie produktu s koncovými kyani
dovými skupinami a čistenie získanej dendntickcj 
makiomolekuly

6 (51) C 08K 3/32, C 08L 67/06
(21) 68-96
(71) Cyrkiewicz Marceli, Lódž, PL, Heiling Erwin, 

New York, NY, US, Kleszczewski Jacek, Lódž, 
PL.

(72) Cyrkiewicz Marceli, Lódž, PL. Herhng Eiwin. 
New York, NY, US, Kleszczewski Jacek, Lódž, 
PL;

(54) Spôsob výroby chemicky a mechanicky vysoko 
odolných polymérnych materiálov a polymér
ne materiály s vysokou chemickou a mecha
nickou odolnosťou

(22) 15.03 95
(32) 19 04 94
(31) P 303 058
(33) PL
(86) PCT/PL95/00005. 15 03 95
(57) Spôsob výroby materiálov s vysokou chemickou 

a mechanickou odolnosťou, pil ktoiom sa na kaž
dých 100 objemových dielov vinylcsterovcj živi
ce, spracovanej s 0,85 až 1,47 objemovými dielmi 
urýchľovača vo forme naftenálu kobaltu, pridáva 
najmenej v dvoch dávkach 50 až 900 objemových 
dielov anorganického plniva, vytvoreného pi od
chádzajúcim pražením fosfosadry pri teplote mi
nimálne 470 K a jej rozdrobením na veľkosť čas
tíc najmenej 30 gm, alebo zmesi fosfosadry so 
sklotvornýnn oxidmi, alebo fosfosadry s magneti
tom. alebo fosfosadry s mikroguľôčkami Po pa
daní anoigamckého plniva sa počas stáleho mie
šania pridá, ak tieba. až do 60 objemových dielov 
styiénu a/alebo do 0,2 dielov dimetylanilínu 
Zmes sa polymerizuje v prítomnosti takých miciá- 
toiov ako sú oigamcké peroxidy Materiály s vy
sokou chemickou a mechanickou odolnosťou sú 
tvoiené polymeiizovanou zmesou syntetických 
živíc a z anorganických plnív a majú zloženie 7,5 
až 88,1 % (hmotnostných) vinylcsterovej živice, 
styrénu a/alebo nenasýtenej polyesterovej živice s 
nízkou molekulovou hmotnosťou v množstve do 
34,1 % (hmotnostných) a 14,3 až 86,6 % 
(hmotnostných) fosfosadry, alebo 0,4 až 46.6 % 
(hmotnostných) foslosadry a 6,4 až 44,8 % 
(hmotnostných) sklo tvoriacich oxidov, alebo 
z 4,6 až 53.5 % (hmotnostných) nukioguľôčok, 
alebo 5,5 až 42.1 % (hmotnostných) magnetitu 
Spôsob výroby týchto materiálov umožňuje vyu
žiť priemyselné odpady z výioby kyseliny Iosto- 
rečnej, pričom samotný materiál v jeho všetkých 
variantoch sa vyznačuje veľmi dobrou odolnos
ťou k agiesívnemu piosticdiu aj pri zvýšených 
teplotách, jc vhodný na mechanické opracovanie 
ako aj na kombináciu s ďalšími matei lalmi Na 
spájanie s ďalšími materiálnu sa použije neúplne 
polymei izov aná zmes tohto materiálu

6(51) C 08K 5/3435,13/02 
(21) 88-96
(71) C1BA-GE1GY AG. Basle, CH,
(72) Gugumus Francois, Di , Allschwil. CH,
(54) Synergické zmesi stabilizátorov, kompozície, 

ktoré ich obsahujú a ich použitie na stabilizá
ciu organických materiálov



(22) 22.01 96
(32) 23 01 95
(31) 95810042 2
(33) DE
(57) Opisujú sa synergické zmesi stabilizátorov, ktoré 

obsahujú a) napríklad zložku b), pričom zložkou 
a) je aspoň jedna zlúčenina všeobecného vzorca 
(1), v ktorom R1 je vodík alebo metyl, R' je 
priama väzba alebo (C,-C10)-alkylén a n, je číslo 
od 2 do 50, a zložkou b) je aspoň jedna zlúčenina 
všeobecných vzorcov (IIa a IIb), kde »2 a n2* 
znamenajú číslo od 2 do 50 Ďalej sa opisuje spô
sob stabilizácie organického materiálu pri použití 
tejto zmesi stabilizátorov a kompozícia, ktorá ob
sahuje materiál chránený touto zmesou stabilizá
torov proti tepelnému, oxidačnému alebo svetel
nému rozkladu

o .c--- - CCC— H2

R1
(!)

L (Ha)

■ C-.--Ch
ICH,

ChfT-í

L
H3CJ l Ch,

(Ilb)

6 (51) C 08K 5/3435
(21) 461-96
(71) C1BA-GEIGY AG, Basle, CH;
(72) Gugumus Francois Dr, Allschwil, CH.
(54) Stabilizátorová zmes
(22) 09 04 96
(12) 11.04 95
(31) 1069/95
(33) CIl
(57) Synergická-stabilizátorová zmes obsahujúca zlú

čeninu vzorca (A) alebo zlúčeninu vzoica (B) a 
ďalšie zložky opísané v patentových nárokoch

6 (51) C 08L 1/08,3/04,101/14
(21) 35-96
(71) NOVAMONT S p A , Miláno, IT,
(72) Bastioli Catia, Novara, IT, Bellotti Vittoiio, 

Fontaneto D'Agogna, IT; Lombi Roberto, Nova
ra, IT, Perego Gabriele, Ivrea, IT;

(54) Biologicky rozložiteľná termoplastická zmes
(22) 09.01.96
(32) 10 01.95
(31) MI 95A 000023
(33) IT
(57) Biologicky rozložiteľná termoplastická zmes, kto

rá obsahuje škrobovú zložku, celulózový estei 
alebo éter, zvláčňovadlo pie škrobovú fázu a de
riváty celulózy, a kompatibih/ačný reagent vybra
tý z polymérov kompatibilnýeh s celulózovou 
a/alebo škrobovou zložkou, očkovaných s alifa
tickými alebo polyhydroxylovanými reťazcami, 
kopolymérov získaných z hydroxykyselín a/alebo 
diamínov s 2 až 24 uhlíkovými atómami a alifa
tických alebo aromatických dnzokyanátov, kopo
lymérov získaných / alifatických polyestciov, 
polymočovín a polyalkylénglykolov a alifatických 
alebo aromatických dnzokyanátov. kopolymčiov 
získaných z polymérov kompatibilných s celuló
zovými estermi alebo étermi a/alebo škrobovou 
zložkou očkovaním škrobu lozpustnymi polvol- 
mi, polymérov schopných komplexovať škrob, 
polyolov kompatibilných so škiobom

6(51) C08L33/00 
(21) 144-96
(71) Chemie Lmz GmbH, Linz, AT.
(72) Saija Leo Maiio, Di , Biugheria, II, Uminski 

Maciej, Dr -Ing . Waiszavva. PL, Pieh Stefan, Di . 
Leonding, A ľ,

(54) Redispergovateľné, práškotvorné jadroobalo- 
vé polyméry, ich výroba a použitie



(22) 01 02 96
(32) 06 02 95
(31) A 202/95
(33) Al
(57) Redispergovateľné, práškotvorne jadroobalove 

polyméry, skladajúce sa a) z jedného jadrového 
polymei izátu, tvoreného z 80 až 100 % hmotnost- 
nych monomérov zo skupiny akrylátov v danom 
prípade v kombinácii s monomeimi zo skupiny 
styiolov, a z 0 až 20 % hmotnostných etylenicky 
nenasýtených zlúčenín kyseliny sulfónovej a b) 
z icdneho obalového polymenzátu, tvoreného zo 
60 až 95 % hmotnostných monomérov zo skupi
ny akrylatov, v danom prípade v kombinácii 
s monomérmi zo skupiny styrolov, a z 5 až 40 % 
hmotnostných etylenicky nenasýtených väzieb 
kyseliny sulfónovej, pučom obsah zlúčenín kyse
liny sulfónovei v obale prevyšuje obsah zlúčenín 
kyseliny sulfónovej v |adre, ich výioba a použitie 
ako pnsady pre hydraulické spojivá

6(51) C12H1/00
(21) 1186-95
(71) LABAfT BREWING COMPANY LIMITED. 

1 ondon, Ontai m, CA.
(72) Muiiay Cameron R , 1 ondon, Ontario, CA, Van 

Dei Meci William Iohn, I ondon, Ontario, CA.
(54) Spôsob prípravy kvaseného kvapalného nápo

ja
(22) 18 03 94
(32) 23 03 93
(31) 08/035 805
(33) US
(86) PCT /CA94/00171, 18 03 94
(57) Je opísaný spôsob piípiavy kvaseného kvapalné

ho napo i a, pri ktorom sa materiál zvolený zo 
skupiny obsahu|uce) iba slad, zmes žita a sladu, 
zmes kukunce, žita a sladu, zmes žita, pšenice 
a sladu, kukunce a íyže rmutuie s vodou, výsled
ná zmes sa zahreje a potom sa z nej oddelí mladi
na Mladina sa varí, ochladí a skvasí Vzniknutý 
napoj sa podiobí záveiečnej fáze, ktorá zahŕňa 
dozrievame nápoja až do vzniku konečného nápo
ja Zlepšenie spočíva vo vystavení nápoja fáze 
chladenia rýchlym ochladením nápoja na teplotu 
\ blízkosti jeho bodu tuhnutia za vzniku iba 
veľmi malého množstva kry'štalikov ľadu Nasle
duje krátke miešanie ochladeného nápoja so sus
penziou nápoja obsahujúcou kryštáliky ľadu bez 
toho, aby so vo výslednej zmesi zvýšilo ich 
množstvo Nakoniec sa takto upravený nápoj zo 
zmesi vyextrahuje

6(51) C 12N 15/24, C 07K 14/54, A 61K 38/20,
C 12N 5/10

(21) 83-96
(71) SCHCR1NG CORPORATION, Kenilworth, NJ, 

US,
(72) Chou Chuan-Chu, Westfield. NJ, US, Cai Xiao- 

-Yan. Union, NJ, US,
(54) Antagonisty a agonisty ľudského interleukínu- 

-10
(22) 22 07 94
(32) 26 07 93
(31) 08/098 943
(33) US

(86) PCT/US94/08052, 22 07 94 
(57) Antagomsty ľudského IL-10 zahŕňajú dospelý 

ľudský IL-10 modifikovaný náhradou Iyzinoveho 
zvyšku v polohe 157 zvyškom kyslej aminokyse
liny (napr kyseliny glutámovej) alebo deleciou 
jedného alebo viacerých aminokyselinových 
zvyškov v oblasti obsahujúce] asi 12 karboxy- 
terminálnych zvyškov Katboxytermmalne modi
fikácie pre antagomsty ľudského IL-10 boli vy- 
tvárané PCR s použitím oligonukleotidovych 
ptimérov komplementárnych k sekvencn cDNA 
ľudského IL-10 s navrhnutými mutáciami vopred 
zavedenými do primérov 3 -konca a vy sledne 
fragmenty boli použité na náhradu piíslušnej ob
lasti IL-10 DNA divého typu vo vektore 
pSV Sport Na vytvorenie N-koncových vanan- 
tov, agomstov ľudského IL-10, holi potiebnc 
modifikované DNA fragmenty syntetizované po
mocou PCR s použitím priméiov bez DNA tem- 
platu Spôsob výioby antagomstu ľudského IL-10 
ďalej zahŕňa kultiváciu hostiteľských buniek 
tiansfekovaných vhodným rekombinantným vek
torom, obsahujúcim kódujúcu nukleovú kyselinu 
Takto priplavený antagomsta interleukinu 1L-10 
sa používa na výrobu liečiv proti choiobam spô
sobeným defektnou odpoveďou CD4+ f pomoc
ných (Th) buniek, ako je napi leishmanioza

6(51) C21D1/68
(21) 1088-96
(71) MESSER GRIESHEIM GMBH, Frankluit, Dľ,
(72) Zylla Peter, Krefeld, DL,
(54) Spôsob zabránenia lepkom pri žíhaní studené

ho pásu
(22) 22 08 96
(32) 26 08 95
(31) 195 31 447 6
(33) DE
(57) Pn spôsobe sa počas výdiže pri žíhaní za piítom- 

nosti ochranného plynu pokiyje studený pas oxi
dáciou pri teplote 600°C tenkou krycou vrstvou, 
pučom sa primiešaním 0,3 g 0,6 g oxidu uhličité
ho na m2 povrchu žíhaného vviobku k ochiannc- 
mu plynu a pot ušením tctmodynamickei lovno- 
váhy homogénnej ieakcie voda - plyn nastaví 
oxidačný pomer parciálneho tlaku oxidu uhličité
ho k paiciálnemu tlaku oxidu uhoľnatého na hod
notu väčšiu ako jedna Počas ochladzovania sa pn 
teplote pod 600°C krycia vrstva redukciou od
stráni K ochrannému plynu, pozostávajúcemu 
z podielu vodíka väčšieho ako 5 % a zvyšku tvo- 
ieneho dusíkom, sa piednostne ako oxidačné 
médium pridá oxid uhličitý Riadenie postupu sa 
vykonáva definovaným parciálnym tlakom kyslí
ka Redukcia sa vykonává vodíkom

6(51) C 23G 5/024
(21) 572-95
(71) Vojček Loránt. Ing , Banská Bysli ica, SK,
(72) Vojček Loiánt, Ing , Banská Bystrica, SK,
(54) Spôsob čistenia a odmasťovania tuhých po

vrchov
(22) 05 05 95
(57) Spôsob čistenia a odmasťovania tuhých po

vrchov, pn ktoiom sa na čistenie použije azeo-



tropická zmes pár nasýtených alifatických uhľo
vodíkov C7 - C2O s vodou, vytvorená zohriatím 
zmesi. Vyhrievanie sa uskutočňuje ohrievacími 
telesami zapustenými vo vodnej fáze. Chladenie 
pár azeotropickej zmesi sa uskutočňuje pomocou 
chladiacich výmenníkov umiestnených v konden
začně] zóne zariadenia a následným sušením Čis
tého predmetu v prúde vzduchu. Regcnei ácia po
užitých alifatických uhľovodíkov zo znečistených 
prípravkov sa uskutočňuje azeotropickou desti
láciou pri teplote 80 - 120°C a atmosférickom 
tlaku Azeotrop tvorí po kondenzácii dve fázy 
uhľovodík - voda, v pomere 1 . 0,5 až 1 2, pri
čom sa získa opätovne čistý a použiteľný iegenc- 
rát

Trieda D

6(51) D OlH 7/02, 13/00
(21) 671-96
(71) Commonwealth Scientific and Industrial Rese

arch Organisation, Campbell, AU,
(72) Puns Maitm Willem, Barwon Heads,Victoria, 

AU, Lamb Peter Ronald, Belmont,Victoria, AU, 
Naylor Geoffrey Robert Stewart, Ocean Gro- 
ve.Victoria, AU, Tao Xtaommg, Hung Horn, 
Kowloon. HK;

(54) Spôsob a zariadenie na pradenie priadze
(22) 22 1 1 94
(32) 23 11 93, 30 08 94, 24 10.94
(31) PM 2604, PM 7771, PM 8987
(33) AU, AU, AU
(86) PCT/AU94/00719, 22 1 I 94
(57) Priadza sa vytváia rozdeľovaním pohybujúceho 

sa súboru (8) vlákien do viaceíých podsúboíov 
vlákien, pričom tieto podsúbory prechádzajú od
lišnými dráhami a potom sa opätovne kombinujú 
Dráhy sú dostatočne blízko seba, aby sa vlákna 
plynule presúvali z jedného alebo viacerých pod- 
súborov a posunovali sa na alebo do ďalšieho 
alebo ďalších podsúborov Spôsob vytvárania 
priadze obsahuje spletanie viacerých podsúborov 
vlákien dohromady v bode z.biehania, aby súboí 
vytvoril priadzu (9), pričom sa ďalej cyklicky 
mení relatívne šírenie zákrut v podsúboroch a/ale
bo do podsúborov nad bodom zbiehania

6(51) D04B 15/50, B 65H 51/02
(21) 567-96
(71) Memminger-IRO GmbH, Dornstetten, DE,
(72) Wôrner Christoph, Baiersbronn, DE; Leopold 

Gunter, Freudenstadt. DE; Kaufmann Richaid, 
Freudenstadt, DE;

(54) Zariadenie na prívod nití, najmä elastoméro- 
vých nití

(22) 03 05.96
(32) 06 05 95
(31) 195 16719.8
(33) DE
(57) Zariadenie na prívod nití, najma elastomerových 

nití, pri pletacích strojoch obsahuic dvojdielnu 
skiiňu (3), v ktorej sú otočné uložené hnacie 
a úložné valce (13, 13', 14, 14'). usporiadane 
rovnobežne vo vzájomnom odstupe Skriňa (3) 
ohraničuje vnútorný piiestor (23), v ktoiom sú 
umiestnené pievodové prostriedky (25) na pohon 
aspoň jedného z úložných valcov (13, 13'. 14, 
14') Pievodové prostriedky (25) prenášajú silu 
z hnacieho kolesa upevneného na hnadeli vy
čnievajúcom zo s kline (3) na aspoň jeden úložný 
valec (13. 13', 14, 14') Úložné valce (13, 13 , 
14, 14') sú uložené prostredníctvom guľkových 
ložísk (41, 42, 43, 44) vo vybraniach (36a až 36í) 
vyhotovených v skrini (3) Tieto vybrania (36a až 
36f) sú vytvorené v dieloch (10, 11) sknne (3). 
ktoré sú vyrobené vstrekovým liatím ako jeden 
kus. Deliaca škára (8), pri ktorej diely (10, 11) 
navzájom susedia, prebieha všetkými vybi am am i 
(36), pieto guľkové ložiská (41, 42, 43, 441 su 
medzi dielmi (10, 11) upevnené Upevnením 
dielov (10, 11) k sebe sú súčasne guľkové ložiská 
(41, 42, 43, 44) fixované
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6(51) D 06M 13/41, 13/355, D OlF 2/00
(21) 1171-96
(71) Courtaulds Fibres (Holdings) Limited, London, 

GB;
(72) Potter Christopher David. Little Eaton, Derby. 

GB, Dobson Peter, Borrowash, Derby, GB,
(54) Úprava vlákien
(22) 12 04 95
(32) 15 04.94
(31) 9407496.0
(33) GB
(86) PCT/GB95/00838, 12 04 95
(57) Sklon k vláknemu (fibrilácii) lyocelových vlákien 

sa zníži reakciou v nesušenom stave pri zvýšenej 
teplote s roztokom chemického Činidla, ktoré ne
sie viac akrylamidových skupín, keď je priemerný



počet akrylamidových skupín v molekule che
mického činidla v íoztoku najmenej 2.1 Množs
tvo chemického činidla, ktoré reaguje s vláknom, 
môže byť v rozsahu 0,25 až 1 % hmotn, vztiah
nuté na hmotnosť vzduchom sušeného vlákna 
Farbiaca afinita lyocelových vlákien sa zvýši re
akciou v nikdy nesušenom stave s roztokom 
chemického činidla, ktoré nesie viac akrylamido- 
výeh skupín za podmienok, keď sa 1 až 3 % 
hmotn. chemického činidla, vztiahnuté na hmot
nosť vzduchom sušeného vlákna, fixuje na vlák
no

Trieda E

6(51) E OlB 27/12, 29/04
(21) 173-96
(71) Fianz Plassei Bahnbaumaschinen-Industnegesell- 

schaft m.b II, Wien, AT;
(72) Theurer Josef, Ing . Wien, AT.
(54) Spôsob podbíjania a stabilizácie koľaje
(22) 08 02 96
(32) 09 02 95
(31) A 244/95
(33) AJ
(57) Pn tomto spôsobe sa paralelne ku kontinuálne sa 

opakujúcemu, z podbíjacieho procesu a pohybu 
dopredu zloženého podbíjacieho postupu koľaj 
v ďalšom, kontinuálne sa opakujúcom a zo stabi
lizačného procesu a odľahčovacieho procesu 
skladajúcom sa stabilizačnom postupe postupne 
spúšťa do konečnej požadovanej polohy. Pritom 
sa pri stabilizačnom piocese automaticky zvyšuje 
zaťaženie na spúšťaciu hodnotu a pri nasledujú
com odľahčovacom procese na odľahčovaciu 
hodnotu

6(51) E OlB 27/16
(21) 892-87
(71) Franz Plasser Bahnbaumaschmen-Industriegesell- 

schaft m.b H , Viedeň, A ť,
(72) ľheuier Josef, Ing . Viedeň, AT,
(54) Nivelačný podbíjací a prípadne vyrovnávací 

stroj
(22) 11 02 87
(32) 12 02 86
(31) A 358/86
(33) Af
(57) Podbíjačka (1) koľaje má podbíjací agregát (12), 

kto i ý ]c spojený s rámom (3) stroja, je usporiada
ný medzi podvozkami (2) a je vybavený podbíja- 
cimi nástrojmi, pričom ako vozidlo s vlastným 
U akčný m pohonom vytvorený stroj má na láme 
(3) stroja k podbíjaciemu agregátu (12) v piacov- 
nom smeie predradený zásobník (14) štiku s íegu- 
lovalcľnymi výpustnými otvormi (15) na pnvá- 
d/amc štiku do pnestoiov medzi podvalmi (5) 
Na umvcizálne nasadenie ako nivelačný a podbí
jací slioj je podbíjačka (1) koľaje vybavená 
podbíjačími nástiojmi, ktoré sú zasúvateľné do 
šuku, navzájom pusúvateľné a vibiujú. a zaila
dením (57) na úpiavu smeru a výšky koľaje 
Podbíjačka (1) koľaje je vhodná na začlenenie 
v súprave na piestavbu koľaje alebo za čističkou 
štikového lôžka, piípadnc v spojení so súpiavou 
na nakladanie štiku alebo iba na nasadenie ako

samostatná podbíjačka (1) koľaje K zásobníku 
(14) štrku pred predným koncom stroja je pnla
dené na ráme (3) stioja usporiadane dopravné ús
trojenstvo (18) na dopravu štrku

,DDDQ)

K O H

6(51) E 04 B 1/348
(21) 1093-96
(71) Hammeimann Gcrd. Diesden, Dh.. Stcmbach 

Frank. Diesden. DF1
(72) Hammermann Gerd, Dresden, DE, Stembach 

Frank, Dresden, DE.
(54) Budova zostavená z modulov
(22) 04 03 95
(32) 30 03.94
(31) P 44 11 004 9
(33) DE
(86) PCT/DE95/00322, 04 03 95
(57) Riešenie sa týka budovy zostavenej z modulov 

ktoiá má kovovú nosnú konštiukciu (5. II. 16) 
a moduly (1.2, 3. 4) sú lak v pozdĺžnom, ako aj 
v priečnom smere zostaviteľné vedľa seba, aj nad 
sebou Budova má pri nízkych nákladoch umož
niť dosiahnutie individuálneho vzhľadu a varia
bilnosti vyhotovení. Pie konečnú montáž budovy 
sú voliteľne nasaditeľné štyri, svojím základným 
tvaiom navzájom odlišné moduly (1,2, 3. 4), do
končené so základnou omietkou, ktoré sú tvorené 
najmenej jedným modulom (1) piízemného po
dlažia. najmenej jedným modulom (2) najmenej 
jedného medziľahlého podlažia, najmenej jedným 
modulom (3) stiešného podložia a najmenej jed
ným modulom (4) vicholu stiechy, a ktoie su 
v počte meniteľnom v závislosti od pôdoiysu. 
tvaru a výšky budovy umiestnené navzájom vedľa 
seba a nad sebou a spojené navzájom do pi !sluš
ných podlaží a stiechy, pričom kovová nosná 
konštrukcia (5, 11, 16) budovy nevyžaduje žiadne 
nosné steny



6(51) E 04B 2/82, 9/22
(21) 985-95
(71) Perms Ján, Ing , Bratislava, SK,
(72) Pernis Ján. Ing.. Bratislava, SK;
(54) Smerový nosník
(22) 07 08 95
(57) Smerový nosník tvoria dve základné časti (4, 11) 

na upevnenie ku skeletu (1) a vytvárajúce priestor 
na uloženie pridržiavaného dielca (13, 14). Jedna 
z týchto častí (4) je vybavená pndržiavačom (5), 
ktorého pndržiavacia plocha (8) je usporiadaná 
vo vytvorenom priestore, je prestaviteľná, odpru
žená a konvexná Druhá časť (11) obsahuje úlož
nú plochu (12) umiestnenú vo vymedzenom 
priestore oproti pridržiavacej ploche (8) pridržia- 
vača (5).

1

X/ m

6(51) E 04C 2/292, B 32B 3/30
(21) 52-96
(71) METECNO S.p.A., Tribiano, 1T;
(72) Tognelli Giorgio, Verdeno Superiore, IT;
(54) Sendvičový panel s hlbokými rebrami, spôsob 

jeho výroby a zariadenie na jeho výrobu
(22) 08 05.95
(32) 13 05 94
(31) V E94A000022
(33) IT
(86) PCI7EP95/01737, 08.05.95
(57) Sendvičový panel (1) s hlbokými rebrami sa sklá

dá aspoň z jedného tvarovaného kovového plášťa 
(3. 3', 4) s tvarovanými rebrami (2) a vrstvy izo
lačného materiálu (5) obsahujúceho vlákna z mi
nerálnej troskovei vlny. Rebrá (2) sú naplnené 
aspoň jedným piuhom z minerálnych vlákien, 
ktoiý má tvar zodpovedajúci obrysu tvarovania 
rebier Podľa spôsobu výroby sendvičového pane
lu (1) sa do rebier (2), pred umiestnením vrstvy 
izolačného materiálu (5), uloží uičitý počet pru
hov (8) z minerálnych vlákien, pričom prierez 
pruhov (8) má tvar zodpovedajúci tvaru priečne
ho prierezu rebiei (2). Zariadenie na výrobu send
vičového panelu (1) obsahuje lôžkový dopravník 
(15, 28), pričom lôžka majú tvar zodpovedajúci 
lichobe/níkovitému tvaru piuhov určených na 
uloženie do rebier (2) kovového plášťa (3),

a prostriedky (11, 30) na premiestňovanie pruhov 
(6) do rebier (2).

6 (51) E 04D 11/02, 7/00,13/16
(21) 2790-88
(71) Jakubíček Karol, Ing., Prievidza, SK, Dimun 

Milan, Ing., CSc., Prievidza, SK;
(72) Jakubíček Karol, Ing., Prievidza. SK, Dimun 

Milan, Ing , CSc . Prievidza, SK;
(54) Monolitická strešná krytina s výstužnou tex

tilnou vložkou
(22) 25.04.88
(57) Spolupôsobiace vrstvy sú vytvorene nanesením 

penetračnej vrstvy a najmenej jednej vrstvy laku 
alebo nástrčkovej hmoty hrúbky nepresahujúceí 
3 mm, na báze polyvinylaromatického homopo- 
lyméru, alkydovej živice a/alebo silikónovei zlú
čeniny, na vystuženú stuhnutú vrstvu vodnej dis
perzie polyvinylacetátu. vinylchloridu, vinylace- 
tátu alebo ich kopolymérov hrúbky 1 až 5 mm 
Riešenie je možné využiť na výrobu krytiny na 
nových strechách, ale aj na sanáciu už zhotove
ných poškodených krytín.

6(51) E04G9/02
(21) 641-96
(71) PASCHAL-WERK G MAlER GmbH, Steinach. 

DE,
(72) Badstieber Johann, Rutesheim, DE;
(54) Debniaci panel s okrajovými vzperami z plo

chého vytlačovaného profilu
(22) 15.11.94
(32) 20.1193
(31) P 43 39 615 1
(33) DE
(86) PCT/EP94/03813, 15 11 94
(57) Debniaci panel (1) má krajné pilečky (.3) z plo

chého vytlačeného profilu z hliníka, hliníkovej 
zliatiny alebo iného ľahkého kovu, a tým má 
malú hmotnosť a| pii vysokej tuhosti Miesta zá
beru svoriek (7) na vzájomné upevnenie takýchto 
pozdĺžnych priečok (3) susedných debniacich pa
nelov (1) k sebe sa nachádzajú s odstupom voči 
tvarovej časti (2) debnenia na mieste, kde majú 
krajné priečky (3) plný pnerez a dutiny (8) na
chádzajúce sa po obidvoch stranách tohto miesta 
záberu nie sú ohrozené defotmáciou tlakovou si
lou upevňovacej svorky (7). Putom je žliabok 
(14) alebo drážka uvažovaná ako záber pre svoi- 
ku, aby toto miesto záberu bolo tiež skutočne vy
užité Tým môže byť použitá tá istá svorka (7), 
ktorá môže tiež slúžiť pre krajné priečky z plo
chého materiálu vybavené stredným vrubkom 
Môžu teda byť vzáiomnc kombinované debmace 
panely s takýmito krajnými priečkami z íozdicl- 
nych materiálov



6 (51) E 05B 27/00, 27/10,19/04
(21) 845-96
(71) WINLOC AG, Zug, CH,
(72) Widén Bo, Torshälla, SE;
(54) Kombinácia cylindrickej zámky a kľúča
(22) 21 12.94
(32) 30.12.93
(31) 9304353-7
(33) SE
(86) PC 1 /SE94/01234.21 12 94
(57) Kombinácia cylmdiicke| zámky a kľúča, v ktoiej 

kľúč (20) má podkosenú profilovú drážku (24) \ 
jednom bočnom povichu (22), a v štrbine (13) 
pre kľúč má kľúčová vložka zámky zodpovedajú
ce piofilové pero (15) s nadol vyčnievajúcou 
koncovou časťou (15a), ktoia smeruje picč od 
mtačnej osi kľúčovej vložky a vypĺňa podkosenú 
časť (29) ptofilovej dlážky (24) kľúča pn zasu
nutí kľúča do zámky

6 (51) E 05B 27/00, 27/10, 19/06
(21) 844-96
(71) WINLOC AG, Zug, CH;
(72) Widén Bo, Torshalla. SE:
(54) Kombinácia cylindrickej zámky a kľúča
(22) 21 12 94
(32) 30 12 93
(31) 9304355-2
(33) SE
(86) PCT7SE94/0I235, 21 12.94
(57) Kombinácia cylindrickej zámky a kľúča, v ktorej 

zamka obsahuje bočný piofilovy hrebeň (60), 
umiestnený v štrbine (53) pre kľúč, ktorý má re- 
IatEne plytké vybiama (61), v ktorých je výčne
lok (55) na bočnom stavidle (54) zvisle pohybli
vý, a spojíte piebiehajúcu hranovú časť (62) 
Kľúč má íelatívne plytkú kódovanú dlážku (17), 
ktorá spolupôsobí s vý'čnelkami (55) bočných 
stavidiel v zámke, a priamočiaru, hlbšiu profilovú 
drážku (16), do ktoiej zapadá hranová časť (62) 
bočného piofilového hrebeňa Táto ucelená hra
nová časť zabezpečuje dobté vedenie kľúča, keď 
sa zasunie do zámky

6(51) E05F 15/12, E 06 B 3/90
(21) 516-96
(71) DORMA GmbH + Co KG, Ennepetal, DE,
(72) Andersen Hennk Wentzel, Vasrloese. DK,
(54) Pohonné zariadenie pre karuselové dvere
(22) 04 08.95
(32) 25 08.94
(31) P 44 29 893 5
(33) DE
(86) PCT/DE95/01015, 04 08 95
(57) Pohonné zariadenie pre karuselové dvere, ktoiého 

pohonná jednotka (10) umožňuje rôzne diuhy 
montáže, napríklad podpodlahovú montáž, mon
táž zvrchu krytu (7), pod krytom (7) a taktiež 
montáž pod podlahou (6)



6(51)
(21)
(71)
(72) 
(54) 
(22)

(32) 
(3D
(33) 
(86) 

(57)

E06B 11/04, E 05D 15/06 
1015-96
Erdctschmg Alfred, Klagenfurt, AT;
Erdetschnig Alfred, Klagenfurt. AT;
Samonosné posuvné vráta 
17.01 95 
07.02 94 
A 230/94 
AT
PCT/AT95/00007, 17 01 95 
Posuvné vráta, ktoré sú vedené na kladkách (7, 8) 
uložených na dvoch v podlahe ukotvených klad
kových stojanoch, obsahujú skrmovitý profil (1), 
ktorý má na svojej spodnej stene pozdĺžnu štrbinu 
(5). cez ktorú do vnútra skriňovitého profilu (1) 
vyčnievajú kladkové stojany (3) Kladky (8), kto- 
íe sa odvaľujú na hornej vnútornej rovno vytvo
renej stene (10) skriňovitého profilu (1), sú val
covité kladky. Kladky (7) odvaľujúce sa na vnú
tornej strane spodnej steny skriňovitého profilu 
(1) sú drážkové kladky, do ktorých zasahujú reb- 
Iá, ktoié majú zodpovedajúcim spôsobom zikad- 
Iovo tvarované obrysové tvary a piebiehajú v po
zdĺžnom smere skriňovitého profilu (1) bezpros
tredne vedľa pozdĺžnej štrbiny Tým je i bez boč
ných vodiacich kladiek dosiahnuté presné vede
nie posuvných vrát pri ich otváraní a zatváraní

REZ A-A

B------- 1

6(51) E21C41/18, E21B7/06
(21) 2467-90
(71) Šarišský Dušan, Ing., CSc., Handlová, SK,
(72) Šarišský Dušan, Ing , CSc., Handlová, SK;
(54) Spôsob riadenia závalu v uhoľných baniach
(22) 21.05 90
(57) Po vyťažení uhoľného sloja (2). spôsobom steno

vého porubu, sa na konci vyťaženého priestoru 
(1), dlhého spravidla 15-35 m, navŕta pozdĺž rú
banej steny (8) do nadložia (4) sústava dier (5), 
dlhých nie menej ako 15 m a odklonených od 
kolmice 10-25° smerom opačným k postupu ste
nového porubu. Do dier (5), priemeru 50 až 70 
mm, sa umiestni trhavina (7), ktorá sa naraz pri
vedie k výbuchu

Trieda F

6(51) F 02 B 19/02, 75/02
(21) 1575-95
(71) COVENTRY UNIVERSITY, COVENTRY, GB. 

Merritt Dan, Coventry, GB;
(72) Merritt Dan. Coventry, GB,
(54) Spaľovací motor
(22) 23 06 94
(32) 26 06.93. 13 10 93.24 02.94
(31) 9313258.7, 9321126 6. 9403548 2
(33) GB, GB, GB
(86) PCT/GB94/01354. 23 06.94
(57) Spalovací motor obsahuje jednu alebo viac dvo

jíc valcov, kde prvý valec (12) dvopce valcov má 
väčší zdvihový ob|em ako druhý valec (14), pri
čom v oboch valcoch sa vratne pohybujú piesty 
(16) a (18) Piest (18) s ovládacím duekom (234) 
rozdeľuje valec (14) na prvý objem (15a), v kto
rom sa nachádza uvedený ovládací driek, a na 
druhý objem (15b) nachádza]úci sa medzi oboma 
uvedenými piestami Valec (12) má vzduchové 
prívodné potrubie (25) a výfukové potrubie (27) 
Medzi oboma piestami (16, 18) je vytvoiený 
spoločný spaľovací piiestor (20) Premiestňova- 
cie prostriedky (39. 128) umožňu|ú pi údenie ply
nu medzi ob|emami (15a, 15b) na konci kom
presného zdvihu, zadržovacie prostí íedky (128. 
C) zabraňujú premiestneniu zmesi paliva/vzduchu 
z prvého do druhého objemu až do skončenia 
kompresného zdvihu piesta (18) Injektor (34) 
vstrekuje palivo do prvého objemu počas nasá- 
vacieho zdvihu piesta (18) Poháňacie prostí íedky 
piesta (18) obsahujú prostriedky na udržovanie 
piesta (18) v pokoji v jeho hornej úviati minimál
ne aspoň počas časti expanzného zdvihu piesta 
(16)
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6(51) F 02 B 57/04
(21) 1180-96
(71) HARES TONE S A , Luxembourg, LU.
(72) Dale Thomas W , Albei Ison, NY. US.
(54) Motor s radiálne pôsobiacimi guľovitými pies

tami
(22) 14 03 95
(32) 15.03 94
(31) 08/213 040
(33) US
(86) PCI T1S95/03342, 14 03.95
(57) Rotačný spaľovací motor (10) j c vybavený sta

cionárnou skriňou (12) obsahujúcou otočný rotor 
(28) s prstencovou stenou (30), v ktorej sú vytvo- 
icnc najmenej dva rady radiálne pi obiehajúcich 
prechodov kruhového prielezu, tvoriacich kom- 
picsné a pracovné valce (34, 36. 38) motora, 
lozmiestnené \ odstupoch od seba okolo osi (X) 
otáčania Každý z valcov (.34, 36, 38) motoia ob
sahuje voľné, vratne pohyblivé a rotačné guľovité 
piesty (42. 44. 46) Vo vnútri skrine je umiestne
ný stacionárny výstredmk. obklopujúci všetky ra
dy valcov (34, 36, 38) motoia Každý výstiedník 
]e tvorený dvojicou hián (A. B, C. D. E, F), ma
júcich kruhový priemer a ich osi sú zhodné s osou 
(X) otáčania rotačných valcov (34, 36, 38) moto
ra Každá dvojica výstiedníkovýeh hrán je 
v kontakte so všetkými guľovitými piestami (42. 
44, 46) príslušného radu a vzájomný odstup me
dzi výslredníkovými hianami sa mení v priebehu 
jednej otáčky o 360° tak, žc guľovité piesty (42. 
44. 46) sa pohybujú rovnomernou rýchlosťou vo 
vnútil každého valca (34, 36, 38) motora

n « 9

6(51) F02G3/00
(21) 446-96
(71) Texaco Development Cmporation. While Plains. 

NY, US,
(72) Iahnke ITedcnck Chailcs. Rye, NY. US. Wallace 

Paul Sleven. Katy. IX. US, Thackei Piadecp 
Stanley. Houston, TX, US.

(54) Spôsob výroby vykurovacieho plynu čiastoč
nou oxidáciou uhľovodíkového paliva a výro
ba elektrickej energie spaľovaním tohto plynu

(22) 18 10 94
(32) 20 10 9.3

(.31) 08/1.39 367
(33) US
(86) PCT/US94/11875, 18.10.94 
(57) Spôsob čiastočnej oxidácie uhľovodíkového pali

va s výrobou elektrickej energie pozostáva z vý- 
toby vykurovacieho plynu s vysokým tlakom 
čiastočnou oxidáciou uhľovodíkového paliva, 
schladenia tohto plynu prechodom vodným kúpe
ľom. čistenia tohto plynu, zníženia jeho tlaku, je
ho ďalšieho ochladenia v niekoľkých stupňoch, 
sýtenia tohto ochladeného plynu vodnou parou 
a spaľovania takto upraveného vykurovacieho 
plynu s prímesou dusíka nasýteného vodnou pa
rou v spaľovacej komore plynovej turbíny pohá
ňajúcej generátor elektrického prúdu za vzniku 
spalín s nízkym obsahom oxidov dusíka Účin
nosť výroby elektrickej energie je zvyšovaná po
užitím prehnutej technologickej pary získanej 
priamou alebo nepiíamou výmenou tepla pn 
ochladzovaní vykurovacieho plynu, ako časti pia- 
covnej látky v expanznej turbíne poháňajúcej ge- 
neiátor elektrického prúdu

6 (51) F 24J 2/00, 2/40, E 04B 1/76
(21) 464-96
(71) NORSK HYDRO A S . Oslo. NO,
(72) Schulz llarald. Eltenbeuren. DL,
(54) Vonkajšia stenová zostava pre budovy, predo

všetkým dielec v nepriehľadnej časti steny bu
dovy

(22) 12 10.94
(.32) 1.3 10 93
(31) P 4.3 34 851.3
(33) DE
(86) PCT/DĽ94/0120I, 12 10.94
(57) Vonkajšia stenová zostava má medzi vonkajšou 

priehľadnou stenovou vrstvou (10). pi opúšťajú
cou slnečné žiarenie, a vnútornou stenovou vi si
vou (20) tepelnoizolačnú vrstvu (30). pnľahlú 
k vonkajšej stenovej vrstve a rovnako pnchľadnú 
a vnútornú tepelnoizolačnú vrstvu (22). patnacu 
k vnútornej stenovej vrstve (20) Medzi vonkaj
šou tepelnoizolačnou vrstvou (.30) a vnútornou 
tepelnoizolačnou vrstvou (22) je umiestnená de
liaca vi stv a (21'), nepi opúšťajúca žiarenie, absor
bujúca časť alfa slnečného žiaicma z vonkajšej 
tepelnoizolačnej vrstvy (30) ľcpelný odpor Rc, 
vytváraný vonkajšou stenovou časťou (10) a von
kajšou tepelnoizolačnou vrstvou (20), a ich cel
ková miera pnepustnosli energie g, ďalej stupeň 
absorpcie alfa na deliacej vrstve (2 L) a tepelný 
odpoi R1 tvoiený vnutoinou stenovou vrstvou
(20) s jej tepelnoizolačnou vistvou (22) sú navzá
jom zladené tak. žc pn očakávanom najväčšom 
možnom slnečnom žiatení a očakávanej maxi
málnej letnej vonkajšej teplote Taiiiax nadobudne 
deliaca vislva (2ľ) najviac maximálnu teplotu 
Tmax, ktotá je matcilálmi vo vnútri stenovej zos
tavy ešte znášaná bez poškodenia a na vnútornom 
povrchu steny vznikne maximálna teplota Iolnlllx 
ktoiá je osobami nachádzajúcimi sa vo vnúti i bu
dovy pokladanú za ešte sjilňajúcti podmienky po
hodlia pi oslicdia
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6(51) F 24J 2/00, 2/40, E 04B 1/76
(21) 465-96
(71) NORSK HYDRO A S., Oslo, NO,
(72) Schulz Harald, Ettenbcuren, DE;
(54) Vonkajší stenový dielec pre budovy, predo

všetkým parapet alebo výplň v nepriehľadnej 
časti steny budovy

(22) 12.10 94
(32) 13 10 93
(31) P 43 34 851 3 DE
(86) PCT/DE94/01196, 12 10 94
(57) Vonkajší stenový dielec má medzi vonkajšou ste

novou vrstvou (10) pripínajúcou slnečné žiarenie 
a vnútornou stenovou vrstvou (20) uloženú trans
parentnú vonkajšiu tepelnoizolačnú dielčiu vistvu
(30), pričom vnútorná stenová vistva (20) obsa
huje najmenej jednu tepelnoizolačnú dielčiu vrst
vu (22) a transparentná vonkajšia tepelnoizolačná 
dielčia vrstva (30) je smerom k vnútornej steno- 
ve| vrstve (20) ohraničená dielčou vistvou (21') 
absoibu)úcou žiarenie. Celková miera priepus
tnosti energie g zasklenia tvoriaceho vonkajšiu 
stenovú vrstvu (10) je v prispôsobení jej súčinite
ľom prestupu tepla k znížená natoľko, že pri naj
väčšom možnom očakávanom dopadajúcom sl
nečnom žiarení na absorbujúcej vrstve (21') ne
môžu vznikať teploty, vedúce k porušeniu mate
riálu

21’

6(51) F27D 3/16, C 21C 5/46
(21) 852-96
(71) MEFOS.STIFTFiLSEN FOR METALLURG1SK 

FORSKNING, Luleä, SE,
(72) Bergman Dan, Luleä, SE, lnomoto ľakeo. Chiba, 

JP,
(54) Prstencová dýza a spôsob fúkania touto dýzou 

na horúci kov
(22) 28 12.94
(32) 30 12.93
(31) 9304369 3
(33) SE
(86) PCT/SE94/01260, 28 12 94
(57) Prstencová dýza pre dýchaciu rúrku na vyfuko

vanie kyslíka, napríklad dúchaciu iíuku na fúka
me kyslíka na oceľ v konvertore, vytvára pistcn- 
cové horúce miesto na tekutei oceli v konvcktoic 
Pn opúšťaní dýzy sa vytváiajú rušenia, ktoré vy
volávajú nasávanie okolitej atmosféry smciom 
k stiedu prstencového prúdu Tým sa zabraňuie 
podtlaku, ktorý by inak bránil kónickému lozbie- 
haniu vystupujúceho prúdu V jednom uskutoč
není môže byť dýza prepínaná počas vyfukovania 
medzi vytváraním úzkeho piúdu a vytváraním 
lozbiehavcho prúdu.

6(51) F28D1/03
(21) 819-96
(71) KERMI GmbH, Platthng. DE.
(72) Blab Reinhard, Grafenau, DE.
(54) Zariadenie najmä na stredové pripojenie vy

kurovacieho telesa
(22) 29 12 94
(32) 30 12 93
(31) P 43 45 037 7
(33) Dfi
(86) PCT/EP94/04336. 29 12 94
(57) Zariadenie na pupoieme vykuíovacicho telesa 

(10) s prítokovou piípo|kou pie teplonosné me
dium (12) a odtokovou piípo|kou pie teplonosnc 
médium (14) a aspoň jedným, v piltoku a/alebo 
odtoku uspoi mdaným puzdrom (20a, 20b), napi í- 
klad na prichytenie ventilu, pučom ]e podľa vyna
lezu, medzi prítokovou piípojkou (12, 14) a puz
drom (20a, 20b) usporiadaný pivý úsek potiuhia 
(16, 18), ktoiý sa v podstate rozprestiera cez po
lovicu dĺžky vykurovacieho telesa (100a, 100b), 
na ktoré je zariadenie pnpopteľné, pučom p uzdi o 
(20a, 20b) má aspoň jeden otvoi, kloiým |e tep
lonosné médium icgulované - napnklad ventilom, 
usporiadaným do vykuíovacieho telesa



6(51) F41H5/04
(21) 1025-96
(71) KALINIČ PRAHA, spol s r o , Praha, CZ,
(72) Kalinič Štefan, Dolný Kubín, SK,
(54) Nepriestrelný konštrukčný prvok
(22) 06 12 95
(32) 06 12 94, 06.12 94,21 04 95
(31) PV 3058-94, PUV 3256-94, PUV 3845-95
(33) CZ, CZ, CZ
(86) PCT/CZ95/00029. 06 12.95
(57) Nepriestrelný konštrukčný prvok, najma pre sta

vebníctvo, pozostáva aspoň z prvej vrstvy (1) 
a ďalšej vistvy (2) rôznych materiálov, z ktorých 
materiál prvej vrstvy (1) v smere nástrelu, na 
rozloženie tlaku spôsobeného dopadajúcou stre
lou na väčšiu plochu, je tvrdší ako 25 HRC 
a ďalšia vrstva (2) v smere nástrelu s tvrdosťou 
20 až 40 % tvrdosti prvej vistvy (1) je tvorená 
na|menej dvoma doskami (3) tenšími ako pivá 
vrstva (I). Dosky (3) sú vytvorené z ďalšieho 
mateiiálu pohlcujúceho alebo akumulujúceho 
energiu dopadajúcej stiely

Trieda G

6(51) G 06F 17/00, 19/00
(21) 685-93
(71) Citibank, N A , New Yoik. NY, US:
(72) Rosen Sholom S., New York, NY, US,
(54) Elektronické peňažné zariadenie
(22) 12 1 1 92
(32) 15 1191
(31) 794 112
(33) US
(86) PC17US92/09732. 12 1 1 92
(57) Elektronické peňažné zariadenie obsahujúce

emisnú banku so zúčtovacím systémom v počíta
čovej sieti, elektronické repiezentácie meny, ve
dené v zúčtovacom systéme v počítačovej sieti 
ako pasíva emisnej banky, v ktorom všetky elek
tronické reprezentácie meny vytvorené modulom 
peňažného generátora (6) majú pôvodnú hodnotu 
meny a priehradkové (5) a operačné moduly (4)

majú procesory, ktoré sú činné, keď tieto pne- 
hradkové (5) a operačné moduly (4) slúžia ako 
moduly platcu na uskutočňovanie jednej z elek
tronických reprezentácií meny do modulu príjem
cu, pričom vytvorí záznam o prevode obsahujúci 
prevedenú peňažnú hodnotu a pripojí ho k preve
denej elektronickej reprezentácii meny Operačný 
modul (4) ako i priehradkový modul (5) majú 
adresár bankoviek (39), ktorý informuje o peňaž
nej hodnote všetkých v ňom uložených, elektio- 
nických reprezentáciách meny.

ťLAfUA/ví IĽJA S.U02FJ

6 (51) G 10L 3/00, H 04Q 1/46
(21) 318-96
(71) BRITISH TELECOMMUNICATIONS PUBLIC 

LIMITED COMPANY, London, GB,
(72) Barrett Paul Alexander, Kesgrave, Ipswich, Suf

folk, GB,
(54) Detektor hlasu
(22) 14 09 94
(32) 14 09 93, 06 12 93, 21 06 94
(31) 93307211 8, 9324967.0, 9412451 8
(33) EP, GB, GB
(86) PCT/GB94/01999, 14 09 94
(57) Reč sa od šumu pozadia odlišuje spektrálnym po- 

íovnaním (1 14, I 15) vstupného signálu s ulože
ným modelom šumu (1 13) Aktualizácia tohto 
v pamati (113) uloženého modelu šumu je umož
nená riadením pomocným detektorom (200) 
v pnebchu času, keď vstupný signál neobsahuje 
reč Na zlepšenie funkcie pn signáloch obsahu
júcich silné haimomcké zložky (napi signálnych 
tónov) je zo vstupného signálu (x(i)) a zvyškové
ho signálu (y(i)), získaného zo vstupného signálu 
filtráciou filtrom (105), majúcim citlivosť kom
plementárnu na fiekvenčné spektium vstupného 
signálu, vypočítavaný LPC preduičený zisk Ak 
tento preduičený zisk prekročí prahovú hodnotu, 
je potlačená aktualizácia pamate
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6(51) G21C 17/04
(21) 1014-96
(71) FRAMATOME COGEMA FUELS, Lynchburg, 

V A, US;
(72) Minor David Michael. Lynchburg, VA, US; Ro- 

seveare Newman Ronald, Evington, V A, US,
(54) Systém s prívodom vzduchu na detekciu po

škodených plášťov palivových prvkov v jad
rovej palivovej zostave

(22) 01 08 96
(32) 08 08 95
(31) 512 589
(33) US
(57) Systém s prívodom vzduchu na detekciu poško

dených plášťov palivových prvkov v jadrovej pa
livovej zostave metódou on-line sipping obsahuje 
vedenie (28) na tekutinu, majúce dýzu (34) ulo
ženú na smerovanie prúdu kvapaliny z dýzy pod 
ladrovú palivovú zostavu (24), čerpadlo (26) na 
dodávanie kvapaliny do uvedeného vedenia (28) 
na tekutinu a dýzu v tomto vedení, a sací mecha
nizmus (30) v pracovnom spojení s vedením (28) 
na tekutinu, obsahujúci Ventunho trubicu pripo
jenú k vedeniu (32) pre okolitý vzduch, čím prúd 
kvapaliny sacím mechanizmom (30) vyvoláva 
vťahovanie okolitého vzduchu do vedenia (32) 
a jeho zmiešavame s kvapalinou v tomto systéme

r~ i lZ3 h

Trieda H

6(51) H OIL 31/00, G OlT 1/24
(21) 583-95
(71) Elektrotechnický ústav SAV, Bratislava, SK, 

University of Florence, Firenze, IT, Institut flu 
Schicht - und Ionentechmk, Foischungszentrum 
JUlieh GmbH, Julich, DE,

(72) Dubecký František, Ing, CSc , Bratislava, SK, 
Darmo Juraj, Ing., Bratislava, SK, Pelťer Pier 
Giovanni, Firenze, IT, Kordoš Peter, Ing , DiSc, 
Bratislava, SK, Foster Arno, PhDr, Julich, DL,

(54) Detektor ionizujúceho žiarenia a spôsob jeho 
prípravy

(22) 05.05.95
(57) Detektor ionizujúceho žiaiema na báze polov odi- 

čovej zlúčeniny GaAs so sendvičovým usporia
daním elektiód a spôsob jeho piípravy GaAs 
podložka (5) má aspoň na jednej strane (3, 4) de
ponovanú monokryštalickú homoepitaxnú neste- 
chiometrickú LTG vrstvu (6) GaAs, s aspoň 0,3 
% prebytkom As, koncentráciou pascí väčšou ako 
IO17 cm"3, s hrúbkou (d6) aspoň 20 nm a s odlep
tanou nestechiometrickou LTG vrstvou (6), tvo
riacou okná (7) Na druhej stiane (4, 3) podložky 
(5) a na častiach s odleptanou nestecluomctiickou 
LTG vrstvou (6) má nanesené metalizácie (8. 9) 
elektród (1,2) Detektor sa pripraví tak, že neste- 
chiometrická LTG vrstva sa deponuje metódou 
epitaxného rastu z molekulového zväzku (MBh) 
Ga a As pri teplote GaAs podložky v rozsahu 180 
až 350°C a následne sa vyži ha pri teplote nad 
450°C, resp sa nestechiometiická vrstva deponu
je metódou MBE pri teplote GaAs podložky 320 
až 420°C, bez následného žíhania.



6 (51) H 02H 3/33, 1/06
(21) 956-96
(71) EH-SCHRACK Energietechnik GmbH, Wien, 

AT,
(72) Bachl Hubert, Wien, AT;
(54) Rozdielový prúdový ochranný vypínač
(22) 24 01 95
(32) 24 01 94
(31) A 126/94
(33) AT
(86) PC1/AT95/00012, 24.01 95
(57) Rozdielový prúdový ochianný vypínač obsahuje 

rozdielový merací transformátor (3) prúdu, pripo- 
iený k vyhodnocovaciemu zariadeniu (5), ktorým 
|e riadené elektromagnetické vypínacie zariadenie 
(Kl) na ovládanie zapínacích kontaktov (1, 2) 
Prepaťové ochranné zariadenie, tvorené napr. na- 
paťovo závislým odporom (VI), je piipojené 
k vyhodnocovaciemu zariadeniu (5) Vyhodno- 
covacie zariadenie (5) a/alebo prepaťové ochran
né zai ladenie sú pripojené prostredníctvom vodi
čov (7, 8), vedených cez rozdielový merací 
transformátor (3) prúdu, pri uzatvorených zapí
nacích kontaktoch (1, 2). na napätie vodiacimi 
prípo|mi Napájači prúd elektronického zaiiade- 
nia a/alebo piúd, tečúci piepaťovým ochianným 
zai ladením, tvoreným napr napäťovo závislým 
odporom (VI). |e nižší ako vypínací prúd pri me
novitom napätí

6(51) H 02J 13/00
(21) 688-96
(71) REMOTE METERING SYSTEMS LTD, Odi- 

ham. Hants, GB,
(72) Allison Robert Joseph, Basingstoke, Hants, GB, 

Moore Paul Martin, Mickleover, Derby, GB, 
Scholefield David Roger, Nr Winchester, Hants, 
GB,

(54) Diaľkový merací signalizačný systém
(22) 27 09 95
(32) 30 09 94
(31) 9419807 4
(3,3) GB
(86) PCT/GB95/02292. 27 09 95
(57) Diaľkový merací signalizačný systém, v kloiom 

i ladiaca stanica (LC) komunikuje s meiacími pri
šli oj mi (U I až Ul I) cez sieť (10 až 14), pučom 
správy k vzdialenejším meracím prístrojom sú 
pienášané medziľahlými meiacími pnstrojmi 
a cesta správy je stanovená prostredníctvom Ha
diacej stanice Predkladaný systém navrhuie vý- 
stiažnú signalizáciu, pričom meracie prístioje 
môžu komunikovať priamo s riadiacou stanicou 
Každý merací prístro) môže geneiovať zodpove
dajúcu kombináciu výstražných frekvencií, vý

hodne postupne a vo vnútil iiekvenčncho pásma 
použitého na normálne vysielanie správ, a lokálny 
regulátor monitoruje sieť pre tieto frekvencie Pie 
kombinácie výstražných frekvencií môže byť po
užitý kód delegujúci a/alebo opravujúci chybu 
Meracie prístroje sú postavené na základe mikio- 
procesora, pričom normálne signály spi á v a vý
stražné fiekvencic sú zostavované zo sekvencie 
číslicových hodnôt prostredníctvom D/A pre
vodníka

6(51) H 02M 3/335
(21) 944-96
(71) GEC ALS IHOM TRANSPORT SA, Paris, LR.
(72) Debruyne Marc, Bailies, FR, Liu Rong Fan. Pan. 

FR,
(54) Zariadenie na znižovanie napätia a asyn

chrónny trakčný systém napájaný jednofázo
vým zdrojom zahrňujúci toto zariadenie

(22) 18 07.96
(32) 18 07 95
(31) 95 08669
(33) FR
(57) Zariadenie na znižovanie napatia, zahíňa aspoň 

jednu dvojicu jednofázových usmerňovačov (1,2, 
1, 6) s nútenou komutáciou, pripojených na se
kundárne vinutie (3, 4; 3, 5) hlavného trakčného 
tiansformátora (T) Príkon odoberaný z napája- 
cieho zdioja prúdu sa prevádza cez hlavný trakč
ný tiansformátor (T) a energia sa získava na dru
hom sekundárnom vinutí (5) pomocou jednofá
zového usmerňovača (6) s nútenou komutáciou, 
piaeujúceho ako riadený usmerňovač zvyšujúci 
napatie, pučom jednofázové usmemovače (L 2) 
s nútenou komutáciou piacujú ako synehiónne 
invertoiy napatia, a primárne vinutie (7) hlavného 
trakčného tinasfoimátora (T) je otvoiený obvod

T



FG4A Udelene patenty

278392 B 01F 278395 F41A
278393 H 05H 278396 E 04D
278394 LOlB

6(51) BOlF 7/08, 7/12, 15/06
(H) 278392
(40) 07 06.95
(21) 2355-91
(73) luhoslovenské celulózky a papierne, a. s.. Štúro

vo, SK.
(72) Kundrák Karol, Ing , Štúrovo. SK; Škuta Gabriel.

Štúrovo, SK. Kučera Juraj, Ing , CSc., Štúrovo,
SK; Kundrák Ladislav, Ing.. Štúrovo, SK;

(54) Zariadenie na drvenie, rozrušenie a rozhnete- 
nie materiálu

(22) 29 07 91

278397 F 16K 278399 F 16C
278398 G 06F 278400 E2IC

6(51) F 16C 33/76 
(11) 278399
(40) 13 09.95
(21) 519-94
(73) Lukáč Vladimír, Ing., Puchov, SK: I Irehor Jozef, 

Beluša, SK; Roučka Oldřich, Puchov. SK;
(72) Lukáč Vladimír, Ing.. Puchov, SK; Ilrehor Jo/cf, 

Beluša, SK, Roučka Oldřich, Puchov, SK,
(54) Spôsob výroby tesnenia pre valivé ložiská
(22) 04.05.94

6(51) E OlB 27/16 
(11) 278394
(40) 05 03 97
(21) 892-87
(73) Fran/ Plasser Bahnbaumaschinen-

Induslncgesellschaft m. b. H , Viedeň, AT;
(72) Hrcurer Josef Ing , Viedeň. AT.
(54) Nivelačný podbíjací a prípadne vyrovnávací 

stroj
(22) 1 I 02 87
(31) A 358/86
(32) 12.02 86
(33) AF

6(51) E 04D 11/02, 7/00, 13/16 
(11) 278396
(40) 05.03 97
(21) 2790-88
(73) Jakubíček Karol. Ing., Prievidza. SK; Dimun 

Milan, Ing , CSc., Prievidza, SK.
(72) Jakubíček Karol, Ing., Prievidza, SK; Dimun 

Milan. Ing . CSc , Prievidza. SK;
(54) Monolitická strešná krytina s výstužnou textil

nou vložkou
(22) 25 04 88

6 (51) F 16K 31/64, 17/38, 49/00 
(11) 278397
(40) 06.04 94
(21) 3318-92
(73) Halier Alfred, Bad Homburg, DE; Becvar Ivan. 

Bad Homburg, DE; Sudek Stanislav, Friednch- 
sdorf, DE;

(72) Halier Alfred, Bad Homburg, DE. Becvar Ivan, 
Bad Homburg, DE, Sudek Stanislav, Friednch- 
sdorf. DE.

(54) Radiátorový ventil
(22) 05.11.92
(31) G 91 13 745.4
(32) 05.11.91
(33) DE

6(51) F 41A 3/36 
(Il) 278395
(40) 10 05.95
(21) 1240-94
(73) Baryshev Anatoly Filippovich, Moskva, RU;
(72) Baryshev Anatoly Filippovich, Moskva, RU;
(54) Uza my kaď mechanizmus ručnej strelnej zbra

ne alebo delostreleckej zbrane
(22) 25.03 92
(86) RU 92/00061. 25 03.92

6(51) E21C41/18, E21B7/06 
(11) 278400
(40) 05 03 97 
(21) 2467-90
(73) Šarišský Dušan, Ing., CSc , Handlová, SK; 
(72) Šarišský Dušan. Ing., CSc . Handlová, SK.
(54) Spôsob riadenia závalu v uhoľných baniach
(22) 2105 90

6 (51) G 06 F 15/00, G 05F 1/00
(11) 278398
(40) 11 05.94
(21) 2885-92
(73) Elcom, spol. s r o., Prešov, SK;
(72) Wojlovič Jozef, lng„ Prešov, SK; Katuščúk Sla

vomír, Ing , Prešov. SK, Cupák Peter, Ing.. Pre
šov, SK, Kotúľa Vladimír. Ing , Prešov, SK; Ka- 
ralTa Miloslav. Prešov, SK,

(54) Zapojenie aritmeticko-logickej jednotky
(22) 21.09.92



6 (51) H 05111/34 
(Il) 278393
(40) 07 12 94
(21) 718-94
(73) Ixvaemei Iiigmceiiiig a s . Lysakcr. NO 
(72) I \ n u m Sleiiidi Oslo, NO I Liugsten K|cll Oslo 

NO I Iox Ixetil Irondheini NO Hugdahl lan 
11oiidlieiiii NO Msklebusl Nils lioiidlieim 
NO,

(54) llorákoxé zariadenie na chemické piocesy
(22) Il 12 92
(31) 914907
(32) 12 12 91
(33) NO
(86) ľ( VN092 00195



FD9A Zastavené prihlášky vynálezov

4146-90 312-93 691-93
5802-90 324-93 959-93
6617-90 328-93 1032-93
3680-91 387-93 1035-93
3797-91 389-93 1045-93
1901-92 615-93 1066-93
263-93 657-93 1119-93

1173-93
1376-93
1448-93
964-94

FC9A Zamietnuté prihlášky vynálezu

5532-90

PD9A Prevody patentov / autorských osvedčení

Podľa § 15 zákona č. 527/1990 Zb v znení neskorších zákonov boli do registra prihlášok vynálezov zapísané tieto pre
vod) :

P/AO PV Pôvodný majiteľ Nadobúdateľ Dátum
účinnosti:

238 941 1441-84 Výskumný ústav liečiv, š. p, 
900 01 Modra. SK;

Horná 36, VÚLM, a. s, Horná 36, 900 01 Modra. 
SK;

13 01.97

239 844 5318-84 Výskumný ústav liečiv, š. p, 
900 01 Modra, SK;

Horná 36, VÚLM, a. s., Horná 36, 900 01 Modra, 
SK;

13.01.97

240 385 6587-84 Výskumný ústav liečiv, š. p, 
900 01 Modra, SK.

Horná 36, VÚLM, a. s.. Horná 36, 900 01 Modra, 
SK;

13 01.97

245 546 1259-85 Výskumný ústav liečiv, š p.. 
900 01 Modra, SK;

Horná 36, VÚLM, a s., Horná 36, 900 01 Modra, 
SK;

13 01.97

247 298 3873-85 Výskumný ústav liečiv, š. p, 
900 01 Modra, SK;

Horná 36, VÚLM, a. s.. Horná 36, 900 01 Modra, 
SK;

13.01.97

254 21 1 484-86 Výskumný ústav liečiv, š. p., 
900 01 Modra, SK;

Horná 36, VÚLM, a, s., Horná 36. 900 01 Modra, 
SK;

13.01 97

257 471 3308-86 Výskumný ústav liečiv, š. p.. 
900 01 Modra, SK;

Horná 36, VÚLM, a. s , Horná 36,900 01 Modra, 
SK;

13.01 97

264 573 2193-87 Výskumný ústav liečiv, š p., 
900 01 Modra, SK,

Horná 36, VÚLM. a. s., Horná 36, 900 01 Modra, 
SK;

13 01 97



P/40 PV Pôvodný majiteľ Nadobúdateľ Dátum
účinnosti:

269 580 7073-88 Výskumný ústav liečiv, š p. Horná 36, 
900 01 Modra. SK:

VÚLM, a. s.. Horná 36, 900 01 Modra. 
SK:

13 01.97

275 186 83 1-89 Vvskumnv uslav liečiv, š p.. Iloma 36. 
9()0 01 Modra. SK.

VÚLM. a. s , Horná 36, 900 01 Modra. 
SK:

13 01.97

276 818 2498-90 Výskumný ustav liečiv, š p , I lorná 36. 
9()0 01 Modra, SK.

VULM, a. s. I lomá 36, 900 01 Modra, 
SK;

13 01 97

277 165 429-91 Výskumný ústav liečiv, š p.. Horná 36. 
9()0 01 Modra. SK;

VULM, a. s.. Horná 36, 900 01 Modra. 
SK:

17 01 97

QA9A Ponuka licencie

Podlá
lieeneie

;j 19 záh č. 527/1990 7b v znení neskorších zákonov bola do registra prihlášok vynálezov zapísaná táto ponuka

P PV Názov Poskytovatel’ Dátum
účinnosti:

278 339 665-92 /aiiademe na brúsenie horizontálu) eh 
plôch, na j má na biúscme kameňa

Kapala Zdeněk, Š u ran v, SK: 16 12 96

278 792 2355-91 Zariadenie na drvenie, roziušeme a Juhoslovenské celulózky a papierne. 16 12 96
ro/hnetanie maleriálu a s.. Továrenská I. 943 03 Štúrovo.

SK.



CAST

ÚŽITKOVÉ VZORY



Kódy na označovanie jednotlivých druhov dokumentov

Zapísané úžitkové v/ory podľa zakona č 478/1992 - kod U
Zb v znení zákona NR SR č 90/93 Z z

Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov

(11) číslo zápisu úžitkového vzoru 6(51) medzinárodné patentové triedenie
(21) číslo prihlášky úžitkového vzoru (54) názov
(22) dátum podania prihlášky úžitkového vzoru (57) anotaeia
(31) číslo prioritne) prihlášky úžitkového vzoru (71) meno (názov) pnhlasovatel'a(ov)
(32) datum prioritne] prihlášky úžitkového vzoru (72) meno pôvodcu(ov)
(33) krapna priority (73) meno (názov) mapteľa(ov)
(47) dátum zápisu úžitkového vzoru (86) údaje PCrI

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

IGIK zápisy úžitkových vzorov do registia MKlK zánik úžitkového vzoru uplynutím doby
LD3K čiastočný vymaž úžitkového vzoru platnosti
MC3K vymaž úžitkového vzoru NDIK piedlžeme platnosti úžitkového vzoru
MHlK zamk úžitkového vzoru vzdaním sa nárokov PDlK prevod práv a ostatné zmeny majiteľov 

úžitkového vzoru

Opravy. Zmeny. Rôzne.

Opravy v udelených ochranných dokumentoch

TAlK meno pôvodcov
IBIK oprava mien
ICIK zmena mien
IDlK oprava adnes
TEIK zmena adnes
Il IK oprava dát
IGlK oprava ehyb v triedení
IIIlK oprava alebo zmena všeobecne
TKlK tlačové chyby v úradných vestníkoch



FGlK Úžitkové vzory

1391 C 08F 1400 C 09D 1409 C 08L 1418 F 15C
1392 B 32B 1401 A61H 1410 AOIG 1419 B 60S
1393 E 02D 1402 E 04 H 141 1 AOIK 1420 A 21D
1394 F 17D 1403 A 63B 1412 E 05 B 1421 A 61K
1395 B 60R 1404 E 04C 1413 B61L 1422 A 21B
1396 B 65D 1405 A47C 1414 E 02 F 1423 A 61C
1.397 C 04B 1406 B 65D 1415 B 23B 1424 A 231
1398 C 1 ID 1407 F 25D 1416 B 65 D 1425 A61F
1399 EOlB 1408 B 66D 1417 FOIC

6(51) A OlG 9/04 (73) Fomko Ľubomíi, Ing , Hanušovce nad J opľoi
(H) 1410 SK,
(21)

(22)

(47)
(73)
(54)

197-96 
19 06 96 
09 12 96 
Lebiš Petr, Boskovice, CZ,
Zavlažovacia miska

6(51)
(H)
(21)
(22)

(47)

A 47C 7/00 
1405
106-96 
26.03 96 
09 12 96

(54) Nábytkový spojovací prvok

6(51) A OlK 97/12 
(11) 1411
(21) 224-96
(22) 1 I 07 96 
(47) 09 12 96
(73) Tamáši Milan, Žilina, SK,
(54) Signalizátor záberu rybárskeho vlasca

6(51) A 21B3/15 
(11) 1422
(21) 342-96
(22) 06 11 96 
(47) 18 12 96
(73) Pui/a Alexander, Ing , Šurany, SK;
(54) Prípravok na pečenie pokrmov

6 (51) A 21D 13/00, 13/08 
(11) 1420
(21) 308-96
(22) 09 10 96 
(47) 18 12 96
(73) Tšo\á Katarína, Moravský Svätý Ján, SK,
(54) Vegetariánske sladké pampúchy

6 (51) A 23L 1/305, 1/302 
(11) 1424
(21) 358-96
(22) 18 11 96
(31) PUV 4660-95
(32) 16 11 96
(33) CZ 
(47) 18 12 96
(73) NUTREND, spol s r o , Olomouc. CZ;
(54) Multikomponentový výživový doplnok

6(51) A 61C 7/36, 5/14 
(11) 1423
(21) 352-96
(22) 11 11 96 
(47) 18 12 96
(73) Lipták Jozef, Dr, Biatislava. SK,
(54) Prípravok na fixovanie úst v otvorenom stave

6(51) A61F5/30, A61H1/00 
(11) 1425
(21) 6-95
(22) 05 01 95 
(47) 18.12 96
(73) Rajniak Valér, Nové Zámky, SK,
(54) Biovankúš

6(51) A 61H 3/02, A 43C 15/00 
(11) 1401
(21) 17-96
(22) 18 01 96 
(47) 05 12 96
(73) Baláž Tibor, Nitra, SK.
(54) Protišmykový nadstavec bariel

6 (51) A 61K 33/00, 33/06, 33/12, 33/08 
(11) 1421
(21) .311-96
(22) 11 10 96 
(47) 18.12 96
(73) Nafta, a s , Gbely, SK.
(54) Dermatologický a balneologický výrobok

6(51) A63B71/02 
(11) 1403
(21) 93-96
(22) 15 03 96 
(47) 09.12 96
(73) Kozie Miloš, Ing , Bratislava, SK,
(54) Zariadenie na zabezpečenie pohybu plošiny 

športových rozhodcov



6(51) B 23B 33/00 
(11) 1415
(21) 288-96
(22) 20.09.96
(31) PV 2099-96
(32) 16.07.96
(33) CZ 
(47) 13.12.96
(73) Trčka Josef, Ing., Plzeň, CZ;
(54) Zariadenie na pohon dvojkolesia

6(51) B32B21/00 
(11) 1392
(21) 285-96
(22) 17.09.96 
(47) 04.12.96
(73) Drevovýroba - Ján Urban, Spišská Nová Ves, SK; 

Drevovýroba - Marián Hulec, Žilina, SK;
(54) Drevený intarzovaný parketový segment

6(51) B60R25/00 
(11) 1395
(21) 305-96
(22) 20.05.94 
(47) 04.12.96
(73) Póša Ondrej, Ing., Košice, SK;
(54) Zariadenie na identifikáciu legálneho použí

vania motorového vozidla

6(51) B 60S 9/00 
(11) 1419
(21) 299-96
(22) 30.09.96
(31) PUV 5451-96
(32) 17.06.96
(33) CZ 
(47) 18.12.96
(73) Šrůtek Otakar, Valašské Meziříčí, CZ;
(54) Zariadenie na sklápanie kabíny nákladného 

voza

6(51) B61L5/12 
(11) 1413
(21) 267-96
(22) 21.08.96 
(47) 13.12.96
(73) TURČAN INTERTRADE, spol. s r. o., Martin, 

SK;
(54) Železničný staničník

(54) Obálka s doručenkou alebo odpovedacím do
kladom

6(51) B 65D 30/10, 30/24 
(11) 1406
(21) 108-96
(22) 27.03.96 
(47) 09.12.96
(73) Wagner Wolfgang, Ing., Hodonín, CZ; Knoflíček 

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

6(51) B 65D 90/00 
(11) 1416
(21) 289-96
(22) 23.09.96 
(47) 13.12.96
(73) ZOVOS, v. o. s., Nitra, SK;
(54) Prenosný sklad na horľavé látky

6(51) B66D1/40 
(11) 1408
(21) 182-96
(22) 06.06.96
(31) W 102799 (PN 1 - 6, 10 - 12), W 103824 (PN 

7 — 9)
(32) 07.06.95,30.11.95
(33) PL, PL 
(47) 09.12.96
(73) Rothgangl Erhard, Aulnay sous Bois, FR,
(54) Navijak

6(51) C 04B 28/06, 35/66 
(11) 1397
(21) 314-96
(22) 15.10.96 
(47) 05.12.96
(73) ŽIAROMAT, a. s., Kalinovo, SK,
(54) Hydraulicky tuhnúca prášková zmes

6 (51) C08F 110/02, C 08J 3/20, C 08K 13/02 
(11) 1391
(21) 36-96
(22) 15.12.92 
(47) 04.12.96
(73) VÚSAPL, a. s., Nitra, SK;
(54) Koncentrát na báze nízkohustotného polyety

lénu

6(51) B65D27/00 
(11) 1396
(21) 313-96
(22) 15 10.96
(31) PUV 4725-95
(32) 29.11.95
(33) CZ 
(47) 05.12.96
(73) Choleva Zdeněk, Ing., Senohraby, CZ;

6(51) C08L95/00 
(11) 1409
(21) 190-96
(22) 13.06.96
(31) PV 3235-95
(32) 08.12.95
(33) CZ 
(47) 09.12.96
(73) Slánský Stanislav, Horní Počáply, CZ;
(54) Izolačná hmota



6(51) C 09D 5/10, 127/06 
(11) 1400
(21) .129-96
(22) 25.10 96 
(47) 05.12 96
(73) Union Kommerz. spol. s r o , Bratislava. SK.
(54) Farba na vonkajšie konštrukcie

6(51) E05B63/14, E05C9/00 
(11) 1412
(21) 257-96
(22) 13 08.96 
(47) 13 12.96
(73) KB Metal - Karol Bubák, Bratislava, SK,
(54) Bezpečnostné uzamykacie zariadenie dverí

6(51) C IlD 1/10, 1/34,3/384 
(II) 1398
(21) 324-96
(22) 23.10 96 
(47) 05.12.96
(73) Hnilica Dušan, Ing, Svinica, SK, Union Kom

merz, spol s r o., Bratislava, SK,
(54) Biologicky odbúrateľný čistiaci a prací pros

triedok

6(51) EOlB 29/46 
(11) 1399
(21) 39-96
(22) 31 01 96 
(47) 05 12 96
(73) Mišenčik Jozef, Sabinov, SK;
(54) Vyrovnávací prípravok

6(51) E 02D 29/14 
(11) 1393
(21) 257-95
(22) 07 07 95 
(47) 04 12 96
(73) Inžinierske stavby, a s.. Košice, SK,
(54) Poklop kanalizačnej šachty

6 (51) E 02F 5/28, E 02D 17/16, E 02F 9/00 
(11) 1414
(21) 276-96
(22) 30 07 93 
(47) 13 12 96
(7.3) Žajdlík Miroslav, Ing.. CSc , Bratislava, SK.
(54) Zariadenie na ťažbu bahna

6(51) E04C1/39 
(11) 1404
(21) 101-96
(22) 22 03 96 
(47) 09 12 96
(73) AVANT, spol s r o, INVESTMENT & DE

SIGN, Lučenec, SK.
(54) Ľahčená tvarovka

6(51) E04H13/00 
(11) 1402
(21) 71-96
(22) 05 03.96 
(47) 09 12 96
(73) Demko Štefan. Dolný Kubín. SK,
(54) Železobetónový prefabrikát hrobky

6(51) FOlC 1/30 
(11) 1417
(21) 220-96
(22) 08 07 96 
(47) 18 12.96
(73) Foltán Pavol, Ing , Nitiica. SK,
(54) Stroj s premenlivým rotačným pohybom pies

tov

6 (51) F 15C 3/04, G 05D 16/18, F 16 K 7/16 
(11) 1418
(21) 270-96
(22) 27 08.96 
(47) 18.12 96
(73) INCORTRADE, s. r o , Stará Turá, SK,
(54) Regulátor otáčok vzduchového mikromotora 

pre dentálne vŕtačky

6 (51) F 17D 1/08 
(11) 1394
(21) 300-96
(22) 30 09 96 
(47) 04 12 96
(73) Danko Jozef. Ing , Martin, SK;
(54) Zapojenie hydraulického obvodu na filtráciu 

média

6(51) F25D 11/00 
(11) 1407
(21) 114-96
(22) 29.03.96 
(47) 09 12 96
(73) Tuiza Alexander. Ing , Šurany. SK,
(54) Malé chladiace zariadenie so zvýšenou ener

getickou účinnosťou



NDlK Predĺženie platnosti úžitkových vzorov

(51) 5E04B1/38 
(11) 233
(21) 141-92
(22) 14 12.92 
(47) 15 08 93 
(43) 08 09 93
(71) SIDERM1N SA, Praha, CZ;
(54) Stavebná konštrukcia

(51) 5E04C1/40 
(11) 231
(21) 126-92
(22) 09 12.92 
(47) 15.08.93 
(43) 08 09.93
(71) SIDERM1N SA, Praha, CZ;
(54) Stavebný sendvičový rebierkový stropný dielec 

s balkónovou konzolou

(51) 5E04C1/40 
(11) 232
(21) 140-92
(22) 14.12 92 
(47) 15.08.93 
(43) 08.09.93
(71) SIDERM1N SA, Praha, CZ;
(54) Usporiadanie styku stavebných prvkov

(51) 5E04C2/30 
(II) 84
(21) 121-92
(22) 08 12 92 
(47) 03.06.93 
(43) 07 07.93
(71) SIDERMIN SA, Praha, CZ,
(54) Stavebný sendvičový rebrinový dielec



CAST

PRIEMYSELNÉ VZORY



Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov

(H) Číslo zápisu (33) Krajina priority
(21) Číslo prihlášky (47) Dátum zápisu priemyselného vzoru
(22) Dátum podania prihlášky (51) Triedenie priemyselných vzorov
(23) Výstavná priorita (54) Názov
(31) Číslo prioritnej prihlášky (72) Meno pôvodcu
(32) Dátum prioritnej prihlášky (73) Meno (názov) majiteľa

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

FG4Q zápisy priemyselných vzorov do registra MK4Q zánik priemyselného vzoru uplynutím doby
LD4Q čiastočný výmaz priemyselného vzoru platnosti
MC4Q výmaz priemyselného vzoru ND4Q predĺženie platností priemyselného vzoru
MH4Q zánik priemyselného vzoru vzdaním sa 

nárokov
PD4Q prevod práv a ostatné zmeny majiteľov 

priemyselného vzoru

Opravy. Zmeny. Rôzne.

Opravy v udelených ochranných dokumentoch

TA4Q meno pôvodcov
T134Q oprava mien
TC 4 Q zmena mien
TD4Q oprava adries
TĽ4Q zmena adries
TF4Q oprava dát
TG4Q oprava chýb v triedení
TH4Q oprava alebo zmena všeobecne
TK4Q tlačové chyby v úradných vestníkoch



TG4Q Priemyselné vzory

24977 24985 24993 25001
24978 24986 24994 25002
24979 24987 24995 25003
24980 24988 24996 25004
24981 24989 24997 25005
24982 24990 24998 25006
24983 24991 24999 25007
24984 24992 25000

(Il) 24977
(21) 63-94
(22) 17.03.1994 
(47) 05.12.1996
(54) Fir emná výherná poukážka a/alebo vstupenka
(51) 19/99.07

poučí vonkajších úprav: 2
(73) Surovec Oldřich, Z.Vavflka 7, 705 00 Ostrava 3 

CZ:
(72) Surovec Oldřich. Z.VavNka 7, 705 00 Ostrava 3 

CZ:

mm m m 
mm 

mm
MH,O I lion

(II) 24978
(21) 237-95
(22) 08.08.1995 
(47) 05.12.1996
(31) 29/034689
(32) 10.02.1995
(33) US 
(54) Nanuk 
(51) 01/01.02

počet vonkajších úprav: 1
(73) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotter

dam, N L;
(72) Kellogg Connie. 412 Cricket Court. Green Bay. 

Wisconsin 54302, US; Spors Daryl Dwayne. 2182 
Carstensen Lane #111, Green Bay. Wisconsin 
54304, US;

24977 variant 2

24977 variant I
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24978

(Il) 24979
(21) 238-95
(22) 08.08.1995 
(47) 05.12.1996
(31) 29/034690
(32) 10.02.1995
(33) US 
(54) Nanuk 
(51) 01/01.02

počet vonkajších úprav: 1
(73) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotter

dam, NL;
(72) Kellogg Connie, 412 Cricket Court, Green Bay. 

Wisconsin 54302, US; Spors Daryl Dwayne. 2182 
Carstensen Lane #111, Green Bay. Wiseonsin 
54304, US;



24979



(Il) 24980
(21) 239-95
(22) 08.08.1995 
(47) (15.12.1996
(31) 29/034783
(32) 10.02.1995
(33) US 
(54) Nanuk 
(51) 01/01.02

počet vonkajších úprav: 1
(73) UNILEVER N. V., Weena 455. 3013 AL Rotter

dam. NL;
(72) Kellogg Connie. 412 Cricket Court, Green Bay, 

Wisconsin 54302, US; Spors Daryl Dwayne, 2182 
Carstensen Lane #111. Green Bay, Wisconsin 
54304, US;



(11) 24981
(21) 240-95
(22) 08.08.1995 
(47) 05.12.1996
(31) 29/034785
(32) 10.02.1995
(33) US 
(54) Nanuk 
(51) 01/01.02

počet vonkajších úprav: 1
(73) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotter

dam. NL;
(72) Kellogg Connie, 412 Cricket Court, Green Bay, 

Wisconsin 54302, US; Spors Daryl Dwayne, 2182 
Carstensen Lane #111, Green Bay, Wisconsin 
54304, US;



24981

(Il) 24982
(21) 276-95
(22) 13.09.1995 
(47) 05.12.1996
(31) DM/032554
(32) 30.03.1995
(33) WO 
(54) Zmrzlina 
(51) 01/01.02

počet vonkajších úprav: 1
(73) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotter

dam. NL;
(72) Pearce Mark. 5 Carlsile Road. Londýn NW6 6LT, 

GB;

(51) 27/05.00
počet vonkajších úprav: 4

(73) LET INTERNATIONAL, v. o. s., Pod plynojemem 
355, 180 00 Praha 8, CZ;

(72) Dlabač Josef, Prádova 20/2053. 180 00 Praha 8. 
CZ; Tůma Václav, Řeznická 1891/10. 110 00 Praha 
1. CZ;

24983 variant I

24983 variant 2

24982

(11) 24983
(21) 288-95
(22) 21.09.1995 
(47) 05.12.1996
(54) Príchytné puzdro zapaľovača

24983 variant 3



(11) 24984
(21) 321-95
(22) 13.11.1995
(47) 05.12.1996
(54) Zvierkový stojan skladací
(51) 06/06.04

počet vonkajších úprav: 1
(73) Kunetka Jozef, Studenohorská č. 61, 841 03 Brati

slava, SK:
(72) Kunetka Jozef, Studenohorská č. 61, 841 03 Brati

slava, SK;

24984

(II) 24985
(21) 323-95
(22) 14.11.1995
(47) 05.12.1996
(31) 2047576
(32) 19.05.1995
(33) GB
(54) Farmaceutické tablety
(51) 28/01.00

počet vonkajších úprav; 1
(73) SmithKline Beecham p. I. c., New Horizons Court, 

Brentford, Middlesex TW8 9EP, GB;
(72) Hatton Anthony Guy, SmithKline Beecham Phar

maceuticals, Clarendon Road, Worthing, West Sus
sex BN 14 8QH, GB; Campbell Kenneth Churchil, 
SmithKIine Beecham Pharmaceuticals, Clarendon 
Road, Worthing, West Sussex BN14 8QH, GB;

24986

(11) 24986
(21) 331-95
(22) 14.11.1995 
(47) 05.12.1996
(54) Vzory na drotárske výrobky
(51) 1 1/02.06

počet vonkajších úprav: 20
(73) Jurovatý Ladislav, Baníkova 4, 841 05 Bratislava, 

SK;
(72) Jurovatý Ladislav, Baníkova 4, 841 05 Bratislava, 

SK;

24986 variant 1



24986 variant 6

24986 variant 3

24986 variant 8



24986 variant 12

24986 variant 9

24986 variant 10

24986 variant 1 I

24986 variant 13



24986 variant 15

24986 variant 16

24986 variant 18

24986 variant 19



(II) 24987
(21) 332-93
(22) 30.11 1995 
(47) 06.12.1996
(54) Stojan na pokrievky kuchynských hrncov
(51) 07/02.09

počet vonkajších úprav: 3
(73) Gura Ján, 962 62 Sáša 117, SK;
(72) Gura Ján, 962 62 Sáša 117, SK;

(II) 24988
(21) 342-95
(22) 13.121995 
(47) 06.12.1996
(31) 2048132
(32) 13.06.1995
(33) GB
(54) Kontajner 
(51) 09/03.04

počet vonkajších úprav: 1
(73) TOLARCLiP LIMITED. Rownci Road, Gosport. 

Hampshire PO 13 OPR, GB;
(72) Phillips James, Rowner Road. Gosport. Hampshiic 

PO 13 OPR, GB;

24988

(11) 24989
(21) 348-95
(22) 27.12.1995 
(47) 06.12.1996
(54) Strešný držiak bleskozvodu
(51) 10/05.04



počet vonkajších úprav: 1
(73) Matador, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 .32 Pu

chov. SK;
(72) Orgon Ľubomír, Ing.. Námestie slobody 1405/1, 

020 01 Puchov. SK; Prekop Štefan, Ing., Komen
ského 1626. 020 01 Puchov. SK;

24989

(Il) 24990
(21) 14-96
(22) 17.01.1996 
(47) 06.12.1996
(31) PVz 28532-95
(32) 17.07.1995
(33) CZ
(54) Sklenené fľaše na ocot a olej
(51) 09/01.01

počet vonkajších úprav: 8
(73) Sklárny KAVAl.ILR. a. s , Sklářská ul. 359, 285 96 24990 variant 2

Sázava, CZ;
(72) Votrúbová Jaroslava, akad. maliarka. Severový

chodní IIl č. 5/559, 141 00 Praha 4 - Spoří lov. CZ;





24990 v-mant 8

(II) 24991
(21) 15-96
(22) 17.01.1996 
(47) 06.12.1996
(54) Učebná pomôcka, SLOVO - HRA
(51) 19/07.12. 21/01.01

počet vonkajších úprav: 1
(75) 1 iška Peter, Mirka Nešpora 28. 080 OI Prešov, SK; 
(72) Líška Peter. Mirka Nešpora 28, 080 01 Prešov, SK;

(II) 24992
(21) 243-95
(22) 11.08.1995 
(4"7) 12.12.1996
(54) Detská podložka 
(51) 21.01.08

počet vonkajších úprav: I
(7.3) VEROLA, spol. s r. o.. Majerská cesta 73, 974 00 

Banská Bystrica, SK;
(72) Kuchár Pavol. Internátna 45, 974 00 Banská Bys

trica, SK;

24992

(11) 24993
(21) 244-95
(22) 11.08.1995 
(47) 12.12.1996
(54) Detská skladačka 
(51) 2101.08

počet vonkajších úprav: 4
(73) VEROLA, spol. s r. o.. Majerská cesta 73. 974 00 

Banská Bystrica, SK;
24991



(72) Kuchár Pavol, Internátna 45, 974 00 Banská Bys
trica. SK;

24993 variant 1
24993 variant 3



(11) 24994
(21) 249-95
(22) 16.08.1995 
(47) 12.12.1996
(31) M9501707.0
(32) 23.02.1995
(33) Dl'.
(54) Telefón ovládaný cennou kartou
(51) 14/03.01

počet vonkajších úprav: 1
(73) Siemens AkLiengeseIlschafi, Wittelsbacherplau 2, 

80333 Mníchov. DE;
(72) Rattan Dov., Múnchner Str. 18, 82041 Oberha- 

ching, DE;

(II) 24995
(21) 250-1''7
(22) 16.08.1995 
(47) 12.12.1996
(31) M950I709.7
(32) 23.02.1995
(33) Dr-:
(54) Telefón ovládaný cennou kartou
(51) 14/03.01

počet vonkajších úprav: 1
(73) Siemens Aktiengcsellschall Wittclsbachcrplalz 2. 

80333 Mníchov. DE;
(72) Rattan Dov., Múnchner Sir. 18, 82041 Obcrha- 

ching. D E;

24994

24995



(II) 24996
(21) 251-95
(22) 16.08.1995 
(47) 12.12.1996
(31) M9501708.9
(32) 23.02.1995
(33) DE
(54) Telefón ovládaný cennou kartou
(51) 14/03.01

počet vonkajších úprav: 1
(73) Siemens Aktiengescllschaft. Wittelsbacherplatz 2, 

80333 Mníchov. DE;
(72) Rattan Dov.. Munchner Str. 18, 82041 Obcrha- 

ching, DE;

24996

(11) 24997
(21) 269-95
(22) 06.09.1995 
(47) 12.12.1996
(31) MU 843/95
(32) 10.03.1995
(33) AT
(54) Kotva lyžiarskeho vleku

(51) 21/02.17
počet vonkajších úprav: 1

(73) KONRAD DOPPELMAYR & SOIIN1 Maschinen- 
fabrik GmbH & Co. KG, Rickenbacherstrassc 8-11. 
A-6961 Wolfurt, AT;

(72) Kogler Marion, Rogatsboden 37, A-3251 Purg- 
statl. AT;



(II) 24999
(21) 33-96
(22) 19.02.1996 
(47) 12.12.1996
(54) Stroj na vysekávanie asfaltových šindľov
(51) 15/99.07

počet vonkajších úprav: I
(73) Kováčik Stanislav, log.. Sucháčkova 16/26, 036 01 

Martin, SK;
(72) Kováčik Stanislav, Ing., Sucháčkova 16/26, 036 01 

Martin, SK;

24997

(II) 24998
(21) 273-95
(22) 11.09.1995 
(47) 12.12.1996
(54) Detské vozidielko 
(51) 12/12.04

počet vonkajších úprav: 2
(73) Mišurda Šimon. Rázusova 2673/5. 058 01 Poprad. 

SK:
(72) Mišurda Šimon, Rázusova 2673/5, 058 01 Poprad, 

SK;

24998



24999

(11) 25000
(21) 128-96
(22) 19.06.1996 
(47) 12.12.1996
(54) Elektrický invalidný vozík 
(51) 12/12.02

počet vonkajších úprav: 1
(73) Jakub Jozef, Ing., Višňová 10, 071 01 Michalovce, 

SK;
(72) Jakub Jozef, Ing., Višňová 10, 071 01 Michalovce. 

SK;



25000

(11) 25001
(21) 212-94
(22) 08.08.1994 
(47) 18.12.1996
(54) Dekoračný predmet 
(51) 11/02.09, 1 1/99.01

počet vonkajších úprav: 5
(73) Mirácký Jiří, Hodyně 43, 33 I 41 Královice, CZ: 
(72) Miřácký Jiří, Hodyně 43, 33 1 41 Královice, CZ;



25001 variant 1

25001 variant 2

25001 variant 5

(11) 25002
(21) 199-95
(22) 23.06.1995
(47) 18.12.1996
(31) 2044129
(32) 28.12.1994
(33) GB
(54) Vrchnák na kontajner
(51) 09/07.00

počet vonkajších úprav: 12
(73) MARS G.B.LIMITED, 3D Dundee Road, Slough, 

Berkshire SLl 4LG, GB;
(72) Jacoby Dan, Weir Sound, Lock Avenue, Maiden

head, Berkshire SL6 8JW, GB; Mulligan David, 
Lo rand a, Sutton Woodlane, Bighton, Near Alres- 
ford, Hants SG24 9SG. GB;

25001 variant 3

25001 variant 4

25002 variant 1



25005

(31) 29/035.544
(32) 01.03.1995
(33) US
(54) Rukoväť prehýbacieho nástroja
(51) 08/02.03

počet vonkajších úprav: 1
(73) AMERICAN TOOL COMPANIES. INC., 301 

South 13 th Street, Suite 600, 685 08 Lincoln, Ne
braska, US;

(72) Sorensen Joseph A., 6533 Sundance Court. 685 12 
Lincoln, Nebraska, US; Fuller Anthony B., 302 
South Pear Street. 683 41 DeWitt. Nebraska, US;

(11) 25006
(21) 258-95
(22) 23.08.1995 
(47) 19.12.1996
(31) 95-0384
(32) 23.02.1995 
(.33) SE
(54) Profil koľajnice
(51) 25/01.08

počet vonkajších úprav: 1
(73) Chudoba Josef, Kullavägen 11, S-746 95 Bál sta, 

SE:
(72) CJrudoba Josef, Kullavägen 11, S-746 95 Bálsta, 

SL.

i - , i

\ \
\ x 
\ x

25006

(11) 25007
(21) 268-95
(22) 30.08.1995 
(47) 1912 1996

25007



CAST

OCHRANNÉ ZNÁMKY



Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov ochranných známok

(111) číslo /apisu
(151) dátum/apisu
(180) dátum, dokedy môžu mať známkové práva 

účinok
(210) číslo prihlášky
(220) dátum podania prihlášky
(310) číslo prioritnej prihlášky
(320) datum prioritnej prihlášky
(330) krajina priority
(510) zo/nam vyiobkov a/alebo služieb

(511) údaj o triede alebo triedach podľa med/maiod- 
ného triedenia výrobkov a služieb (Nice|ska 
klasifikácia)

(540) reprodukcia známky 
(554) trojrozmerná známka 
(591) údaje o uplatňovaných farbách 
(730) meno(-á) a adresa(-y) majiteľa(-ov) známky a 

údaje o jeho (ich) priemyselnej alebo obchod
nej činnosti

(800) údaje o medzinárodnom zápise



Ochranné známky

177 226 177 254 177 282 177 31 1
177227 177 255 177 28.3 177 312
177 228 177 256 177 284 177 .313
177 229 177 257 177 285 177 314
177 230 177 258 177 286 177 315
177 231 I 77 259 177 287 177 316
177 232 177 260 177 288 177 317
177 233 177 261 177 289 177 318
177 234 177 262 177 290 177 319
177 235 177 26.3 177 291 177 320
I77236 177 264 177 292 177 321
177237 177 265 177 294 177322
177 2.38 177 266 177 295 177 .323
177 239 177 267 177 296 177 324
177 240 177 268 177 297 177 325
177 241 177 269 177 298 177 326
177 242 177 270 177 299 177 327
177 243 177 271 177 300 177 328
177 244 177 272 177 301 177 .729
177 245 177 273 177 302 177770
177 246 177 274 177 303 177331
177 247 177275 177 304 177 772
177 248 177 276 177 305 177 737
177 249 177 277 177 306 177 374
177 250 177 278 177 307 177 397
177 251 177 279 177 308
177 252 177 280 177 309
1 77 253 177 281 177 310

(111) 177 226 (111) 177 227
(220) 29 05 1996 (220) 20 09 1993
(151) 28 11 1996 (151) 0.3 12 1996
(180) 29 05 2006 (180) 20 09.2003
(MO)

(710) FOCUS-software, spol. s r. 
821 08 Bratislava. SK,

Nevädzová 8.

(540) DICARZOL
(730) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, D- 

-13342 Berlin. DE.
(510) Piostriedky na ničenie škodcov, najma fungicidy 

a herbicídy 
(Ml) 5 
(210) 1664-93

(5 10) Prístroje a nástroje vedecké, námorné, geodetic
ké, elektrické; prístroje na váženie, meranie, sig
nalizáciu, kontiolu (inšpekciu), záchranu a učeb
né prístioje, aparáty na záznam, prevod, repro
dukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče 
zvukových záznamov, gramofónové platne, 
automatické distributory a mechanizmy na mince, 
icgistračné pokladnice, kalkulačné stroje, piistro- 
|e na spracovanie informácií; počítače (hardware 
- technické vybavenie a spotrebný materiál pre 
počítače, zaradený do tr 9), software - programo
vé vybavenie, hasiace prístroje, výrobky použí
vané v súvislosti so všetkými uvedenými prí
strojmi a nástrojmi, ktoré sú zaradené do triedy 9 
Usporiadanie výstav (komerčných alebo reklam
ných). sprostredkovanie a poradenská činnosť v 
oblasti obchodu s počítačmi Servis v oblasti 
počítačov Sprostredkovateľská a poradenská 
činnosť v oblasti počítačov 

(511) 9.35.37.42 
(210) I447-96

(111) 177 228
(220) 15121992
(151) 04 12 1996 
(180) 15 12 2002
(540) HH

HellyHansen

(730) Helly-Hansen A/S, Solgaaid Skog 139. 1500 
Moss, NO,

(510) Odevy, bielizeň, obuv, pokrývky hlavy
(511) 25 
(210) 73870



(111) 177 229 
(220) 1112 1992
(151) 04.12.1996 
(180) 1112 2002 
(540)

(730) American Cyanamid Company, spoločnosť 
zriadená podľa zákonov štátu Maine, One Cya- 
namíd Plaza, 07470-8426 Wayne, NJ, US;

(510) Liečivá, najmä vakcíny; tlačoviny, najmä letáky a 
príručky s lekárskou a farmaceutickou tematikou.

(511) 5, 16
(210) 73785

(111) 177 230
(220) 25.11 1992 
(151) 05 12 1996 
(180) 25 11.2002
(540) AUDIO VOX
(730) AUDIOVOX CORPORATION, 15 East Nord 

Street. Dover, Delaware, US;
(510) Bezpečnostné systémy, poplašné zariadenia proti 

krádeži vozidiel
(511) 9,12 
(210) 73302

(111) 177 231
(220) 21 05 1993 
(151) 05 12 1996 
(180) 2105 2003 
(540)

(730) LOI, spol. s r. o., Račianska 71, 832 59 Bratisla
va, SK,

(510) Kancelárske potreby, s výnimkou nábytku; kance
lárske stroje

(511) 16 
(210) 744-93

(111) 177 232
(220) 01.07 1993 
(151) 05 12 1996 
(180) 0107 2003
(540) EGGCENTRICS
(730) MARS Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov 

štátu Delaware, McLean, Virginia, US.
(510) Konzervovaná, mrazená, sušená a varená zeleni

na, ovocie a zemiaky, náplne pekárskych a cuk
rárskych výrobkov; mrazené, sušené alebo kon
zervované mäso, ryby, hydina, zverina, morské 
potraviny, múka, obilné výrobky určené na ľud
skú výživu, ryža v balíčkoch na varenie, predva
rená alebo dehydrovaná, cesto na výrobu talian

skych cestovín, korenie a sušené bylinky, hotové 
jedlá alebo polotovary, polievky, náplne a pi ísady 
do jedál, skladajúce sa pievažne z už uvedeneho 
tovaru; mlieko, mliečne výiobky, maslo, syiy, 
smotana, jogurty, tvarohy, cmar, kefír, mlieko 
zrážané syridlom. ako aj mliečne nápo|e, hotové 
potraviny vyrobené z bielkovinových látok ako 
zložky jedál vo foime kúskov, v tcxtúi ovane) 
forme alebo vo forme práškov, lekváre, džemy, 
nakladaná zelenina, |edlé oleje a tuky, nátieiky na 
chlieb; čaj, káva, kávové náhradky, kakao, čoko
láda na pitie, ako aj extrakty z uvedených tovaiov 
(tekuté a sušené), ako aj hotové nápoie, ako aj 
extrakty vo vrecúškach, tiež na pieda) piostrcd- 
níctvom automatov, sirup z melasy, cukoi. med, 
omáčky (vrátane dressmgov na šaláty), zmizhna. 
zmrzlinové kiémy, zmrzlinové výrobky, zmiazené 
cukrárske výrobky, chlieb, sušienky, sucháie. 
koláče, bonbóny, čokolády, kusové výiobky z čo
kolády, náplne do koláčov a zákuskov vyrobene z 
uvedeného tovaru, múčniky, zákusky a malé zá
kusky na použitie medzi hlavným jedlom, pre
važne z obilnín, ryže. zemiakov, cestovín, masa, 
rýb. hydiny, zeleniny, syrov, čokolády, kakaa, 
koláče alebo zákusky z lístkového cesta 

(511) 29,30 
(210) 1121-93

(111) 177 233 
(220) 02.07 1993 
(151) 05 12.1996 
(180) 02 07 2003
(540) MCI WORLD REACH
(730) MCI Communications Corporation, spoloč

nosť zriadená podľa zákonov štátu Delawaie. 
1133-19th Street, N.W.. D C. 20036 Washington. 
US,

(510) Telekomunikačné služby.
(511) 38 
(210) 1123-93

(111) 177 234 
(220) 06 07.1993 
(151) 05 12 1996 
(180) 06 07 2003
(540) ACTOSIN
(730) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, 170- 

-178 Muellestrasse, W-1000 Berlin, DE.
(510) Prostriedky na hubenie živočišných škodcov, 

fungicidy, herbicídy
(511) 5 
(210) 1132-93

(111) 177 235
(220) 14.08 1992
(151) 05 12.1996
(180) 14 08.2002
(540)



(730) SKLOOBAL, a. s., 914 41 Nemšová 207/9, SK,
(510) Fľaše, konzervové sklo; formy na tvarovanie skla, 

jednoúčelové stroje na výrobu obalového skla, 
technická a obchodná dokumentácia

(511) 7.16.21 
(210) 70893

(111) 177 236 
(220) 16 07 1993
(151) 05 12 1996 
(180) 16 072003
(540) EARL OF WELDON
(730) KARELIA Tobacco Company, Inc., 24100 

Kalamata, OR.
(510) Surový a spiacovaný tabak, cigaiety, cigary, kiát- 

ke cigary, manilské cigary (oba konce má otvore
né), popolníky, fajčiarske potieby, zapaľovače 
pie fajčiarov a ich časti, zápalky

(511) 34 
(210) 1210-93

(111) 177 237
(220) 19 07 1993
(151) 05 12 1996 
(180) 19 072003
(540) KOSKENKORVA LEMON
(730) Alko Group Ltd., Salmisaarenranta 7. SF-OO180 

Helsinki. FI.
(510) Alkoholické nápoje
(511) 33
(210) 1217-93

(Ml) 177 238 
(220) 2107 1993
(151) 05121996
(180) 2107 2003

(540) KRATON
(730) Shell International Petroleum Company Limi

ted, Shell Centre, SEl 7NA London, GB.
(510) Chemičke výrobky na použitie v piiemysle, ne

spracované. umelé a syntetické živice, plasty v 
piaškovom, tekutom alebo pašiovom stave, ad
hezně substancie na použitie v priemysle, piírod- 
ny a syntetický kaučuk, výrobky vyrobene z uve
dených materiálov, plasty v doskovom, blokovom 
a piútovom tvare, všetko na použitie vo výrobe, 
baliace, vyplňovacie alebo izolačné materiály

(511) 1 17
(210) 1225-93

(III) 177 239 
(220) 21 09 1993 
(151) 05121996 
(180) 2109 2003
(540) WIDEX
(730) Widex ApS, Ny Vestergárdsve] 25, DK-3500 

Voilajse, DK,
(510) Slúchadlá, ich časti a príslušenstvo zahrnuté v 

triede 10

(511) 10 
(210) 1666-93

(111) 177 240 
(220) 03 02 1992 
(151) 05 12 1996 
(180) 03 02 2002 
(540)

TULTEX
(730) TULTEX CORPORATION, spoločnosť zilade

ná podľa zákonov štátu Virginia. 101 Common
wealth Boulevaid, Martinsville, Virginia, US,

(510) Pulóvre, tnčká. pulóvre s kapucňou, nohavice, 
kapucne so zipsom, odevy zapínané ku kí ku, 
šortkv

(511) 25 
(210) 66247

(111) 177 241
(220) 05 03 1992 
(151) 05121996 
(180) 05 03 2002 
(540)

RESEARCH
^JKq INTERNATIONAL

(730) RESEARCH INTERNATIONAL GROUP
LIMITED, 6/7 Grosvenoi Place, London SWlX 
7SH. GB,

(510) Tlačoviny, tlačené publikácie, reklamne, publi
kačné a výstavné mateiiály. inštrukčné a učebné 
malenály (s výnimkou učebných piístiojov), Ib- 
togiafie. prieskumy trhu a verejnej mienky a dob- 
lozdamc na podnikateľské účely, služby inIbi- 
mačné a analytické v súvislosti s podnikaním, ce
nové dobrozdame, výskum v oblasti trhu, odbytu, 
podnikania a reklamy, analýza a testovanie íc- 
klamy a služieb, dobrozdame o názoroch a pnc- 
skumy názorov, testovanie a analýzy výrobkov a 
obalov

(511) 16,35,42
(210) 67087

(111) 177 242
(220) 30 10 1992 
(151) 05 12 1996 
(180) 30 10 2002
(540) SERZONE
(730) BRISTOL - MYERS SQUIBB Company, spo

ločnosť existujúca a organizovaná podľa zákonov 
štátu Delaware, 345 ParkAvenue, 10154 New 
York, , US,

(510) Farmaceutické prípravky
(511) 5 
(210) 72663



(111) 177 243
(220) 02111992 
(151) 05 12 1996 
(180) 02 11 2002 
(540)

ENVIiM1

(730) ENV1TECH Bohemia, s. r. o., Plzenská 66, 
150 00 Praha 5. CZ, ENVITECH, s. r. o., Janka 
Kiáľa 16, 911 01 Trenčín, SK,

(510) Počítačový softvér, počítače a zariadenia na spra
covanie dát, zariadenia pie ekológiu, ako sú čisti
če vzduchu a odpadových vôd, analyzátory ply
nov a vôd určené na domáce použitie, meteoro
logické prístroje a zariadenia, meracia technika, 
elektrická regulačná technika, komponenty elek
trického vybavenia zaradené v triede 9, na|mä e- 
lektncké stroje a prístroje pre zariadenia na ve
decké účely, lekársku prax a priemyselné apliká
cie, tvoiba. inštalácia, aktualizácia a nájom sof
tvéru.

(511) 7,9,11,42
(210) 72682

(111) 177 244
(220) 30.12 1992 
(151) 05121996 
(180) 30 12.2002 
(540)

(540)

(730) Olma, a. s., Pavelkova 18, 772 34 Olomouc. C Z,
(510) Všetky diuhy masla a kombinovaných tukov 

všetky druhy mlieka, všetky druhy syrov, všetky 
diuhy mliečnych kvasených výrobkov viátanc jo
gurtov, mliečne krémy, sušené mlieko, sušené vv- 
iobky na báze mlieka, všetky druhy tvaiohov. 
všetky druhy smotán, ostatné výrobky získané / 
mlieka, všelky diuhy pudingov, miazcné kiemy 
všetkých druhov, nealkoholické nápoje viátanc 
džúsov a nektárov

(511) 29,30,32
(210) 73222

(111) 177 246
(220) 07.10 1991 
(151) 05121996 
(180) 07 10 2001 
(MO)

0^0

fcčx)
(730) SOVA, spol. s r. o., Urxova 10, Biatislava, SK,
(510) Hardver, softvér, zábavné stroje upiavcne len na 

použitie s televíznym prijímačom, školiace mate
riály - prítučky. časopisy, brožúry, vývoj softvé
ru. služby v oblasti výpočtovej techniky, vrátane 
školiacej činnosti a poradenstva

(511) 9,16.41,42 
(210) 63982

(730) REGIUS TOUR, spol. s r. o„ Vodičkova 41, 
110 00 Praha 1. CZ,

(510) Spomienkové výrobky z papiera, lepenky a kar
tonážne výrobky spomienkového charakteru, tla
čoviny. časopisy, periodiká a knihy spomienko
vého chaiaktéru, fotogiafie a písacie potreby 
spomienkového charakteru, spomienkové pred
mety zo skla, dreva, prútia, korku, trstiny, roho
viny, slonoviny, kostí, korytnačiny, jantáru, perle
te, moiskej peny, buničiny, spomienkové výrobky 
z plastov, výrobky z porcelánu a kameniny spo
mienkového charakteru, potreby pre fajčiarov 
spomienkového charakteru, reklama a marketing, 
cestovná kancelária, íeštauračné služby, ubyto
vacie služby, poradenská činnosť v uvedených 
odboroch

(511) 16, 20, 21, 34, 35, 39, 42
(210) 74349

(111) 177 247
(220) 20 09 1993 
(151) 05 12 1996 
(180) 20 09 2003 
(540)

M^?tor

JEANS

(730) FORA TEXTIL SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, Litres Yolu No. 11 Kal 
1/A, Topkapi, Istanbul, TR,

(510) Odevy všetkých diuhov
(511) 25
(210) 1660-93



(111) 177 248
(220) 17 08 1992
(151) 05121996 
(180) 17 08 2002
(540)

(740) ELBA, a. s., Československej armády 264/58. 
967 01 Kiemnica, SK.

(510) S\oik> a armatúry pre \onka|šic elektrické ve
denia nízkeho, vysokého, veľmi vysokého a 
zvlášť vysokého napatia, svorky a armatúiy spá- 
|acie, odbočovacic, opravné, nosné, kotevné, 
dištančné, tlmiče vibiácií. dištančné armatúry' na 
izolačné závesy, upevňovacie, regulačné a po
mocné aimatúry, oehianné armatúry a závažie, 
svoiky a armatúry pre rozvodne vysokého, veľmi 
vysokého a zvlášť vysokého napätia, svorky pn- 
strojové. odbočné, spojovacie, kotevné pie tlmiv- 
ky a aimatúry pre zväzkové vodiče, armatúry pie 
železničnú, pouličnú a malodrážnu trakciu, aima- 
túiy nosné, spojovacie, závesné upevňovacie, 
kotevné, napínacie, trolejové, prúdové, izolačné s 
príslušenstvom, trole|ové výhybky, križovatky, 
armatúry pre tiole|ovú vyzbroi ženavov, odpeio- 
vané a neodporované zberače, podpciy vedenia, 
svoiky a spojky, napínače, montážne náiadie, 
montážne naiadie ručné, vývojová a skúšobná 
činnosť

(511) 6.7,9,42
(210) 70925

(111) 177 249
(220) 09 09 1992 
(151) 05121996 
(180) 09 09 2002 
(540)

(740) Bukovský Ladislav, Ing., Kľižovmcka 10. 
I 10 00 Praha 1. CZ,

(510) Pomocné chemické matenály na povrchovú úpia- 
Vii a na iné použitie, chemické pripiavky nainta 
na povrchovú úpravu alebo impregnáciu, alebo 
konzerváciu, alebo dezinťekciu. sanačné príprav
ky najma na ochranu materiálu pioti pôsobeniu 
biotických činiteľov alebo proti koiózu, náteiové 
hmoty a tmely najma na ochranu povichu mate- 
iiálu, chemické prípravky na spevňovanie alebo 
upiavu vlastnosti najma stavebných materiálov, 
stavebný nekovový materiál, tesniace a izolačné 
hmoty, čisté chemikálie, chemické čistiace prí
pravky, prenosné nekovové konštrukcie, nekovo
vé pomníky, rúiky, nekovové rúry pie stavebníc
tvo. polospiacované diev o. preglejky, stavebne

sklo, murovane schránky na listy, granulované 
sklo na vyznačovanie ciest, prírodný a umelý ka
meň, cement, vápno, malta, sadra, štrk, výrobky 
na stavbu ciest, asfalt, smola, živec, pienosne 
domy, kozuby, komíny, projektová a inžimeiska 
činnosť najma v oblasti stavebníctva, prieskumy, 
diagnostika a skúšame stavieb a stavebných ma
teriálov, biologické sanácie stavieb a matenalov. 
prenájom piístrojov a zariadení pre stavebníctvo a 
chemicky priemysel 

(51 I) 1. 2. .4. 17, 19, 47, 42 
(210) 71600

(111) 177 250 
(220) 17 06 1996
(151) 05 12 1996 
(180) 17 06 2006
(540)

dřCĚQ}
(730) DRUKOS, spol. s r. o., Ul prof Saru 5. 974 01 

Banska Bystrica, SK.
(510) Poľnohospodárske stroje, cestné stiojc, miešačky, 

píly, žeriavy, zdvíhacie zariadenia, pasov e do- 
piavníky, vozidlá pie pohyb po zemi, automobily, 
motory pre pozemne vozidla, spojky a picvodov- 
ky pre pozemné vozidlá, karoserie dopravných 
prostriedkov, kolesa automobilov, spnahadla a 
spojky na vlečenie vozidiel, automobilové obý
vacie prívesy, návesy a vlečky pie cestnú dopra
vu, íeklama, poradenstvo v obchodnej činnosti, 
spiosticdkovame obchodných opeiacii vztukujú
cich sa na nákup a predaj nábytku a bytových 
doplnkov, pienájom kanceláiskych stiojov a za
riadení. sprostredkovanie obchodu s nehnuteľ
nosťami. prenájom nehnuteľností, výstavba a re
konštrukcia budov, mostov a ciest, pienájom sta
vebných stiojov a zariadení

(511) 7.12,.45,.46.37 
(210) 1592-96

(111) 177 251
(220) 21 11 1991 
(151) 05 12 1996 
(180) 21 1 1 2001
(540) KIL-ROID
(730) Astra Aktiebolag, S-151 85 Sodertalje, SL.
(510) Piístroje a nástroje chirurgické, lekáiskc, zubno- 

lekaiske a zverolekárske, viátane špeciálneho ná
bytku pre tieto odboíy a viatane prístrojov a 
zdiavotníckv'ch pomôcok ako oitopedicke ban
dáže, zdravotnícke výiobky z gumy, protézy

(511) 10 
(210) 64900



(540)

Q STATOIL
(730) Den Nórske Stats Oljeselskap, A. S., Stavanger, 

NO;
(310) Petrochemické výrobky, nespracované plastické 

materiály; ropa, ropné výrobky, mazacie oleje, 
palivá odvodené z nafty; polotovary z plastov, 
marketingové služby vzťahujúce sa na ropný 
priemysel, vedenie benzínových staníc pre iných, 
konštrukcie, inštalácie, údržba a opravy, všetko 
čo sa vzťahuje na naftové plošiny, preprava nafty, 
ťažkých ropných olejov a suchého plynu 
(získaného vo vyvíjači bez vodnej pary), sklado
vanie oleja, rafinácia surovej nafty a spracovanie 
výrobkov z tohto rafinovania, ako aj spracovanie 
suchého plynu, prírodného plynu a tekutín z prí
rodného plynu, spracovanie petrochemických vý
robkov, služby na využitie ropy a plynu, služby 
na využitie ropných polí, služby inžinierske a vý
skumné, všetko čo sa vzťahuje na technológiu v 
hlbokých vodách, plánovacie služby vzťahujúce 
sa na výstavbu ropných plošín, skúšanie nafto
vých vrtov.

(511) 1,4, 17,35,37,39, 40, 42
(210) 65015

(111) 177 253
(220) 13.02.1992
(151) 05.12.1996 
(180) 13.02.2002
(540)

(730) BeBe-PRESS, a. s., ČSA 10, 97.4 43 Banská 
Bystrica, SK;

(510) Denná tlač, neperiodická tlač, inzertné služby, 
propagačná tlač, informačná tlač, vydávanie tlače.

(511) 16, 35, 41 
(210) 66455

(IIl) 177 254 
(220) 12.07.1996
(151) 06.12.1996 
(180) 12.07.2006
(540)

(111) 177 255
(220) 19.06, 1996
(151) 06.12. 1996
(180) 19.06. 2006
(540)

BH
BANKA HANÁ,*

(730) BANKA HANÁ, a. s., organizačná zložka Nitra. 
Coboriho 2. 949 77 Nitra, SK;

(510) Finančné analýzy, bankovníctvo, burzové mak- 
lévstvo, vydávanie cenín, vydávanie cestovných 
šekov, clearing (zúčtovávanie vzájomných po
hľadávok a záväzkov - bezhotovostné platenie), 
depozitář investičného fondu, dôchodkové fondy, 
finančné informácie, finančné poradenstvo, služ
by v oblasti finančníctva, kapitálové investície, 
kaucie, záruky, garancie, ručenie, kurzové zá
znamy na burze, platobné prevody, úschovné 
služby, úschova v bezpečnostných schránkach, ú- 
verové a debetné karty, úverové ústavy, úverové 
banky, vydávanie cenných papierov, zmenárenské 
služby.

(511) 36
(210) 1623-96

(111) 177 256
(220) 19.06.1996
(151) 06.12.1996 
(180) 19.06.2006 
(540)

BANKA HANAas
(730) BANKA HANÁ, a. s., organizačná zložka Nitra, 

Coboriho 2, 949 77 Nitra, SK;
(.410) Finančné analýzy, bankovníctvo, burzové mak- 

lérstvo, vydávanie cenín, vydávanie cestovných 
šekov, clearing (zúčtovávanie vzájomných po
hľadávok a záväzkov - bezhotovostné platenie), 
depozitář investičného fondu, dôchodkové fondy, 
finančné informácie, finančné poradenstvo, služ
by v oblasti finančníctva, kapitálové investície, 
kaucie, záruky, garancie, ručenie, kurzové zá
znamy na burze, platobné prevody, úschovne 
služby, úschova v bezpečnostných schránkach, ú- 
verové a debetné karty, úverové ústavy, úverové 
banky, vydávanie cenných papierov, zmenárenské 
služby.

(511) 36
(210) 1624-96

(730) KLEMBER, s pol. s r. o., Nová Osada č. 7.47, (IM) 177 257
929 01 Dunajská Streda, SK; (220) 27.02.1992

(510) Káva. (151) 09.12.1996
(511) 30 (180) 27.02.2002
(210) 1831-96



(540)

(750) ClOS OSEN1CE, spol. s r. o., Osenice. 507 24 
Drienice, CZ;

(510) tehliarske pálené výrobky (stavebniny); keramic
ké pálené výrobky (stavebné); betónové a železo
betónové prvky; stavebná výroba v pozemnom a 
inžinierskom stavebníctve; stavebné hmoty- a po
treby: ťažba a úprava stavebných hmôt a surovin; 
prepravné služby; poradenská a inžinierska čin
nosť v stavebníctve.

(511) 6. 8. 19. 3 7, 39, 40, 42
(210) 66849

(III) 177 258 
(220) 2.3.01.1992 
(310) 74/188.065
(320) 24.07.1991 
(330) US 
(151) 09.12.1996 
(180) 23.01.2002
(540) GSAT
(730) GTECH Corporation, 55 Technology Way, 

02817 West Greenwich. Rhode Island, US;
(510) Družicové komunikačné prístroje pre verejné 

siete hier. najmä multiplexors' dát, transceiver)', 
dekódovače a spoje na bezprostredný prenos dát; 
služby montážne, údržbárske a opravárske pre 
družicové komunikačné prístroje.

(511) 9.37 
(210) 66068

(III) 177 259 
(220) 10.12 1992
(151) 09.12.1996 
(180) 10 12.2002 
(540)

/

(730) BIOSWISS Cosmetics GmbH, Rissgasse 6. 
7760 Radolfzell, DE;

(5 10) Depilačné želé, depi lačné balzamy, depilačný te
kutý vosk, depilačné prípravky biologicky aktív
ne. telové depilačné krémy, vlasové a telové gély. 
telové pleťové mlieka, vody a krémy na osvieže
nie lela, regeneračné krémy, regeneračné masks1, 
medové pleťové masky, zvlhčujúce pleťové mas
ks'. bahenné masky a zábaly, bylinné pleťové 
masky.

(511) 3
(210) 73728

(IIl) 177 260
(22(1) 09.07.1993
(15 1) 09.12.1996
(1801 09.07.200.3

(540) TOLCIDE
(730) ALBRIGHT & WILSON LIMITED, 210-222 

Hagley Road West, Oldbury', Warley. West Mid
lands, GB:

(5 I O) Dezinfekčné prostriedky, baktericídy. fungicidy. 
(511) 5
(210) 1148-93

(111) 177 261
(220) 18.1 1.1993
(151) 09.12.1996 
(180) 18.1 1.2003
(540) MIRACLEAN
(730) PARASOL PARTNERS, Inc., 7170 Easl 

McDonald Drive, Scottsdale. Arizona. US;
(510) Kozmetické prípravky, prípravky na starostlivosť 

o pokožku a telo s bioaktívnym zinkom.
(511) 3 
(210) 2103-93

(III) 177 262 
(220) 18.11.1993
(151) 09.12.1996 
(180) 18.11.2003
(540) LASON
(730) SVEDIA, spol. s r. o., Kočánkova 153. 85 I 01 

Bratislava, SK:
(510) Kozmetické a voňavkárske výrobky a potřeby, 

drogistický tovar: prírodné a syntetické esencie a 
silice, oleje, krémy, pomády, mydlá, spreje, vo
ňavky, paríúmy, základné látky na parfumy, koz
metické mlieko, toaletné vody, prípravky na opa
ľovanie, kúpeľové kozmetické prípravky, kúpe
ľové soli. farby na vlasy a fúzy, vosk na fúzy, vla
sové prípravky, depilačné prípravky, vatové ty
činky, toaletné farbivá, umelé obočie, kozmetika 
na obočie, prostriedky na trvalú onduláciu vlasov, 
umelé nechty, farby na nechty, peroxid vodíka 
pre kozmetiku, púdre, šampóny, skrášľované 
masky, kozmetické a toaletné súpravy a tasks.

(511) 3 
(210) 2108-93

(111) 177 263 
(220) 18.1 1.1993
(151) 09.12.1996 
(180) 18.11.2003
(540) LYPSYL
(730) SVEDIA, spol. s r. o., Kočánkova 1 53. 85 1 01 

Bratislava, SK;
(510) Kozmetické, toaletné a voňavkárske prípravky a 

výrobky, drogistický tovar; prírodné a syntetické 
esencie a silice, oleje, krémy, pomády, mydlá, 
púdre, spreje, voňavky', parfumy, základné látky 
na parfumy, toaletné vody. kozmetické mlieko, 
kúpeľové kozmetické prípravky, kúpeľové soli. 
prípravky na opaľovanie, farby na vlasy a fúxv. 
vosk na fúzy, vlasové prípravky, prostriedky na 
trvalú onduláciu vlasov, šampóny, depilačné 
prostriedky, toaletné farbivá, kozmetika na obo
čie, umelé obočie, skrášľovacic masky, valové 
tyčinky, farby na nechty, odlakovačc nechtov,



umelé nechty, peroxid vodíka pre kozmetiku, 
kozmetické súpravy a tašky.

(511) 3 
(210) 2109-93

(111) 177 264 
(220) 19.11.1993
(151) 09.12.1996 
(180) 19.11.2003
(540) PO WRMATIC
(730) STAMM INTERNATIONAL CORPORA

TION, Palisades Park. N.J. 07650, US:
(510) Prístroje a zariadenia na kúrenie, vetranie, klima

tizáciu a čistenie vzduchu všetkých druhov, hlav
ne plynové, elektrické a naftové vykurovacie za
riadenia, ústredné kúrenie, regulačné prístroje 
používané s uvedenými vykurovacími zariade
niami, vetracie prístroje a zariadenia, odsávače 
výfukových plynov, bezpečnostné zariadenia 
proti úniku výfukových plynov, klimatizačné prí
stroje a zariadenia, prístroje a zariadenia na dezo- 
dorizáciu a/alebo čistenie vzduchu, mediálne a 
elektronické zariadenia na čistenie vzduchu, prí
stroje a zariadenia na filtráciu vzduchu.

(511) 11 
(210) 2116-93

(111) 177 265 
(220) 19.11.1993
(151) 09.12.1996 
(180) 19.11.2003
(540) ABAKTAL
(730) LEK, tovarna farmacevtskih in kemičnih iz- 

delkov, d.d., Verovškova 57. Ljubljana. SI;
(510) Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdra

votnícke; výrobky dietetické na lekárske účely, 
potraviny, náplasti, obväzový materiál, hmoty na 
plombovanie zubov a na zubné odtlačky; dezin
fekčné prostriedky, prostriedky na ničenie buriny 
a hubenie živočíšnych škodcov.

(511) 5 
(210) 2117-93

(111) 177 266 
(220) 22.11.1993 
(151) 10.12.1996 
(180) 22.11.2003
(540) TRES
(730) Joh. A. Benckiser GmbH, Ludwigshafen, DE;
(510) Pracie prostriedky.
(511) 3 
(210) 2120-93

(111) 177 267
(220) 21.05.1993 
(151) 10.12.1996 
(180) 21.05.2003
(540) TIX LEMON
(730) The Procter & Gamble Company, One Procter 

& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US;

(510) Bieliace a pracie prípavky; čistiace, leštiace, od- 
masťovacie a brúsne prípravky; mydlá, parfumé
ria, éterické oleje, kozmetika, prípravky na oše
trovanie vlasov a na čistenie zubov.

(511) 3 
(210) 742-93

(111) 177 268 
(220) 24.09.1996 
(151) 10.12.1996
(180) 24.09.2006 
(540)

(730) Vydrnák Jozef, Ing., Centrum 1-35/82/11, 
018 41 Dubnica nad Váhom, SK;

(510) Hračky.
(511) 28 
(210) 2512-96

(!!!) 177 269 
(220) 20.09.1996 
(151) 10.12.1996 
(180) 20.09.2006 
(540)

KjJKJi

(730) Kukučka Martin - A.B.A agentúra, Dlhé Hony 
8/13, 911 01 Trenčín, SK;

(510) Organizovanie hudobných festivalov.
(511) 41 
(210) 2482-96

(111) 177 270 
(220) 18.11.1996 
(151) 11.12.1996
(180) 18.11.2006 
(540)

(730) Bella Milan, Mudrocha 1355/31, 905 01 Senica, 
SK;

(510) Kočíky, bicykle.
(511) 12 
(210) 3035-96



(540)

■)emo
(730) Bella Milan, Mudrocha 1355/31, 905 01 Senica, 

SK,
(510) Kočíky, bicykle
(511) 12 
(210) 3036-96

(111) 177 272
(220) 23 07 1993 
(151) 11 12 1996
(180) 23 07 2003
(540) CARNIVAL
(730) CARTERS DRINKS GROUP, LTD., Citrus 

Grove, Side Ley, Kegworth, Derby, DE7 2FJ. 
GB.

(510) Nealkoholické nápoje, prípravky na výrobu ta
kýchto nápojov, ovocné šťavy, ovocné ochutené 
nápoje.

(511) 32 
(210) 1247-93

(111) 177 273 
(220) 23 07 1993 
(151) 11 12 1996
(180) 23 07 2003
(540) CARTERS
(730) CARTERS DRINKS GROUP, LTD., Citrus 

Grove, Side Ley, Kegworth. Derby, DE7 2FJ, 
GB,

(510) Nealkoholické nápoje, prípravky na výrobu ta
kýchto nápojov, ovocné šťavy, ovocné ochutené 
nápoje

(511) 32 
(210) 1246-93

(111) 177 274
(220) 23 07 1993 
(151) 11 12 1996
(180) 23.07.2003 
(540)

Cfe INTERNATIONAL

(730) CORE COMPUTER, spol. s r. o., Olbrachtova 
3, 140 00 Praha 5, CZ,

(510) Počítačové programy, softvér pre počítače, peri
férie počítačov, najmä obrazovky, diskové nosiče 
záznamov, magnetické nosiče záznamov, tlačiar
ne, skenery; vývoj a údržba počítačových prog
ramov, testovacie zariadenia pre počítače a peri
férie počítačov

(511) 9,42
(210) 1243-93

(540)
C^ľ0 TRADING

(730) CORE COMPUTER, spol. s r. o., Olbrachtova 
3, 140 00 Praha 5. CZ,

(510) Počítačové programy, softvér pie počítače, peri- 
fénc počítačov, najma obrazovky. diskové nosiče 
záznamov, magnetické nosiče záznamov, tlačiai- 
ne. skenery, vývoj a údržba počítačových prog
ramov, testovacie zariadenia pre počítače a peti- 
férie počítačov

(511) 9.42
(210) 1242-93

(1 11) 177 276 
(220) 23 07 1993 
(151) 11 12 1996 
(180) 23 07 2003
(540) LAXYGAL
(730) GALENA, a. s., Ostiavská 29, 747 70 Opava, 

CZ,
(510) Farmaceutické prípravky.
(511) 5 
(210) 1239-93

(111) 177 277
(220) 25 10 1995 
(151) 12 12 1996 
(180) 25 10.2005
(540) AQUARO
(730) HIROCEM, a. s., 906 38 Rohožník, SK,
(510) Bitúmenový cement tr 32,5
(511) 19 
(210) 3002-95

(111) 177 278 
(220) 21 10 1993 
(310) AM2064/93 
(320) 24 04 1993 
(330) AT 
(151) 12.12.1996 
(180) 21 10.2003
(540) CLIP-LITE
(730) NAUROTH ECHEAGARAY, Ricardo Casa 

Concha y Mar, CN .340 Clra de Cadiz Km 164. 
Estepona 29680, Malaga. ES,

(510) Fajčiarske potreby, predovšetkým držiaky z kovu 
a plastov na cigarety, zápalky, zapaľovače a kre
sadlá

(511) 34 
(210) 1901-93

(11 I) 177 279 
(220) 2110 1993 
(151) 12 12 1996 
(180) 21.10.2003
(540) FIBOX
(730) Fibox Oy Ab, Kotvuniemen teolhsuusaluc, 

Tammisaari, FI;



(510) Skrinky, kryty a puzdrá na elektrické zariadenia - 
- inštalácie a príslušenstvo k nim.

(511) 9 
(210) 1905-93

(111) 177 280 
(220) 21 10.1993 
(151) 12.12.1996 
(180) 21.10.2003 
(540)

Raision Tehtaat Oy Ab, Raisionkaari 55, 21200
Raisio, FI;

(510) Margarín, maslo, zmesi masla a margarínu, jedlé 
oleje a tuky.

(511) 29"
(210) 1908-93

(111) 177 281 
(220) 21 10 1993 
(151) 12.12.1996
(180) 21.10 2003
(540) LIVINGSTON CELLARS
(730) E.& J.Gall o Winery, Yosemite Bid., 95353 Mo

desto, California, US;
(510) Vína, likéry, liehoviny.
(511) 33
(210) 1909-93

(111) 177 282 
(220) 21 10.1993 
(151) 12 12 1996 
(180) 21.10.2003 
(540)

(730) PRIMAX, Foto-Handelsgesellschaft mbH, Hir- 
selanderweg 47, 12 559 Berlin, DE;

(510) Chemické výrobky na priemyselné účely, neo
svetlené filmy; fotografické, filmové, optické 
prístroje, nosiče magnetofónových záznamov, 
prístroje na spracovanie dát.

(511) 1,9
(210) 1910-93

(111) 177 283 
(220) 22 10 1993 
(151) 12 12.1996
(180) 22 10.2003
(540) GUMIDŽÚS
(730) GUROPEA holding, spol. s r. o., Komenského 

673/49, 020 01 Puchov, SK;
(510) Nealkoholické nápoje.
(511) 32
(210) 1912-93

(111) 177 284 
(220) 22.10.1993 
(151) 12.12 1996 
(180) 22 10.2003
(540) BANJO
(730) MARS, INC., spoločnosť zriadená podľa záko

nov štátu Delaware, 22101-3883 McLean, Vii- 
ginia, US;

(510) Káva, čaj, kakao, cukor, ryža a produkty z ryže, 
kávové náhradky, obilniny a prípravky z obilnín, 
chlieb, biskvity, pečivo, pekárske a cukrárske vý
robky. cukríky a cukríkové tyčinky, muessh ty
činky, čokolády a výrobky z čokolády, neliečivé 
cukrovinky, ľad na osvieženie, zmizlmy a mraze
né cukrovinky, prísady na ochucovánie a pníai- 
bovanie nápojov; jedlá na rýchle občerstvenie a 
hlavné jedlá a zložky na prípravu jedál a omáčok, 
nátierky na chlieb, pokiaľ sú obsiahnuté v tejto 
triede

(511) 30 
(210) 1914-93

(111) 177 285 
(220) 22.10 1993 
(151) 12.12.1996 
(180) 22 10 2003
(540) CORNARO
(730) MARS, INC., spoločnosť zriadená podľa záko

nov štátu Delaware, 22101-3883 McI ean. Vir
ginia, US;

(510) Poľnohospodárske, záhradnícke a lesné produkty 
a výrobky, najmä osivá, semená a iné kultivačne 
materiály, obilniny v prírodnom stave; živé zvie
ratá; krmivá pre zvieratá, vtáctvo a ryby vrátane 
sušienok a pochúťok; sépiové kosti (pre vtáctvo 
chované v klietkach), jedlé kosti a tyčinky pie 
domáce zvieratá; stelivo a hniezda pre zvierala, 
čerstvé ovocie a zelenina, zemiaky, ako a] pií- 
pravky z týchto produktov používané ako prísady 
do krmív.

(511) 31 
(210) 1915-93

(111) 177 286 
(220) 22.10.1993 
(151) 12.12 1996 
(180) 22.10 2003
(540) RASK
(730) MARS, INC., spoločnosť zriadená podľa záko

nov štátu Delaware, 22101-3883 McLean, Vir
ginia, US,

(510) Poľnohospodárske, záhradnícke a lesné produkty 
a výrobky, najmä osivá, semená a iné kultivačné 
materiály, obilniny v prírodnom stave, živé zvie
ratá; krmivá pre zvieratá, vtáctvo a ryby vrátane 
sušienok a pochúťok, sépiové kosti (pre vtáctvo 
chované v klietkach), jedlé kosti a tyčinky pre 
domáce zvieratá, stelivo a hniezda pre zvieiata. 
čerstvé ovocie a zelenina, zemiaky, ako a| prí
pravky z týchto produktov používané ako prísady 
do krmív

(511) 31 
(210) 1916-93



(111) 177 287
(220) 22 10 1993 
(IM) 12 12 1996 
(180) 22 10 2003
(540) TRINGO
(730) MARS, INC., spoločnosť zriadená podľa záko

nov štátu Delaware, 22101-3883 McLean, Vir
ginia, US.

(510) Poľnohospodárske, záhradnícke a lesné produkty 
a výrobky, najmä osivá, semená a iné kultivačné 
matenály, obilniny v prírodnom stave, živé zvie- 
íatá, krmivá pre zvieratá, vtáctvo a ryby vrátane 
sušienok a pochúťok; sépiové kosti (pre vtáctvo 
chované v klietkach), jedlé kosti a tyčinky pre 
domáce zvieratá; stelivo a hniezda pre zvieratá, 
čerstvé ovocie a zelenina, zemiaky, ako aj pií- 
pravky z týchto produktov používané ako prísady 
do krmív 

(Ml) 31 
(210) 1917-93

(111) 177 288 
(220) 06111992 
(151) 13121996
(180) 06 11 2002 
(540)

LlóWXRT
(730) Linhart Karol - LinART, Mlynská 6, 040 01 

Košice, SK.
(510) Sprostredkovanie obchodných operácií vzťahu

júcich sa na nákup a predaj nábytku, bytových 
doplnkov a priemyselných výrobkov, sprostred
kovanie obchodu so starožitnosťami

(511) 35 
(210) 72810

(111) 177 289 
(220) 28 07 1993 
(151) 16 12 1996
(180) 28 07 2003
(540) FLOSTERON
(730) KRKÁ, to varna zdravil, p. o., Cesta herojev 45, 

68 000 Novo Mesto, SI;
(510) ľ aimaceutické prípravky-lieky 
(Ml) 5 
(210) 1266-93

(Ill) 177 290 
(220) 19 10 1993
(151) 16121996
(180) 19 10 2003
(540) ROTHSCHILD
(730) NM Rothschild & Sons Limited, spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Veľkej Británie, 
New Court St Swithm's Lane. EC4P 4DU Lon
dýn, GB,

(510) Služby v odbore poisťovníctva a financií, najmä 
služb> bankové, obchodno-bankové, finančný 
manažment, finančné investície, financovanie, 
správa majetku a zaisťovanie finančných zdrojov

pre tretie osoby, služby v oblasti cenných papie
rov a burzové kotačné služby 

(511) 36 
(210) 1871-93

(111) 177291 
(220) 19 10 1993
(151) 16 12 1996
(180) 19 10 2003
(540) FIVE ARROWS
(730) NM Rothschild & Sons Limited, spoločnost 

zriadená podľa zákonov štátu Veľkej Británie, 
New Court St Swithin's Lane, EC4P 4DU 1 on- 
dýn, GB;

(510) Služby v odbore poisťovníctva a financií, najma 
služby bankové, obchodno-bankové, finančný 
manažment, finančné investície, financovanie, 
správa majetku a zaisťovanie finančných zdiojov 
pre tretie osoby, služby v oblasti cenných papie
rov a burzové kotačné služby

(511) 36 
(210) 1872-93

(IIl) 177 292 
(220) 20 10 1993 
(151) 16.12 1996
(180) 20.10.2003 
(540)

SIEŤOTLAČ

(730) Kasper Ján, Ing., Vígľašská 1, 851 07 Bratisla
va. SK,

(510) flač samolepiacich etikiet, tlač veľkoplošných 
samolcpiacich fólií, tlač na plasty, tlač na papier, 
textilná potlač; reklama, propagácia

(511) 35,40,42 
(210) 1880-93

(111) 177 293 
(220) 20 10.1993 
(151) 16 12 1996
(180) 20 10 2003 
(540) MUNCHKINS
(730) DUNKIN' DONUTS INCORPORATED, spo

ločnosť existujúca a zriadená podľa zákonov 
štátu, Delaware, Randolph, Massachusetts, US;

(510) Šišky (pampúchy)
(511) 30
(210) 1882-93

(111) 177 294
(220) 20 10 1993 
(310) 74/388859 
(320) 06 05.1993 
(330) US 
(151) 16.12 1996
(180) 20.10 2003



(540) REMISAR
(730) The Upjohn Company, spoločnosť ziladená 

podľa zákonov štátu Delaware, Kalamazzo. Mi
chigan, US,

(510) Farmaceutické prípravky
(511) 5 
(210) 1883-93

(IlI) 177 295 
(220) 20 10 1993 
(151) 16 12 1996
(180) 20 10 2003
(540) RESPIFLO
(730) The Kendall Company, 15 Hampshire Street, 

Mansfield, Massachusetts, US,
(510) Výrobky farmaceutické a zdravotnícke, výrobky 

dietetické na lekárske účely, potraviny pre deti, 
náplasti, obvazový materiál, hmoty na plombo
vanie zubov a na zubné odtlačky, dezinfekčné 
prostriedky, prostriedky na ničenie buriny a na 
hubenie živočíšnych škodcov (fungicidy, herbicí
dy)

(511) š
(210) 1884-93

(!!!) 177 296 
(220) 20 10 1993 
(310) 408 764 
(320) 29 06 1993 
(330) US 
(151) 16121996
(180) 20 10 2003
(540) CONCERTO
(730) Compaq Computer Corporation, spoločnosť 

/naděna podľa zákonov štátu Dclawaie, 20555 S 
11 249, 77070 Houston, Texas. US,

(510) Osobné počítače, ich časti a piíslušenstvo
(511) 9 
(210) 1885-93

(111) 177 297 
(220) 20 10 1993 
(151) 16 12 1996 
(180) 20 10 2003
(540) RENEWAL
(730) RAYOVAC CORPORATION, spoločnosť 

zriadená a existujúca podľa zákonov štátu Wis
consin, Madison, Wisconsin, US,

(510) Qatciie. batériové puzdiá a skrine, nabíjače ba
lení, pi isti o|e na nabíjame baténí

(511) 9
(210) 1886-93

(111) 177 298
(220) 20 10 1993 
(151) 16121996
(180) 20 10 200.3
(540) ACULYN
(730) ROHM AND HAAS COMPANY, spoločnosť 

ži ladená a existujúca podľa zákonov štátu Dela
ware. Philadelphia, Pennsylvania. US,

(510) Chemické výrobky pre priemysel, vedu, fotogia- 
fiu, poľnohospodárstvo ( s výnimkou fungicídov, 
herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie 
buriny a parazitov), záhradníctvo (s výnimkou 
fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov 
na ničenie buriny a parazitov ), lesníctvo (s vý
nimkou fungicídov. herbicídov, insekticídov a 
prípravkov na ničenie buriny a parazitov ), živice 
umelé, plasty v surovom stave (v prášku, v pas
tách, alebo v tekutom stave, pôdne hnojiva 
(prírodné a priemyselné), hasiace prostriedky, 
prostriedky na kalenie a pn'pravky na zvaiame 
kovov, chemické piostriedky na kon/eivovame 
potravín; triesloviny, priemyselne spojivá

(511) 1 
(210) 1887-93

(111) 177 299 
(220) 20 10 1993 
(151) 16 12 1996 
(180) 20 10 2003
(540) ACUSOL
(730) ROHM AND HAAS COMPANY, spoločnosť 

zriadená a existujúca podľa zákonov štátu Dela
ware, Philadelphia, Pennsylvania, US;

(510) Chemické výrobky pre priemysel, vedu, fotogra
fiu, poľnohospodárstvo (s výnimkou fungicídov, 
herbicídov, insekticídov a pnpravkov na ničenie 
buriny a paiazitov), záhradníctvo (s výnimkou 
fungicídov. herbicídov, insekticídov a piípiavkov 
na ničenie buriny a parazitov ), lesníctvo (s vý
nimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a 
prípravkov na ničenie buriny a parazitov), živice 
umelé, plasty v surovom stave (v piášku, v pas
tách, alebo v tekutom stave, pôdne hnojiva 
(príiodné a piiemvselné), hasiace pioslticdky. 
prostíiedky na kalenie a piípiavky na zvaiame 
kovov, chemické piostnedky na konzervovanie 
potravín, triesloviny, priemyselné spojiva

(511) 1 
(210) 1888-93

(111) 177 300 
(220) 13 03 1992
(151) 17 12 1996
(180) 13.03.2002
(540) WESTERN : : MONEY 

UNION : : TRANSFER
(730) First Financial Managment Corporation, spo

ločnosť zriadená podľa zákonov štátu Gcoigia. 
Three Corpoiate Square, Suite 700. 30329 Atlan
ta. Georgia, US.

(510) Prevody peňazí uskutočňované clckliomcky
(511) 36 
(210) 67261

(111) 177 301 
(220) 19 111992
(151) 17 12 1996
(180) 19 11.2002
(540) KIX KOMPRIMÁT
(730) Čokoládovny, a. s., Modranská 27, 140 00 Piaha 

4 - Modrany, CZ,



(510) Nápojové zmesi a prášky (511) 2
(511)
(210)

32
73163

(210) 1499-93

--------------------------------------------------- -----
(111) 177 307

(111) 177 302 (220) 25 08 1993
(220) 28 12 1992 (151) 16 12 1996
(151) 17 12 1996 (180) 25 08 2003
(180) 28 12 2002 (540) VELOFIX
(540) SUPERAJAX (730) MATADORFIX, s. r. o., Kopčianska cesta 22.
(730) NOBEL'S EXPLOSIVES COMPANY LIMI- 852 01 Bratislava, SK.

TED, Ayrshne, GB. (510) Lepidlo na lepenie bicyklových duši
(510) Strelne zbrane, strelivo, náboje, výbušniny. (511) 1

ohňostroje vrátane všetkých vviobkov na pyio- 
technickc účely

(210) 1500-93

(511)
(210) 74191 (111)

(220)
(151)

177 308
25 10 1993
17 12 1996

(111) 177 303 (180) 25 I0 2003
(220) 07 07 1993

16 12 1996
07 07 0003

(540) RESULTS( 1 5 1) 
(180) (730) Joh. A. Benckiser GmbH, Ludvvigshafen, DE,

IVEGA (510) Mvdla. voňavkárske vyrobkv. vodičky na \ Iasv
(540) kozmetičke prípravky, dczodoiantv
(730) IMUNA, š. p., Jaikova 269/17, 082 22 Šanšske (511) 3

(-510)
(511)
(210)

Michaľany. SK, 
farmaceutický prípravok.
5
1142-93

(210) 1920-93

(111)
(220)
(151)

177 309
25 10 1993
17 12 1996

(111) 177 304 (180) 25 10 2003
(220)
(151)
(180)

07 07 1993
16 12 1996
07 07 2003

(540) PARK LANE
(730) UNITED DISTILLERS p. I. c„ Distillers Hou

se. 33 Ellerslv Road, Edinburgh EH12 61W, GB,
(540) SINFENAL (510) Alkoholické nápoje
(730) IMUNA, š. p., íarkova 269/17, 082 22 Šarišské (511) 33

(510)
(511)

Michaľany, SK.
1 armaceuticky prípiavok
5

(210) 1921-93

(210) 1143-93 (111)
(220)
(151)

177 310
25 10 1993
17 12 1996

(Hl) 177 305 (180) 25 10 2003
(220)
(151)

07 07 1993
16 12 1996 (540) GÓL

(180) 07 07 2003 (730) STEFES ochrana rastlín, spol. s r. o., Vctema 
2, 900 28 Ivanka pn Dunaji, SK,

(540) EXATESTe (510) Postiekový herbicid vo foíme tekutého dispeigo-
(730) IMUNA, š. p„ Iarkova 269/17, 082 22 Šarišské 

Michaľany, SK,
vateľného koncentrátu na riedenie vodou na ni
čenie dvojklíčnohstovych buiín v cukiovej a

(510) Faimaceutické diagnostikům kŕmnej repe
(511) S (511) 5
(210) 1144-93 (210) 1923-93

(111) 177 306 
(220) 2S 08 1993 
(IM) 16 12 1996 
(180) 2S 08 2003
(S40) ZEBRAPRÉN
(730) MATADORF1X, s. r. o., Kopčianska cesta 22, 

852 01 Bratislava. SK.
(Sl0) 1-aiba na horizontálne značenie vozoviek (asfalt, 

beton, asfaltbeton)

(111) 177311
(220) 25 10 1993 
(ISl) 17 12 1996 
(180) 25 10 2003
(540) BENOGOL
(730) STEFES ochrana rastlín, spol. s r. o., Veterná 

2, 900 28 Ivanka pri Dunap, SK.
(510) Postrekový herbicíd \o forme dispergovatcľncho 

koncentrátu na nedenie vodou na ničenie d\o|-



kličnolistových a trávovitých burín v cukrovej a 
kŕmne i repe 

(Ml) 5 
(210) 1924-93

(111) 177 312
(220) 26 10 1993 
(131) 17 12 1996
(180) 26 10 2003
(340) CORONA
(730) BRiTVlC SOFT DRINKS LIMITED, Bntvic 

House, Broomfield Road, Chelmsford, Essex 
CMl 1 m, GB;

(310) Nealkoholické nápoje a prípravky na výrobu 
týchto nápojov; ovocné šťavy.

(311) 32 
(210) 1929-93

(111) 177313 
(220) 26 10 1993 
(131) 17121996
(180) 26 10 2003 
(340)

(730) Gerber Products Company, 443 State Street, 
Fremont, Michigan, US.

(310) Detské a dojčenské potreby všetkých druhov, 
predovšetkým detské fľaše a ich časti predávané 
jednotlivo i v súpravách, dojčenské fľaše a ich 
časti piedávané jednotlivo i v súpravách, vrchná
ky detských a dojčenských fliaš, cumlíky, objím
ky disk) a čiapočk) na detské a dojčenské fľaše, 
kiú/ky na prerezávame zubov, ortodontické 
cumlíky, zdiavotnícke cvičebné náradie, dojčen
ské cumle a cumlíky, dojčenské nosové aspiráto- 
íy, nádobky na automatické vydávanie liekov pie 
deti. neelektrické pisné pumpy piedávané jednot
livo i v súpravách, neelektrické detské a dojčen
ské apaiáty, odevy všetkých druhov viátanc 
spodnej bielizne, vrchných odevov a obuvi pie 
dojčata a deti. Iny a hnačky všetkých dtuhov pie 
dojčatá a deti

(311) 10 23, 28
(210) 1934-93

(111) 177314
(220) 27 10 1993 
(131) 17 12 1996
(180) 27 10 2003
(340) XUXA
(730) XCXA INTERNATIONAL CORPORATION,

Genesis Building, 3rd Flooi. Grand Cayman, KY. 
(310) Pi isti oje a zariadenia na zvukový a obiazový zá

znam. na vysielanie a repiodukciu. ládiá. kazeto
vé piehrávače. magnetofónov e nahrav ače, CD 
piehiavače. miktofóny. zvukové a obiazové nosi
če najma gramofónové platne, kompaktné disky, 
zvukove a obiazové pasky, vedecké pnstioje a

nástroje pre laboratórny výskum, navigačné pn- 
stroje, meracie prístroje a nástroje elektronické a 
elektrotechnické prístroje a nástioje, telekomuni
kačné prístroje a nástroje, hlavne telefóny. Iolu- 
grafické prístroje a nástroje, vrátane kamier, ki
nematografické, optické, vážiace, meracie, signa
lizačné, kontrolné prístroje a nástroje na účely za- 
ehranné a vyučovacie, magnetické nosiče dal, 
gramoplatne, automaty a pi Lstroje uvadzane do 
činnosti vhodením mince alebo známky ako aj 
ich súčasti, zapisovaeic pokladnice, počítacie 
stroje, piístioje na spracovanie dal, hasiace pn- 
stroje. Drahé kovy a ich zliatiny a picdmcty z 
drahých kovov a ich zliatin alebo z plátovaných 
kovov, klenoty, drahé kamene, hodiny, clnono- 
metneké zariadenia Papier, kartón, výiobky z 
papiera a kartónu, papierové šablóny, tlačoviny 
knihy, obrázkové knihy a diáre, časopisy, kalen
dáre. fotografie, plagáty. papierenské vyiobky 
obtlače nátlačkové, nažchľovacie a nalepov acie / 
papicia a vinylu, albumy, potichy pre umelcov 
kieshčské. maliarske a modclái ske náčinie, v i dla
ne modclovacej hmoty, knihárske náčinie lepidla 
na papieienské a domáce účely, maliaiske štetec 
písacie stroje a kancelaiske potichy (s výnimkou 
nábytku), učebné a školské potieby (s výnimkou 
prístrojov), plastový obalový matciiál. hiacic 
karty, tlačiaienské písmená štočky, výiobky ume
leckých remesiel, školské potichy Koža a jej ná
hradky, výiobky z. kože a náhiadick, suiove koze 
a kožušiny, kutre a cestovne lašky, batožina 
najma aktovky, kufiíkv. neeeséiy kozmetičke 
kufríky (bez obsahu), škatule na klobúky dážd
niky. slnečníky, vychádzkové palice, biče. konské 
postroje a sedlárske výrobky Nábytok, zikadia 
rámy, výrobky z dreva, koiku, ti'stia, listiny vi- 
bového prútia. íohoviny, kostí, slonoviny kostíc 
korytnačiny, jantáru, perlete, morskej peny ná
hradky týchto materiálov, výiobky / plastov 
Domáce a kuchynské naiadie a obaly uičcne 
preň, hrebene a umývacie huby. kely, sklenené, 
poicelánové a kameninové nádoby Odevné vy- 
iobky. výrobky elektronickej mody. najma sve
tielkujúce klobúky, gombíky a sluhy s malými 
elektronickými svetlami a cicku onickou hudbou, 
obuv a piikn'vky hlavy 1 Iiáčky a vyiobkv uičene 
pie detskú zabavil, najma bábiky, doplnky pie 
bábiky, hlavolamy, plyšové Iuáčky. poDadmčky 
hiy. víátane hiaecj dosky, hiacie karty a stavebni
ce a akčné hry gymnastické a športové náčinie, 
vianočné ozdoby

(311) 9, 14. 16, 18, 20. 21 23, 28
(210) 1942-93

(111) 177 315 
(220) 29 10 1993 
(131) 17 12 1996
(180) 29 10 2003 
(340)



(730) Raision Tehtaat Oy Ab, Raisionkaari 55, 21200 
Raisio, FI,

(510) Jedlé oleje a tuky, výrobky z margarínu a masla, 
ako aj zo zmesí margarínu a masla

(511) 29
(210) 1948-93

(111) 177316
(220) 16 09 1996
(L51) 1712 1996
(180) 16 09 2006
(540) EKifcTREND
(730) PREFABETÓN HOLDING, a. s., Železničná 

12, 972 41 Koš, SK;
(510) Polovegetačný železobetónový prefabrikát, po Io- 

vegetačná betónová tvárnica
(511) 19
(210) 2440-96

(111) 177 317
(220) 17 02 1994
(151) 17 12 1996
(180) 17 02 2004

(540) MST CONTINUS
(730) MUNDIPHARMA AG, St Alban - Rhcmvveg 

74, 4006 Basel, CH,
(510) Taimaceutické piípravky. narkotiká a analgetika 

na humánne účely
(511) 5
(210) 395-94

(111) 177 318
(220) 18 02 1994
(151) 17 12 1996
(180) 18 02 2004
(540, MAMI
(730) Martinská mliekareň, a. s., Kollárova 110.

036 80 Martin, SK,
(5 10) Mliečne vyiobkv 
(511) 29
(210) 404-94

(Ml) 177 319
(220) 17 02 1994
(151) 17 12 1996
(180) 17 02 2004
(540) SYNEX
(730) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 1 , 919 04

Smolenice, SK,
(510) Email syntetický vonkajší
(511) 2
(210) 392-94

(Ml) 177 320
(220) 17 02 1994
(151) 17 12 1996
(180) 17 02 2004

(540) OLEMA
(730) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 1, 919 04 

Smolenice. SK,
(510) Email olejový vonka|ší
(511) 2 
(210) 391-94

(111) 177 321 
(220) 27 10 1994 
(151) 17 12 1996
(180) 27 10 2004
(540) AB BABY
(730) Prvá kozmetická a. s., Račianska 155, 834 15 

Bratislava, SK,
(510) Kozmetické výrobky
(511) 3 
(210) 2572-94

(111) 177 322
(220) 21 02 1994 
(151) 17121996
(180) 2102 2004

(540) TACTEL AQUATOR
(730) EI du Pont de Nemours and Company, 1007 

Market Street, Wilmington, Delaware, US,
(510) Tkaniny, textilné výrobky, látky, odevy, obuv 

pokrývky hlavy
(511) 24,25 
(210) 410-94

(111) 177 323 
(220) 21 02 1994 
(151) 17 12 1996
(180) 21 02 2004
(540) ABRI
(730) BAMBO A/S, Egelund 37, 6200 Aabcnraa, DK
(510) Papierové dámske vložky, plienky pre inkonti- 

nentov, ochiana spodných nohavičiek a spodkov, 
hygienické pu'pravky a substancie, zdiavotnícke 
potreby 7 papiera a/alebo textilných mateuálov, 
detské papierové plienky na jedno použitie, vý
robky z papiera na zdravotnícke účely a pie do
mácnosť

(511) 5,16 
(210) 414-94

(111) 177 324
(220) 2102 1994 
(151) 17 12 1996
(180) 2102 2004
(540) ABENA
(730) BAMBO A/S, Egelund 37. 6200 Aabemaa, DK,
(510) Papierové dámske vložky, plienky pre inkonli- 

nentov. ochrana spodných nohavičiek a spodkov, 
hygienické prípravky a substancie, zdravotnícke 
potreby z papiera a/alebo textilných materiálov, 
detské papierové plienky na jedno použitie, vý
robky z papiera na zdiavotnícke účely a pre do
mácnosť

(511) 5.16 
(210) 415-94



(Ill) 177325 
(220) 27 10.1994 
(LSI) 17 12 1996 
(180) 27 10 2004
(540) TUTTI FRUTI
(730) Prvá kozmetická a. s., Račianska 155, 834 15 

Bratislava, SK;
(510) Kozmetické výrobky
(511) 3 
(210) 2573-94

(111) 177 326
(220) 27 10 1994 
(151) 17 12 1996
(180) 27 10 2004
(540) FRUTIC
(730) Prvá kozmetická a. s., Račianska 155, 834 15 

Bratislava, SK;
(510) Kozmetické výrobky
(511) 3 
(210) 2574-94

(111) 177 327
(220) 06 111991 
(151) 0701 1997 
(180) 06112001
(540) MISTRAL
(730) House of Prince A/S, Tobaksvejen 4, 2860 

Soboig, DK,
(510) Cigaiety
(511) 34 
(210) 64587

(111) 177 328
(220) 20 10 1993
(151) 07 01 1997
(180) 20 10 2003
(5 40)

Cigna
(730) CIGNA CORPORATION, Philadelphia, Penn

sylvania, US,
(5 10) Správa a riadenie v oblasti peňažníctva a finan

čníctva, lekárskych, hygienických a kozmetických 
služieb, poisťovníctvo a služby v oblasti peňaž
níctva a finančníctva; lekárska, hygienická a 
kozmetická starostlivosť vrátane lekárskej po
moci a poradenskei služby.

(511) 36,42
(210) 1889-93

(III) 177 329 
(220) 26 10.1993 
(151) 07.01 1997 
(180) 26 10 2003

(540)

(730) Helios Praha, spol. s r. o., Vinohradská tŕ 10, 
120 00 Praha 2, CZ;

(510) Minerálne vody, šumivé a iné nealkoholické ná
poje, ovocné šťavy a nápoje z nich. sirupy, kon
centráty na prípravu nealkoholických nápojov a 
ochutených minerálnych vôd

(511) 32
(210) 1930-93

(Ill) 177 330 
(220) 26.10.1993 
(151) 07 01 1997 
(180) 26 10 2003
(540) Š ARATIC A
(730) Helios Praha, spol. s r. o., Vmohiadska Ii 10. 

120 00 Praha 2, CZ,
(510) Mmeiálne vody, šumivé a me nealkoholické ná

poje, ovocné šťavy a nápoje z nich, snupy. kon
centráty na prípravu nealkoholických nápojov a 
ochutených minerálnych vôd

(511) 32 
(210) 1931-93

(IIl) 177331 
(220) 26 10 1993 
(151) 07 01 1997 
(180) 26.10 2003
(540) VINCENTKA
(730) Helios Praha, spol. s r. o., Vinohradská tř 10, 

120 00 Piaha 2, CZ,
(510) Minerálne vody, šumivé a iné nealkoholické ná

poje, ovocné šťavy a nápoje z nich. snupy. kon- 
eentiáty na prípravu nealkoholických nápoiov a 
ochutených minerálnych vôd

(511) 32 
(210) 1932-93

(111) 177 332 
(220) 26 10.1993 
(151) 07 01.1997 
(180) 26.10 2003
(540) ONDRÁŠOVKA
(730) Helios Praha, spol. s r. o., Vinohiadska tŕ 10, 

120 00 Praha 2, CZ;
(510) Minerálne vody. šumivé a iné nealkoholické ná

poje, ovocné šťavy a nápoje z nich, sirupy, kon
centráty na prípravu nealkoholických nápoiov a 
ochutených minerálnych vôd.

(511) 32 
(210) 1933-93



(111) 177 333 
(220) 09 10 1996 
(151) 07 01 1997 
(180) 09 10 2006 
(540)

«K fcYETI
(710) Stejskal Jaromír - YAK & YETI, Lovmského 

1, 811 04 Bratislava, SK,
(110) Spacie vak) (na športové, turistické a rekreačne 

účely) Odevy, obuv, prikrývky hlavy, a to najma 
športové odevy a obuv Sprostredkovanie ob
chodných operácii s výrobkami 

(511) 20, 25, 35 
(210) 2646-96

(111) 177 334
(220) 26 11 1996 
(151) 07 01 1997 
(180) 26 112006 
(540)

Z,

(710) Dominant Consult, s. r. o., Obchodná 42, 
811 06 Bratislava, SK,

(510) Reklamná činnosť, marketing, vedenie účtovníc
tva, obchodné a podnikové poradenstvo, ekono
mické poiadenstvo, sprostredkovanie kúpy, pre
daja a prenájmu nehnuteľností, sprostredkovateľ
ská činnosť, leasing sliojov, prístrojov, zariadení 
a nehnuteľností, vzdelávacia a lekvalifikačná čin
nosť v oblasti ekonómie

(511) 15,36,41 
(210) 1150-96



Obnovy ochranných známok

88 218 152 453 162 528 162 780
88 643 156 399 162 529 162 795
95 294 156 400 162 530 162 859
97 574 156417 162 563 162 860

101 605 156 420 162 714 165 660
118 974 156 441 162 752 166 415
152 025 157 244 162 754
152 144 161 377 162 779

(111) 88218 
(220) 01 10 1895 
(151) 01 10 1895 
(180) 01 10 2005
(540) SUNLIGHT
(730) UNILEVER N. V., Weena 455. 3013 AL Rotter

dam, NL,
(510) Obyčajné mydlo, čistiace prostriedky, škrob, 

moridlo a iné pracie prípravky
(511) 3 
(210) 5600

(IIl) 88 643 
(220) 20 12 1905 
(151) 20 12 1905 
(180) 20 12 2005
(540) LUX
(730) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotter

dam, NL,
(510) Obyča|né mydlá, bieliace prostriedky, modridlo 

na bielizeň, pracie prostriedky, chemikálie na le
kárske a lekárenské účely

(511) 3.5 
(210) 5599

(111) 95 294 
(720) 12 05 1942
(151) 12 05 1942
(180) 12 05 2002

(540) Flora
(730) Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová 

společnost, Ústí nad Labem, CZ,
(510) Tlačiarenské farby.
(511) 2 
(210) 2526

(111) 97 574 
(220) 17 06 1925 
(151) 17 06 1925
(180) 17 06 2005
(540) Cona
(730) Cona Limited, Londýn, GB,
(š 10) Pn stroj e zo skla na prípiavu kávy 
(511) 21 
(210) 5167

(111) 101605 
(220) 13 05 1925
(151) 13 05 1925

(180) 13 05 2005
(540) Mackintosh
(730) Société des Produits Nestlé S. A., Case Postale 

353, 1800 Vevey, CH,
(510) Cukrovinky
(511) 30 
(210) 4606

(111) 118 974 
(220) 15.10 1915 
(151) 15.10.1915
(180) 15.10 2005
(540) Optimit
(730) Optimit, akciová společnost, Odry, CZ,
(510) Tovar z gumy a z gumových náhradiek a rovnakv 

tovar v spo)ení s inými hmotami
(511) 17 
(210) 2287

(111) 152 025 
(220) 14 04 1955
(151) 11 05 1955 
(180) 14.04.2005
(540)

(730) FATRA, akciová společnost, Napajedia, CZ,
(510) Rôzne výrobky z plastických hmôt - PVC, stí le

kané, lisované, ťahané, šité, lepené, určené hlav
ne na účely technické, lekárske, hygienické, kan
celárske, školské a pre domácnosť (napr rúrky, 
zváračský drôt, lepidlo, inštalačné dielce, izolač
né hadičky, splachovacie nádrže, separately, tég
liky, opasky, stierky na cesto, tuby, zaváraninové 
krúžky, tiež v spoiení s inými hmotami

(511) 1,6,7.8,9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20.21,22. 
23, 24, 25, 26, 27, 28. 34

(210) 4750

(111) 152 144
(220) 07 06 1955 
(151) 17.06 1955
(180) 07 06 2005
(540) PLAYER S PLEASE



(730)

(510)
(UI)
(210)

British - American Tobacco Company, Limi
ted, 7 Millbank, London SW1. GB,
Spiacovaný tabak
34
5173

(111) 152 453
(220) 08 11 1955
(151) 28111955
(180) 08 11 2005
(540) KARTIT
(730) GUMON Bratislava, a. s., Košická 

Bratislava, SK.
6, 825 16

(510) hlcktroizolačné dosky / papiera a 
živice

bakelitové

(511) 17
(210) 6012

(III) 156 399
(22(1) 09 06 1965
(151) 07 10 1965
(180) 09 06 2005
(540) LUREX
(730) S1LDOREX S. A., Parts, VR,
(510) Pnadze
(UI) 23
(210) 34470

(Ml) 156 400
(220)
( 151)

24 06 1965
07 10 1965

(180) 24 06 2005
(540) ALBUPHAN
(730) LACHEMA, akciová společnost, Bi no. C/,
(UO) Chemičke výrobky pre pi iemvsel. vedu, fotogra

fi u. poľnohospodárstvo, záhiadmclvo lesníctvo, 
čisté chemikálie, činidlá všetkých druhov, indika- 
toiove a leagenčné papieriky a mdikatoiy. výiob- 
k\ lekárenské, veterinárne a zdravotnícke

(511) 1, 5
(210) 34492

(111) 156 417
(220) 24 06 1965 
(151) 11 10 1965 
(180) 24 06 2005
(540) NORMANAL
(730) LACHEMA, akciová společnost, Brno, CZ. 
(UO) Chemické výiobky pre piiemvsel, vedu, fologia- 

fiu, poľnohospodáistvo, záhradníctvo, lesníctvo, 
čisté chemikálie, činidlá všetkých druhov. indiká
torové a reagenčne papieriky a indikátory, výiob- 
k\ lekárens'ke. veterinárne a zdravotnícke 

(511) L 5 
(210) 14491

(Hl) 156 420
(220) 24 06 1965
(151) Il 10 1965
(180) 24 06 2005

(540) GLUKOPHAN
(730) LACHEMA, akciová společnost, Brno, C/.
(510) Indikátorové papiere na zisťovanie glukózy v 

moči
(511) 1 
(210) 34499

(111) 156 441
(220) 13 08 1965
(151) 10 12 1965
(180) 13 08 2005
(540)

(730) Mincovňa Kremnica, štátny podnik, Štefániko
vo nám 25/24, 967 01 Kicmmca, SK,

(510) Odznaky, medaily a plakety vyrábané / farebných 
/mosadze a hliníka/ a diahych kovov. mince vy
rábané z farebných (mosadze a hliníka) a diahych 
kovov, kovový riad (teflónové panvice), zvciaky 
lyží kovové, bankové stiojc (clcktiomcké počí
tačky mincí, tnedičky minci, pierážače banko
viek)

(511) 9,14,21.28
(210) 35130

(III) 157 244 
(220) 17 08 1965 
(151) 14 03 1967
(180) 17 08 2005
(540) AKAI
(730) Akai Electric Company Limited, No 12-14.2- 

-chome , 1 Iigashi-Ko|iya,Ohta-ku, lokio IP.
(510) Magnetofóny, ich časti a piíslušenslva
(511) 9 
(210) 35132

(111) 161 377
(220) 16 01 1973
(151) 04 05 1973 
(180) 16 012003
<540) TOWN a COUNTRY
(730) Bridgestone/Firestone Inc., spoločnosť znadena 

podľa zákonov štátu Ohio, Akron, Ohio, US,
(510) Pneumatiky a duše pre vozidlá a ich časti, vnú

torné piotcktory pie pneumatiky, protektory pie 
duše do pneumatík, záplatový materiál na pneu
matiky, plášte pneumatík, súpravy na opiavu 
pneumatík, láftky na kolesá, gumové rafiky na 
pneumatiky pre kolesá

(511) 12 
(210) 46759

(111) 162 528
(220) 10 06 1975
(IU) 23 09 1975



(180) 10 06 2005
(540) UBGPHAN
(730) LACHEMA, akciová společnost, Karásek 28. 

621 33 Brno, CZ,
(510) Diagnostické a indikátoiové papieriky
(511) 1,5 
(210) 48714

(111) 162 529 
(220) 10 06 1975
(151) 23 09 1975 
(180) 10 06 2005
(540) KETOPHAN
(730) LACHEMA, akciová společnost, Kaiásek 28, 

621 33 Brno, CZ;
(510) Diagnostické a indikátoiové papieriky
(511) 1,5 
(210) 48715

(111) 162 530 
(220) 10 06.1975 
(151) 23 09 1975 
(180) 10 06 2005
(540) HEMOPHAN
(730) LACHEMA, akciová společnost, Kaiásek 28, 

621 33 Brno, CZ,
(510) Diagnostické a indikátoiové papieiiky
(511) 1,5 
(210) 48716

(111) 162 563
(220) 25 07 1975 
(151) 20 10 1975 
(180) 25 07 2005
(540) VITANA
(730) Vitana, a. s., 277 32 Byšice. okr Mělník, CZ.
(510) Hotové polievky a omáčky, múčne výrobky ako 

knedle v prášku, lievance v piášku, bábovka v 
prášku, perník v prášku, zemiaková baba v práš
ku, kiehké rezy v prášku, čokoládová torta v 
prášku, zemiakové placky v prášku, kávoviny, 
koicmace zmesi, rýchloiozpustné cukrovinkáiske 
polotovary

(511) 29,30 
(210) 48803

(IIl) 162 714 
(220) 28 08 1975 
(151) 03 02.1976
(180) 28 08 2005
(540) SYN-O-AD
(730) Akzo Chemicals B. V., Amersfoort, NL,
(510) Pncmyselné oleic a tuky, mazadlá, prostriedky na 

viazanie piachu. palivá (čierne a hnedé uhlie, pa
livové drevo, oleje a pohonné látky) prostriedky 
na svietenie, sviečky, sviece, nočné lampičky a 
knôty

(511) 4 
(210) 48843

(111) 162 752 
(220) 06 06 1975 
(151) 0.3 03.1976 
(180) 06 06.2005
(540) WELLS FARGO
(730) WELLS FARGO & COMPANY, spoločnosť 

ziladená podľa zákonov štátu California. 420 
Montgomery Street, San Francisco, California, 
US,

(510) Bankové a úverové služby
(511) 36 
(210) 48722

(111) 162 754 
(220) 24 06 1975 
(151) 03 03 1976 
(180) 24.06.2005 
(540)

SQUIBB
(730) E. R. Squibb & Sons, Inc., spoločnosť zriadená 

podľa zákonov štátu Delaware. Princeton, New 
Jersey, US.

(510) Piípiavky lekáiskc a Iaimaceutické na použitie v 
lekárstve a vcteiináistvc

(511) 5 
(210) 48747

(111) 162 779 
(220) 30.09 1975 
(151) 17 03.1976
(180) 30 09 2005
(540) APTAN
(730) J. & P. Coats, Limited, Glasgow, Škótsko. GB,
(510) Priadze a nite všetkých druhov
(511) 23 
(210) 48904

(111) 162 780 
(220) 30 09 1975 
(151) 17 03 1976
(180) 30 09 2005
(540) EPIC
(730) J. & P. Coats, Limited, Glasgow, Škótsko. GB,
(510) Priadze a nite všetkých druhov.
(511) 23 
(210) 48906

(111) 162 795
(220) 30 09.1975 
(151) 22 03 1976 
(180) 30 09 2005
(540) GRAL
(730) J. & P. Coats, Limited, Glasgow. Škótsko, GB,
(510) Priadze a nite všetkých diuhov
(511) 23 
(210) 48905



(111) 162 859
(220) 10 06 1975
(151) 13 05 1976
(180) 10 06 2005
(540) NEPHROPHAN
(720) LACHEMA, akciová společnost, Karásek 28, 

621 33 Brno, CZ.
(510) Kombinovaný diagnostický papierik na zisťova

nie ochorenia obličiek
(511) 5 
(210) 48712

(111) 162 860
(220) 10 06 1975
(151) 13 05 1976
(180) 10 06 2005
540) NITRIPHAN

(730) LACHEMA, akciová společnost, Karásek 28, 
62133 Brno, CZ,

(510) Indikáloiový papierik na ničenie dusitanov
(511) 5 
(210) 48713

(111) 165 660 
(220) 21 06 1983 
(151) 28 04 1984 
(180) 2106 2003
(540) TOUCHDOWN
(730) ZENECA, Inc., spol zriadená podľa zákonov 

štátu Delaware, Wilmington, Delaware, US,
(510) Vyiobkv faimacculicke, zvem lekárske a zdia- 

votmeke, vyiobky dietetické pre deti a choiyeh. 
náplasti, obväzový matciiál. hmoty určenc na 
plombovaniu zubov a na odtlačky zubov, dezin
fekčné prostriedky, prostriedky na ničenie iast- 
Imnýeh a živočíšnych škodcov, antiparazitné lát-
iy

(511) 5 
(210) 53200

(111) 166 415
(220) 29 05 1985 
(151) 03 12 1986 
(180) 29 05 2005
(540) DANO
(730) Dano AG, Glams. CII,
(510) Stioje a zariadenia na mechanické a biologické 

spracovanie odpadkov a splaškových kalov
(511) 7. 1 I 
(210) 54204



Prevody ochranných známok

Číslo zápisu Predchádzajúci majiteľ Terajší majiteľ S účinnosťou 
od:

88 218 Lever Vlaardingen B. V , Vlaardingen, NL; UnileverN V.. Rotterdam, NL; 10 12 96

88 643 Lever Vlaardingen B. V , Vlaardingen, NL, Unilever N. V , Rotterdam, NL, 09 12 96

90 308 Slovakofarma, štátny podnik, Hlohovec, 
SK;

SLOVAKOFARMA, a s, Železničná 
12, 920 27 Hlohovec, SK,

12 12 96

91 093 Slovakofarma, štátny podnik, Hlohovec, 
SK,

SLOVAKOFARMA, a s. Železničná 
12, 920 27 Hlohovec, SK,

13 12 96

91 280 Slovakofarma, štátny podnik, Hlohovec, 
SK,

SLOVAKOFARMA, a, s, Železničná 
12, 920 27 Hlohovec, SK,

13 12 96

91 554 Léčiva, státní podnik, 102 37 Praha 10, CZ; INFUS1A, a. s,289 13 Hofátev, CZ, 12 12 96

95 294 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, ná
rodní podnik, Ústí nad Labem, CZ,

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, 
státní podnik, Ústí nad Labem, CZ,

13 12 96

95 294 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, 
státní podnik, Ústí nad Labem, CZ,

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, 
akciová společnost, Ústí nad Labem. 
CZ,

13 12 96

95 443 Léčiva, státní podnik, 102 37 Praha 10. CZ: 1NFUSIA, a s , 289 13 Hoŕátev. CZ, 16 12 96

97 737 Léčiva, státní podnik, 102 37 Praha 10. CZ, 1NFUSIA, a s, 289 13 Hofátev, CZ, 12 12 96

98 686 Slovakofarma, štátny podnik. Hlohovec, 
SK,

SLOVAKOFARMA, a s, Železničná 
12, 920 27 Hlohovec, SK,

12 12 96

98 952 Slovakofarma, štátny podnik, Hlohovec, 
SK,

SLOVAKOFARMA. a s. Železničná 
12, 920 27 Hlohovec, SK;

II 12 96

99 242 Léčiva, státní podnik, 102 37 Praha 10, CZ, INFUSlA. a s , 289 13 Hoŕátev, CZ, 12.12 96

99 491 Léčiva, státní podnik, 102 37 Praha 10, CZ, INFUSIA. a s„ 289 13 Hoŕátev, CZ, 12 12 96

99 737 Slovakofarma. štátny podnik, Hlohovec, 
SK;

SLOVAKOFARMA, a s. Železničná 
12, 920 27 Hlohovec, SK,

13 12 96



Číslo zápisu Predchádzajúci majiteľ Terajší majiteľ S účinnosťou 
od:

100 373 Léčiva, státní podnik, 102 37 Praha 10. CZ. INFUS1A. a s . 289 13 Hofátev, CZ. 12 12.96

103 891 Léčiva, státní podnik, 102 37 Praha 10. CZ, INFUS1A, a. s , 289 13 Hofátev. CZ. 12 12 96

103 893 Slovakofarma, štátn> podnik. Hlohovec, 
SK.

SLOVAKOFARMA, a s. Železničná 
12, 920 27 Hlohovec. SK.

1.3 12 96

105 742 Povltavské tukové závody, s p , Nelahoze- 
ves, CZ,

ALPA, s r o , Hornomčstská 378. Vel
ké Meziříčí, CZ.

10 12 96

103 050 Léčiv a, státní podnik, 102 37 Praha 10. CZ, INFUS1A, a s , 289 13 Hofátev, CZ, 12 12 96

106 576 Povltavské tukové závody, s p , Nelahoze- 
ves. CZ.

ALPA, s i o . Hornomčstská 378. Vel
ké Meziříčí, CZ,

10 12 96

150 299 Slovakofarma, štátny podnik. Hlohovec, 
SK.

SLOVAKOFARMA, a s, Železničná 
12. 920 27 Hlohovec, SK,

12 12 96

153 436 KOSMOS, statní podnik, Čáslav, CZ. ZENIT, spol s r o . Pražská 162, Čas
lav, CZ.

06 12 96

157256 MILO, štátni podnik, Šantova 14, 771 59. 
Olomouc, CZ,

MILO Olomouc, a s. Šantova 14, 
771 59 Olomouc. CZ,

12 12 96

158 776 MILO, státní podnik, Šantova 14. 771 59. 
Olomouc, CZ,

MILO Olomouc, a s, Šantova 14, 
771 59 Olomouc. CZ,

12 12 96

158 880 KOSMOS, štátni podnik, Čáslav. CZ. ZEN I F, spol si o, Pražská 162. Čás
lav, CZ.

03 12 96

159 015 Pražské pivovary, státní podnik. Piaha, CZ, Pražs'ké pivovary, a s, Nádražiu 84, 
150 54 Praha 5, CZ;

18 12 96

159 036 Slovenský hodváb, štátny podnik, fováien- 
ská 532, 905 35 Senica, SK

Slovenský hodváb - RESS, a s . T ová- 
icnská 532. 905 01 Senica. SK.

09 12 96

159 037 Slovenský hodváb, štátny' podnik, továren
ská 532. 905 35 Senica. SK

Slovenský hodváb - RESS, a s, Tová- 
icnská 532, 905 01 Senica. SK,

11 12 96

159 214 KOSMOS, státní podnik, Časlav, C/. ZENIT, spol si o . Pražska 162, Čás- 06 12 96 
lav, CZ,



Číslo zápisu Predchádzajúci majiteľ Terajší majiteľ S účinnosťou 
od:

159311 MILO, státní podnik, Šanlova 14, 771 59. 
Olomouc. CZ,

MILO Olomouc, a s. Santova 14, 
771 59 Olomouc. CZ,

12 12 96

159 814 KOSMOS, státní podnik, Čáslav. CZ, ZENIT, spol s r o, Piažská 162. Čás
lav, CZ.

06 12 96

160 419 Tatraľan, štátny podnik, Kežmarok, SK, Tatraľan, akciová spoločnosť, Michal
ská 18, Kežmarok, SK,

09 12 96

160 453 Panavision, Incorpoi ated, spoločnosť zi la
dená a existujúca podľa zákonov štátu De
laware, Tarzana, California, US,

Panavision International, L P. Iaiza- 
na, California, US,

18 12 96

164 026 KOSMOS, státní podnik, Čáslav. CZ, ZENIT, spol s r o, Piažská 162, Čás
lav, CZ.

06 12 96

167 065 Slovenský hodváb, štátny podnik, Továien- 
ská 532, 905 35 Senica. SK

Slovenský hodváb - RESS, a s, Tová
renská 532, 905 01 Senica, SK.

IO 12 96

169 760 Léčiva, státní podnik. 102 37 Praha 10, CZ, INFUSIA, a s . 289 13 Ilofátev, CZ. Il 12 96

170 664 Slovenské magnezitové závody, štátny 
podnik. Štúiova 27. 043 10 Košice, SK.

Slovenské magnezitové závody lelšava, 
štátny podnik, SK.

16 12 96

170 664 Slovenské magnc/ilovc závody Jelšava, 
statný podnik, SK.

Slovenské magnezitové závody, a s. 
lelšava, 049 16 lelšava. SK,

16 12 96

175 739 Slovensky hodváb, štátny podnik. Továren
ská 532. 905 35 Senica. SK

Slovensky hodváb - RI SS, a s. lová- 
renská 532. 905 01 Senica. SK

1012 96

174 500 Ustav nei ostny cli suiovin. statní podnik. 
Sedlec 425, 284 03 Kutná Iloia. CZ.

Ustav nei ostny eh suiovm, a s . Vítězná 
425, 284 03 Kutná IIoia, CZ.

15 12 96



Zmena v údajoch o majiteľoch ochranných známok

Číslo zápisu Majiteľ S účinnosťou 
od:

88 218 Lever Vlaardingen B V , Vlaaidmgcn. NL: 10 12 96

88 643 Lever Vlaardmgen B V . Vlaaidingen, NL, 09 12.96

156 4 11 Mincovňa Kiemnica, štátny podnik. Štefánikovo nám. 25/24, 967 01 Kremnica, SK, 17 12 96

159 046 Slovensky hodváb, a s , Továrenská 532. 905 01 Senica, SK; 09 12 96

159 037 Slovenský hodváb, a s . I o\ árcnská 532. 905 01 Senica. SK; 11 12 96

165 660 ZLNLCA Ine . spol zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Wilmington, Delaware. 
US,

09 12 96

167 065 Slovenský hodváb, a s , Továrenská 532. 905 01 Senica, SK. 10 12 96

174 749 Slovenský hodváb, a s. Továrenská 532. 905 01 Senica, SK, 10 12 96

174 432 Tadial Milan. Ing.. CSc., Záhiadná 11/13, Detva. SK. 09 12 96

174 444 ľadial Milan. Ing . CSc . Záhradná 1 I M3. Detva, SK, 09 12 96

Prehlásenie ochrannej známky za chýrnu

(Ml) 164 190 
(22(1) 29 011979 
(180) 29 011999
(540) NIKE
(740) Nike International Limited, spol zriadená podľa zákonov štátu Bermudy, US,

S účinnosťou odo dňa: 18.12.96

Medzinárodné zápisy ochranných známok

(!!!) 120 098
(220) 07 04.1934 
(800) 2R 142 102 

02 04 1996 
IV. BO. RU, UA

(111) 176 986
(220) 22 02 1996 
(800) 659 736

17 07 1996
hr, i-;s, i'R, i r, cz



Zánik práva na ochranné známky

Číslo známky Dátum zániku

169 148 20.05.1996




