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VESTNÍK

ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY
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Dvoj písmenové kódové označenia krajín a medzinárodných organizácií

AD Andorra 
AE Spojené arabské emiráty 
AF Afganistan 
AG Antigua a Barbuda 
AI Anguilla 
AL Albánsko 
AM Arménsko
AN Holandské Antily
AO Angola
AP Africká regionálna organizácia 

priemyselného vlastníctva 
AQ Antarktída 
AR Argentína
AS Americká Samoa
AT Rakúsko
AU Austrália
AW Aruba
AZ Azerbajdžan

BA Bosna a Hercegovina 
BB Barbados
BD Bangladéš
BE Belgicko
BF Burkina
BG Bulharsko
BH Bahrain
Bl Burundi
BJ Benin
BM Bermudy
BN Brunej
BO Bolivia
BR Brazília
BS Bahamy
BT Bhutan
BV Buvetov ostrov
BW Botswana
BX Benelux
BY Bielorusko
BZ Belize

CA Kanada
CC Kokosové ostrovy
CF Stredoafrická republika 
CG Kongo
CH Švajčiarsko
Cl Pobrežie Slonoviny
CK Cookove ostrovy
CL Chile
CM Kamerun
CN Čína
CO Kolumbia
CR Kostarika
CU Kuba
CV Kapverdy
CX Vianočný ostrov
CY Cyprus
CZ Česká republika

DE Nemecko
DJ Džibutsko
DK Dánsko
DM Dominika
DO Dominikánska republika

DZ Alžírsko

EC Ekvádor
EE Estónsko
EG Egypt
EH Západná Sahara
EP Európsky patentový úrad
ER Eritrea
ES Španielsko
ET Etiópia

FI Fínsko
FJ Fidži
FK FaIkIandy
FM Mikronézia
FO Faerské ostrovy
FR Francúzsko

GA Gabon
GB Veľká Británia
GD Grenada
GE Gruzinsko
GF Guayaně
GH Ghana
GI Gibraltár
GL Grónsko
GM Gambia
GN Guinea
GP Guadeloupe
GQ Rovníková Guinea
GR Grécko
GS Južná Georgia a južné 

sendvičové ostrovy
GT Guatemala
GU Guam
GW Guinea-Bissau
GY Guyana

HK Hongkong
HM Heardov ostrov a McDonaldov 

ostrov
HN Honduras
HR Chorvátsko
HT Haiti
HU Maďarsko

IB Medzinárodný výbor WIPO
ID Indonézia
IE Írsko
IL Izrael
IN India
IO Britské indicko-oceánske 

teritórium
IQ Irak
IR Irán
IS Island
IT Taliansko

JM Jamajka
JO Jordánsko
JP Japonsko

KE Keňa

KG Kirgizsko 
KH Kambodža 
KI Kiribati 
KM Komory 
KN Svätý Krištof a Nevis 
KP Kórejská ľudovodemokratická 

republika
KR Kórejská republika 
KW Kuvajt 
KY Kajmanie ostrovy 
KZ Kazachstan

LA Laos 
LB Libanon 
LC Svätá Lucia 
LI Lichtenštajnsko
LK Sri Lanka 
LR Libéria 
LS Lesotho 
LT Litva 
LU Luxembursko 
LV Lotyšsko 
LY Líbya

MA Maroko 
MC Monako 
MD Moldavsko 
MG Madagaskar 
MH Marshallove ostrovy 
MK Macedónsko 
ML Mali
MM Myanmar (Barma)
MN Mongolsko 
MO Macao 
MP Severné Mariány 
MQ Martinique 
MR Mauritánia 
MS Montserrat 
MT Malta 
MU Mauricius 
MV Maledivy 
MW Malawi 
MX Mexiko 
MY Malajzia 
MZ Mozambik

NA Namibia 
NC Nová Kaledónia 
NE Niger 
NF Norfolk 
NG Nigéria 
Nl Nikaragua 
NL Holandsko 
NO Nórsko 
NP Nepál 
NR Nauru 
NU Niue 
NZ Nový Zéland

OA Africká organizácia duševného 
vlastníctva 

ON Omán



PA Panama TK Tokelau
PE Peru TM Turkménsko
PF Francúzska Polynézia TN Tunisko
PG Papua-Nová Guinea TO Tonga
PH Filipíny TP Východný Timor
PK Pakistan TR Turecko
PL Poľsko TT Trinidad a Tobago
PM Saint Pierre a Miquelon TV Tuvalu
PN Pitcairn TW Taiwan
PR Portoriko TZ Tanzánia
PT Portugalsko
PW Palau UA Ukrajina
PY Paraguaj UG Uganda

UM Menšie odľahlé ostrovy USA
QA Katar US Spojené štáty americké

UY Uruguaj
RE Reunion UZ Uzbekistan
RO Rumunsko
RU Rusko VA Vatikán
RW Rwanda VC Svätý Vincent a Grenadiny

VE Venezuela
SA Saudská Arábia VG Britské Panenské ostrovy
SB Šalamúnové ostrovy VI Panenské ostrovy USA
SC Seychely VN Vietnam
SD Súdán VU Vanuatu
SE Švédsko
SG Singapur WF Wallis a Futuna
SH Svätá Helena WO Medzinárodná organizácia pre
SI Slovinsko duševné vlastníctvo
SJ Svalbard a Jan Hayen WS Samoa
SK Slovensko
SL Sierra Leone YE Jemen
SM San Marino YT Mayotte
SN Senegal YU Juhoslávia
SO Somálsko
SR Surinam ZA Juhoafrická republika
ST Svätý Tomáš a Princov ostrov ZM Zambia
SV Salvádor ZR Zair
SY Sýria ZW Zimbabwe
SZ Svazijsko

TC Turks a Caicos
TD Čad
TF Francúzske južné územie
TG Togo
TH Thajsko
TJ Tadžikistan



CAST

VYNÁLEZY

ÚŽITKOVÉ VZORY

TOPOGRAFIA



Kódy na označovanie jednotlivých druhov dokumentov

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

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

Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov

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

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

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

nania
MK9F zánik autorských osvedčení uplynutím doby 

platnosti
FC9A zamietnutie prihlášok MM9A zánik patentov pre nezaplatenie ročných
FD9A zastavenie konania o prihláškach poplatkov
FGlK zápisy úžitkových vzorov do registra MM9F zánik autorských osvedčení pre nezaplatenie
FG9A udelené patenty ročných poplatkov
MA9A zánik patentov vzdaním sa PA9F zmena autorských osvedčení na patenty
MA9F zánik autorských osvedčení vzdaním sa PC9F zmena dispozičných práv na vynálezy
MC9A zrušenie patentov PD9A zmena majiteľov
MC9F
MH9A
MH9F

zrušenie autorských osvedčení 
čiastočné zrušenie patentov 
čiastočné zrušenie autorských osvedčení

QA9A ponuka licencií



Opravy. Zmeny. Rôzne.

Opravy v prihláškach vynálezov a úžitkových vzorov

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

Opravy v udelených ochranných dokumentoch

TA9A meno pôvodcov
TB9A oprava mien
TC9A zmena mien
TD9A oprava adries
TE9A zmena adries
TF 9 A oprava dát
TG9A oprava chýb v triedení
TH9A oprava alebo zmena všeobecne
TK9A tlačové chyby v úradných vestníkoch



BAlA Zverejnené prihlášky vynálezov usporiadané podľa čísel

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

5450-81 C25C 3/20 1385-95 E 04F 13/16 98-96 C 12N 15/52
3635-85 C 25B 11/03 1402-95 C 07D 239/95 99-96 C 12N 15/62
5576-85 C 07D 253/06 1407-95 C 07C 323/25 100-96 E 05B 19/04
7456-85 AOlN 37/06 1410-95 B 65H 35/10 103-96 C07D 239/48
6429-86 C 07F 09/6574 1422-95 C 07D 249/14 106-96 C 12P 21/00
2979-88 C 07H 15/203 1438-95 C 07D 207/30 122-96 C 07C 317/48
5967-90 C07C 309/03 1440-95 C 07D 401/12 128-96 C 07C 323/65
6071-90 E 04B 2/14 1465-95 E 04C 2/34 130-96 C 07D 209/44
6463-90 AOlN 47/24 1485-95 DOlD 01/10 131-96 C07C 311/29
2229-91 A 61K 31/19 1487-95 BOlD 46/04 151-96 E 03D 3/02
1880-92 E 04C 5/16 1519-95 A61M 15/00 163-96 C 07D 207/416
3793-92 EOlB 27/16 1534-95 E 06B 3/08 190-96 E 05D 5/12

249-94 A 61F 5/01 1549-95 COTD 215/44 236-96 A 23C 19/08
550-94 C 07C 251/44 1553-95 C 07D 471/02 258-96 C 12N 15/82
626-94 E 04D 3/32 1580-95 C 07D 471/04 261-96 A 24D 3/14
667-94 B65D 88/00 1581-95 C 07D 211/90 ' 281-96 C 07H 17/08
793-94 A 61K 39/106 1598-95 C 07D 413/06 327-96 A 23D 9/00

1257-94 EOlB 35/00 1622-95 C 07D 211/60 328-96 A 23D 9/00
1258-94 EOlB 31/17 1623-95 C07D 211/60 331-96 A 23L 1/176
213-95 HOlR 9/22 1625-95 C07D 211/60 340-96 A 61F 13/15
219-95 C07C 311/16 1627-95 C 07D 211/60 360-96 C 07D 249/08
255-95 B 62D 65/00 1630-95 C 07D 221/18 369-96 AOlN 43/78
672-95 C07C 233/62 1633-95 C 07D 417/12 382-96 A 23L 3/00
693-95 E 04H 12/12 1634-95 B 65G 53/32 418-96 F 16L 58/10
839-95 C07K 5/10 1638-95 C 07D 401/06 424-96 AOlN 47/36

1014-95 B08B 3/02 1664-95 C 07D 471/04 443-96 A 61N 5/06
1120-95 B65D 41/04 56-96 H02M 1/02 452-96 AOlN 67/18
1170-95 C 07D 285/32 58-96 C07D 401/12 546-96 A 23C 19/045
1202-95 E 06B 7/22 85-96 AOlN 43/40 553-96 AOlN 43/80
1307-95 E 04B 1/348 91-96 C 07C 63/26 563-96 A 23L 1/0522
1359-95 GOlN 33/576 97-96 C12N 15/52



6 (51) A OlN 37/06, C 07C 57/00, C 07D 221/00, 
291/00, A OlN 43/00

(21) 7456-85
(71) Zeneca Limited, London, GB;
(72) Anthony Vivienne Margaret, Bracknell, GB; Be- 

autement Kevin, Bracknell, GB; Bushell Michael 
John, Bracknell, GB; Clough John Martin, Brac
knell, GB; DeFraine Paul, Bracknell, GB; God
frey Christopher Richard Ayles, Bracknell, GB;

(54) Pesticidny prostriedok a prostriedok na regu
láciu rastu rastlín a spôsob výroby účinných 
látok

(22) 18.10.85
(32) 23.05.85, 23.05.85, 19.10.84, 20.12.84
(31) 8513104, 8513115, 8426473, 8432265
(33) GB, GB, GB, GB
(57) Pesticídny prostriedok a prostriedok na reguláciu 

rastu rastlín obsahujúci ako účinnú látku zlúčeni
nu všeobecného vzorca (I), kde R1 a R2 znamena
jú Cw-alkyl, fenyl alebo benzyl, X je vodík, ha
logén, hydroxyl, prípadne substituovaný Cw-al- 
kyl, prípadne substituovaný C2-ralkenyl, fenyl, 
prípadne fenylsubstituovaný C2-6-alkinyl, CM-ha- 
logénalkyl, C,.6-alkoxyl, CM-halogénalkoxyl, 
metyltio- alebo fenyltiometoxyl, cyklohexyloxyl, 
prípadne substituovaný fenoxyl, naftyloxyl, tetra- 
hydropyranyloxyl, pyridyloxyl, prípadne substi
tuovaný trifluórmetylom, pyrimidyloxyl, fenyItio- 
skupina, fenylsulfinyl alebo -sulfenyl, fenyl(Cj. 
_4)alkoxyl, acyloxyl, prípadne substituovaná ami- 
noskupina, acylaminoskupina, nitroskupina, kya- 
noskupina, zvyšok esteru alebo amidu kyseliny 
karboxylovej, alebo zvyšok -COR6, kde R6 je pri
padne substituovaný fenyl alebo morfolinoskupi-

na, YaZ znamenajú vždy vodík, halogén, Cw- 
-alkyl, CM-ha-logénalkyl, Cw-alkoxyl, Cw-al- 
kyltioskupinu, C^-alkylaminoskupinu alebo fe
noxyl, alebo X a Y sú spojené pri vzniku nakon- 
denzováného kruhu, alebo Y a Z sú spojené pri 
vzniku metyléndioxykupiny, alebo jej stereoizo- 
mér, alebo kovový komplex. Ďalej sa opisuje 
spôsob výroby týchto účinných látok, spočívajúci 
v reakcii zlúčeniny všeobecného vzorca (VII) so 
zásadou a zlúčeninou všeobecného vzorca 
HCO2R1 a v reakcii vzniknutého produktu so zlú
čeninou všeobecného vzorca RiQ, kde je od- 
štiepiteľná skupina.

Z
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6(51) A OlN 43/40,33/12,25/12
(21) 85-96
(71) Basf Corporation, Parsippany, NJ, US;
(72) Jáger Karl-Friedrich, Limburgerhof, DE; Kilbride 

Terence Jr., Bloomfield Hills, MI, US; Lisa Ru
dolph Ernest, Grosse lie, MI, US;

(54) Vysoko koncentrované, pevné mepiquat-chlo- 
ridové a chlórmequat-chloridové produkty

(22) 09.07.94
(32) 20.07.93
(31) 08/095 122
(33) US
(86) PCT/EP94/02253, 09.07.94
(57) Vysoko koncentrované, pevné mapiquat-chlori- 

dové a chlórmequat-chloridové produkty obsahu
jú syntetický amorfný hydrát oxidu kremičitého 
a N,N-dimetylpiperidinové a/alebo N,N-dimetyl- 
amóniové soli. Ďalej sa nárokuje spôsob ich vý
roby.



6 (51) A OlN 43/78 // (A OlN 43/78,37:40, 37:36, 
37:10, 37:06, 37:04,37:02)

(21) 369-96
(71) BUCKMAN LABORATORIES INTERNATIO

NAL, INC., Memphis, TN, US;
(72) Oppong David, Memphis, TN, US; Hollis C. 

George, Germantown, TN, US;
(54) Synergicky antimikrobiálne prostriedky obsa

hujúce 2-(tiokyanometyltio)benzotiazol a or
ganickú kyselinu

(22) 26.08.94
(32) 24.09.93
(31) 08/125 849
(33) US
(86) PCT/US94/09465, 26.08.94
(57) Prostriedky obsahujúce 2-(tiokyanometyltio)ben- 

zotiazol a najmenej jednu organickú kyselinu ale
bo jej soľ, ktoré sú synergicky účinné v porov
naní s ich samotnými zložkami pri regulácii rastu 
mikroorganizmov alebo na materiáloch, alebo 
v prostrediach. Opisujú sa taktiež postupy regu
lácie rastu mikroorganizmov a zabránenie poško
deniu spôsobeného mikroorganizmami použitím 
prostriedkov predloženého vynálezu.
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6 (51) A OlN 43/80 // (A OlN 43/80, 43:10,37:26, 
37:22)

(21) 553-96
(71) Rhone-Poulenc Agriculture LTD, Ongar, Essex, 

GB;
(72) Gamblin Alan, Ongar, Essex, GB; Hewett Ri

chard Henry, Ongar, Essex, GB;
(54) Spôsob ničenia burín a herbicídne prostriedky 

na vykonávanie tohto spôsobu
(22) 20.07.95
(32) 01.08.94, 08.06.95
(31) 08/283 756, 60/000 019
(33) US1US
(86) PCT/EP95/02864, 20.07.95
(57) Herbicídne prostriedky obsahujú 4-benzoylizoxa- 

zol všeobecného vzorca (I), kde R, R1, R2 
a n majú význam uvedený v opise a chlóraceta- 
midový herbicíd.

o



6(51) A OlN 47/24, 47/02
(21) 6463-90
(71) Rhone-Poulenc Agriculture LTD, Ongar, Essex,

GB;
(72) Twinn David Charles, Ongar, GB; Green Timo

thy Wilfred, Ongar, GB;
(54) Insekticfdny prostriedok
(22) 20.12.90
(32) 22.12.89
(31) 8929101.7
(33) GB
(57) Insekticidny prostriedok obsahuje 5-amino-3- 

-kyano-1 -(2,6-dichlór-4-trifluórmetylfenyl)-4-tri- 
fluórmetylsulfinylpyrazol a dimetylester kyseliny 
N,N'-tiobis[(metylimino)karbonyloxy]bisetánimi- 
dotiovej v hmotnostnom pomere od 1 : 30 do 13 :
: 1, v kombinácii s pesticidně prijateľným riedid
lom alebo nosičom.
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6 (51) A OlN 47/36, 43/80, 43/653, 43/56, 43/42, 25/32
(21) 424-96 ’
(71) Hoechst Schering AgrEvo GmbH, Berlin, DE;
(72) Willms Lothar, Hofheim, DE; Bieringer Her

mann, Eppstein am Taunus, DE; Hacker Erwin, 
Hochheim am Main, DE; Kehne Heinz, Hofheim 
am Taunus, DE;

(54) Nové zmesi herbicídov a antidótov
(22) 19.09.94
(32) 30.09.93 
(31) P 4333249.8
(33) DE
(86) PCT/EP94/03127, 19.09.94
(57) Zmesi kombinácií, herbicídne účinná látka - anti- 

dótum, obsahujú aspoň jednu herbicídne účinnú 
látku zo skupiny substituovaných fenylsulfonyl- 
močovín všeobecného vzorca (A) a aspoň jednu 
zlúčeninu zo skupiny zlúčenín vzorcov (Bl) 
a (B2), v ktorých majú substituenry významy u- 
vedené v opisnej časti, ktoré sú vhodné ako her- 
bicldne prostriedky na použitie proti konkurujú
cim škodlivým rastlinám v kultúrach úžitkových 
rastlín, napríklad kukurice, ryže a obilia.

IB2)



6 (51) A OlN 67/18, C 07F 9/38, 9/553,9/645
(21) 452-96
(71) Zeneca Limited, London, GB;
(72) Fisher Karl Joseph, Petaluma, CA, US; Woolard 

Frank Xavier, Greenbrae, CA, US; Gerdes John 
Montgomery, Pennsylvania, US;

(54) Herbicfdny prostriedok na báze azabisfosfó- 
novej kyseliny

(22) 07.10.94
(32) 07.10.93
(31) 08/133 722
(33) US
(86) PCT/GB94/02183,07.10.94
(57) Herbicídny prostriedok zahŕňajúci (A) zlúčeninu 

všeobecného vzorca (I), kde R1 je H, hydroxy, al- 
koxy s 1 až 4 C, halogén, alkyl s 1 až 4 C, halo- 
génalkyl s 1 až 4 C, hydroxyalkyl s 1 až 4 C, hyd- 
roxyalkoxy s 1 až 4 C alebo N(R6) (R7), kde R6 * 
a R7 je každý nezávisle H alebo alkyl s 1 až 3 C; 
R2 a R3 je každý nezávisle H; pripadne substituo
vaný hydrokarbyl; prípadne substituovaný hydro- 
karbyloxy; alebo pripadne substituovaný hydro
karbyl- -S(O)m-; alebo R2 a R3 dohromady tvoria 
prípadne substituovaný troj- až šesťčlenný karbo- 
cyklický kruh, R4 a R5 je každý nezávisle H, prí
padne substituovaný hydrokarbyl, prípadne sub
stituovaný hydrokarbyloxy; alebo prípadne sub
stituovaný hydrokarbyl-S(0)m-; prípadne substi

tuovaný pyridyl; alebo N(R10) (R11), kde R10 a Rli 
nezávisle je vždy H, alebo prípadne substituova
ný hydrokarbyl; alebo R4 a R5 dohromady s N, ku 
ktorému sú pripojené tvoria prípadne substiuto- 
vaný heterocyklický kruh; alebo R2 a R4 spoločne 
s N a C, ku ktorým sú pripojené, tvoria prípadne 
substituovaný heterocyklický kruh; a m je číslo 0, 
1 alebo 2; alebo jej agronomický vhodnú soľ; 
a (B) agronomický vhodný nosič tejto zlúčeniny. 
Ďalej sa nárokuje spôsob potlačovania rastu rast
lín pomocou týchto zlúčenín a niektoré nové zlú
čeniny azabisfosfónovej kyseliny.

R4 R2 PO3H2
\ Il

Ĺ I3 I
R5 R3 PO3H2 (I)
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6 (51) A 23C 19/045,19/028, A OlJ 25/00, A 23C 7/00
(21) 546-96
(71) CELIA, Caron, FR;
(72) Dauloudet André, Niafles, FR; Breton Christian, 

Montfaucon-sur-Moine, FR; Sauvion Patrick, 
Montigne-sur-Moine, FR; Spiess Bernard, Mont
faucon-sur-Moine, FR;

(54) Spôsob spracovania mliečnych produktov
(22) 02.11.94
(32) 03.11.93
(31) 93/13071
(33) FR
(86) PCT/FR94/01271,02.11.94
(57) Spôsob spracovania mliečnych produktov, zahŕ

ňajúci aspoň jednu etapu ultrafiltrácie (1) a zretia 
(2), vyznačujúci sa tým, že zahŕňa na výstupe 
etapy homogenizácie (4) aspoň jednu etapu, 
v ktorej je uvedený produkt podrobený tlaku, na
sledovanú aspoň jednou etapou rozptýlenia, ktorá 
dovoľuje vyvolať prechod produktu zo stavu 
kvapalného do stavu pevného, a potom aspoň 
jednou etapou expanzie (16) alebo uvoľnenia na 
tvarovanie a nakoniec aspoň jednou etapou krá
jania uvedeného pevného produktu na časti.

* z s



6 (51) A 23C 19/08,19/076, A OlJ 27/04
(21) 236-96
(71) Kraft Jacobs Suchard R and D, Inc., Rye Brook, 

NY, US;
(72) Anbarci Ahmet, Unterhaching, DE; Nassauer Jo

sef Sebastian, Langenbach, DE; Simburger Step
han, Munich, DE;

(54) Spôsob plynulej výroby syrových výrobkov a 
zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

(22) 06.07.95
(32) 07.07.94
(31) P 44 23 988.2
(33) DE
(86) PCT/GB95/01591,06.07.95
(57) Vyrába sa homogénny prúd kvapalného výrobku 

z východiskových materiálov nevyhnutných na 
výrobu syrového výrobku. Viskozita prúdu kva
palného výrobku sa nastavuje na požadovanú 
hodnotu vedením celého alebo čiastočného prúdu 
výrobku, aspoň na začiatku výrobného procesu, 
uzatvorenou obehovou sústavou, počas procesu 
pôsobí na prúd šmyková sila a prúd výrobku sa 
odvádza z obehovej sústavy. Zariadenie na vyko
návanie spôsobu definovaného vyššie, ktoré ob
sahuje prostriedky na výrobu prúdu homogénne
ho kvapalného výrobku z nutných východisko
vých materiálov a uzatvorenú obehovú sústavu 
(118), kde sa časti alebo celému prúdu kvapalné
ho výrobku meria viskozita. Šmyková sila pôso

biaca na prúd sa mení tak, aby viskozita prúdu 
dosiahla žiadanú hodnotu.
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6(51) A 23D 9/00,7/00, C IlC 3/10
(21) 327-96
(71) Unilever NV, Al Rotterdam, NL;
(72) Cain Frederick William, Voorburg, NL; Smith 

Kevin Warren, Bedford, GB; Zwikstra Nico, 
Heemstede, NL;

(54) Tuková zmes a nátierka s jej obsahom
(22) 31.08.94
(32) 14.09.93
(31) 93307252.2
(33) EP
(86) PCT/EP94/02893, 31.08.94
(57) Tuková zmes vhodná na margaríny alebo nátierky 

obsahuje 5 až 45 % hmota. S2U triglyceridov, 
0 až 60 % hmota. SU2 triglyceridov; 5 až 95 % 
hmota. U3 triglyceridov; 0 až 8 % hmota. S3 
triglyceridov, pričom S je nasýtená mastná kyse
lina C16-C2I, U sú nenasýtené mastné kyseliny Cf8 
a hmotnostný pomer (C18-C28) : C16 ž 0,3; ďalej 
obsahuje < 5 % hmotnostných diglyceridov a cel
ková hmotnosť všetkých prítomných mastných 
kyselín je < 35 % hmota., pričom Ns = 12 až 30, 
N35 < 7, (N5-N20) < 10.



6 (51) A 23D 9/00, 7/00, 7/02, C IlC 3/10, C IlB 7/00
(21) 328-96
(71) Unilever NV, Al Rotterdam, NL;
(72) Sassen Comelis Laurentius, Schiedam, NL; 

Schijf Robert, Vlaardingen, NL; Juriaanse Adria- 
an Comelis, Berkel Rodenrijs, NL;

(54) Glyceridový tuk, zmes s jeho obsahom a jeho 
použitie

(22) 08.09.94
(32) 14.09.93, 20.10.93
(31) 93307251.4, 93202942.4
(33) EP1EP
(86) PCT/EP94/03002, 08.09.94
(57) Glyceridový tuk obsahuje zmes glyceridov po

chádzajúcu z olejov semien, ktoré neboli podstat
ne chemicky modifikované. Tieto triglyceridy sa 
získajú z mastných kyselín, ktoré zahŕňajú naj
menej 10 % hmotn. Ct8-C24 nasýtených mastných 
kyselín, ktoré obsahujú kyselinu stearovú a/alebo 
arachidovú a/alebo behenovú a/alebo lignocero- 
vú, kyselinu olejovú a/alebo linolovú, pričom 
pomer nasýtených C18-Icyselin a nasýtených 
(C20+C22+C24)-kyselín ž 1, výhodne Ž5, výhod
nejšie ž 10. Tieto glyceridy obsahujú, počítané na 
celkovú hmotnosť mastných kyselín, 5 5% 
hmotn. kyseliny linolénovej, > 5 % hmotn. trans 
mastných kyselín, 5 75 % hmotn., výhodne 
5 60 % hmotn., kyseliny olejovej z celkových 
mastných kyselín v polohe 2 glyceridovej mole
kuly. Tieto glyceridy obsahujú z celkovej hmot
nosti glyceridov ž 8 % hipotn. HOH + HHO

triglyceridov, 5 5% hmotn. trinasýtených trigly
ceridov, tieto glyceridy majú obsah tuhých látok 
N|0 > 10 a N35 5 15 a sú charakterizované tým, že 
pomer (HOH + HHO) a (HLH + HHL) je > 1, 
výhodne >1,2, kde H je nasýtený C18-C24 zvyšok 
mastnej kyseliny, 0 je zvyšok kyseliny olejovej 
a L je zvyšok kyseliny linolovej.
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6(51) A 23L 1/0522, 1/052
(21) 563-96
(71) Unilever NV, Al Rotterdam, NL;
(72) Appelqvist Ingrid Anne Marie, Thorplands 

Brook, Northampton, GB; Brown Charles Rupert 
Telford, Bedford, GB; Norton Ian Timothy, Rus- 
hden, Northampton, GB;

(54) Zahustené potraniny a spôsob ich výroby
(22) 22.10.94
(32) 05.11.93
(31) 93308868.4
(33) EP
(86) PCT/EP94/03508, 22.10.94
(57) Zahustené potraviny so zlepšenou stálosťou pri 

skladovaní a so zachovaním hladkosti pri opätov
nom zahriatí, obsahujúce nepredželatlnovanú 
zložku, obsahujúcu amylózový polymér, druhý 
biopolymér, vybraný z jota-karagenánu, kapa-ka- 
ragenánu, xantánu, maltodextrínov, pektínov, al- 
ginátov, agaru, arabskej gumy, živice zo sväto
jánskeho chleba, guarovej živice, karboxymetyl- 
celulózy, hydroxypropylmetylcelulózy a ich 
zmesi; pričom zložka, obsahujúca amylózový 
polymér, je prítomná ako dispergovaná fáza



6(51) A 23L 1/176,1/325
(21) 331-96
(71) Unilever NV, Al Rotterdam, NL;
(72) Bun Godelieve Johanna Maria, Culemborg, NL; 

Van Dieren Frankwin, Rotterdam, NL; Scott 
Glenda Lesley, Northants, GB; YoeII Richard 
William F., Bedfordshire, GB;

(54) Spôsob výroby časticového obaľovacieho ma
teriálu a časticový obaľovací materiál

(22) 08.09.94
(32) 14.09.93
(31) 93307241.5
(33) EP
(86) PCT/EP94/02998, 08.09.94
(57) Časticový obaľovací materiál, ktorý má definova

ný tvar a nízke zachytenie oleja pri smažení sa 
získava extrudovanim cesta, ktoré obsahuje od 10 
do 60 % hmotn. suchého proteinu a od 40 do 
90 % hmotn. suchej hmotnosti škrobu, cez vhod
ne tvarovanú trysku. Ak cesto obsahuje od 30 do 
60 % hmotn. proteinu, ex traduje sa pri teplote od 
60 do 100°C; a ak cesto obsahuje pod 30 % 
hmotn. proteinu, proteínom je rýchle sa hydratu- 
júci protein, ex traduj e sa pri teplote menšej ako 
40°C. Vznikajúci extrudát sa reže na približne 
rovnako hrubé diely, čim sa vytvoria tvarované 
pelety. Expanzie pelety sa výhodne uskutočňujú 
smažením v oleji.
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6 (51) A 23L 3/00, A 61L 2/02, A 23L 3/3571,3/015, 
3/3463

(21) 382-96
(71) Unilever N. V., Al Rotterdam, NL;
(72) Smelt Johannes Petrus Paulus Maria, Vlaardin

gen, NL;
(54) Spôsob výroby výrobkov s dlhodobou sklado- 

vateľnosťou a výrobky s dlhodobou skladova- 
teľnosťou

(22) 30.08.94
(32) 24.09.93
(31) 93202752.7
(33) EP
(86) PCT/EP94/02891, 30.08.94
(57) Výrobky s dlhodobou skladovateľnosťou sa vy

rábajú podrobením výrobku tlaku 10 až 
1 000 MPa pri teplote menšej alebo rovnej 60°C 
počas 1 minúty až 10 hodín a inaktivovanim 
všetkých zostávajúcich vegetatívnych buniek rea- 
gentom na deštrukciu membrán, ako je napríklad 
nizin, ktorý sa pridáva do produktu, buď pred pô
sobením tlaku na výrobok, alebo po ňom.



6(51) A 24D 3/14, 3/16
(21) 261-96
(71) Stavridis Ioannis, Athens, GR; Deliconstantinos 

George, Athens, GR;
(72) Stavridis Ioannis, Athens, GR; Deliconstantinos 

George, Athens, GR;
(54) Spôsob odstraňovania škodlivých oxidačných 

a karcinogénnych prchavých nitrózozlúčenín 
z cigaretového dymu s použitím biologických 
látok

(22) 27.06.94
(86) PCT/GR94/00015, 27.06.94
(57) Spôsob odstraňovania škodlivých zlúčenín ob

siahnutých v cigaretovom dyme (NO, NOx, kar
cinogénnych nitrózozlúčenín, voľných radikálov, 
H2O2, CO, aldehydov a stopových prvkov) zahŕňa 
obohatenie bežných súčasných filtrov biologic
kými substanciami kovových iónov (Fe2+, Cu2+, 
Mg2+) v komplexoch s porfyrfnovým kruhom, ako 
i Fe2+ iónov stereošpecificky naviazaných k prote
inovým molekulám, buď oddelene, alebo v kom
binácii. Obohatenie týchto bežných filtrov uvede
nými biologickými substanciami nemení fyzikál
ne vlastnosti cigaretového dymu (vôňa, chuť 
a vzhľad), ani fyzikálne vlastnosti filtra.
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6(51) A61F5/01
(21) 249-94
(71) Rehák Ľuboš MUDr., Bratislava, SK; Svrček 

Daniel Ing., Bratislava, SK; Čech Josef, Bratisla
va, SK;

(72) Rehák Ľuboš MUDr., Bratislava, SK; Svrček 
Daniel Ing., Bratislava, SK; Čech Josef, Bratisla
va, SK;

(54) Zariadenie na korekciu deformit chrbtice
(22) 01.03.94
(57) Zariadenie pozostáva aspoň z dvoch segmentov, 

ktoré sú fixované na stavcoch chrbtice a navzá
jom prepojené, pričom jeho podstata spočíva 
v tom, že každý segment (l)je uchytený aspoň na 
jednom stavci (7) chrbtice pomocou aspoň jedné
ho upinacieho elementu (3) a súčasne obsahuje 
aspoň jedno pružné pero (4), prostredníctvom 
ktorého je spojený silovou väzbou aspoň s jed
ným ďalším segmentom (ľ) uchyteným aspoň na 
jednom ďalšom stavci (7'), pričom spojnica kon
cov pružného pera (4) zviera s vertikálnou osou 
stavca (7) vo frontálnej i sagitálnej rovine vo 
ventrálnom a/alebo dorzálnom smere uhol do 
45°C. Silové pôsobenie medzi jednotlivými seg- 
mentami sprostredkované pružným perom (4) sa 
prenáša na stavce chrbtice v oblasti deformity 
a koriguje ju. Pružné pero (4) môže byť na oboch 
segmentoch uchytené pevne, alebo na jednom 
pevne a na druhom umiestnené v dosadacom

puzdre (5) s definovanou voľnosťou pohybu. Ďa
lej sa uvádzajú výhodné vyhotovenia zariadenia 
podľa vynálezu umožňujúce zabezpečiť potrebnú 
stabilitu chrbtice aj bez ortézy, pri zachovaní jej 
potrebnej flexibility a pri súčasnom prispôsobo
vaní sa rastu chrbtice.

r



6(51) A 61F 13/15
(21) 340-96
(71) MOlnlycke AB, Goteborg, SE;
(72) Lindquist Bengt, Lerum, SE; Vastag Eva, Häny- 

da, SE; Johansson Dan, Vflstra FrOlunda, SE;
(54) Absorpčně teleso
(22) 08.09.94
(32) 13.09.93
(31) 9302958-5
(33) SE
(86) PCT/SE94/00835, 08.09.94
(57) Absorpčné teleso (10), vhodné na použitie v hy

gienických vložkách (16) alebo podobných vý
robkoch, obsahuje aspoň jednu vrstvu absorpčné- 
ho materiálu a má pluralitu pozdĺžne sa preťahu
júcich, vyrazených kanálikov (12). Aby sa pod
porilo rozdeľovanie vylučovaného telového flui
da cez značnú časť jeho plochy, absorpčné teleso 
má aspoň tri tieto kanáliky (12) a vrstva absor- 
pčného materiálu poskytuje absorpčnému telesu 
(10) plošnú váhu medzi 80 až 240 g/m2, pred
nostne medzi 120 až 160 g/m2. Vynález sa tak 
isto týka spôsobu výroby tohto absorpčného tele
sa.
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6(51) A 61K 31/19,33/26
(21) 2229-91
(71) Bouda Jan prof. MVDr. DrSc., Bmo, CZ; Dvořák 

Rudolf doc. MVDr. DrSc., Bmo, CZ;
(72) Bouda Jan prof. MVDr. DrSc., Bmo, CZ; Toth 

Jan MVDr., Bmo, CZ; Pravda Drahoslav prof. 
MVDr. CSc., Bmo, CZ; Dvořák Rudolf doc. 
MVDr. DrSc., Bmo, CZ; Šišák Miroslav MVDr., 
Bmo, CZ; Klimeš Jiří MVDr. CSc., Bmo, CZ; 
Doubek Jaroslav MVDr. CSc., Křenovice, CZ;

(54) Veterinárny prípravok na úpravu porúch trá
venia preiúvavcov

(22) 18.07.91
(57) Prípravok obsahuje 50,0 až 120,0 g propiónanu 

sodného, 35,0 až 90,0 g sprejových pivných 
kvasnic, 1,0 až 6,0 g citranu trisodného, 1,5 až 
3,5 g kyseliny citrónovej, 18,0 až 42,0 g hydro- 
génfosforečnanu vápenatého, 5,0 až 12,0 g chlo
ridu sodného, 0,01 až 0,1 g síranu kobaltnatého, 
0,05 až 0,2 g síranu mangánatého, 0,05 až 0,3 g 
síranu meďnatého, 0,05 až 0,3 g stranu železnalé- 
ho, 0,005 až 0,2 g síranu zinočnatého.



6 (51) A 61K 39/106, C 07K 2/00, 4/04, C 12N 9/78, 
15/55, G OlN 33/573,33/569

(21) 793-94
(71) OraVax, Inc., Cambridge, MA, US;
(72) Michetti Pierre, Lausanne, CH; Blum André, 

Lausanne, CH; Davin Catherine, Lausanne, CH; 
Haas Rainer, Tubingen, DE; Corthesy-Theulaz 
Iréne, Lausanne, CH; Kraehenbuhl Jean-Pierre, 
Epalinges/Lausanne, CH; Saraga Emilia, Lausan
ne, CH;

(54) Vakcína proti infekcii baktériami rodu Heli
cobacter

(22) 02.11.93
(32) 03.11.92,06.07.93
(31) 07/970 996,08/085 938
(33) US, US
(86) PCT/EP93/03059,02.11.93
(57) Prostriedok na vyvolanie imunitnej odpovede pri 

infekcii baktériami rodu Helicobacter v cicavco- 
vi-hostiteľovi, ktorý sa aplikuje na mukózny po
vrch tohto cicavca. Vakcína obsahuje imunolo
gicky účinné množstvo ureázy baktérie rodu He
licobacter, alebo jej podjednotiek ako antigénu.
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6(51) A 61M 15/00,11/04
(21) 1519-95
(71) Von Schrader Barthold, Travenmúnde, DE;
(72) Von Schrader Barthold, TravenmUnde, DE;
(54) Inhalačné zariadenie
(22) 03.06.94
(32) 03.06.93, 25.01.94
(31) P 43 18 389.1, G 94 01 140.0 U
(33) DE, DE
(86) PCT/EP94/01815, 03.06.94
(57) Inhalačné zariadenie má nádobu (1) obsahujúcu 

inhalačný prostriedok a veko (2), ktoré je vyba
vené stredovým otvorom (3) a niekoľkými otvo
rmi (4) na prívod vonkajšieho vzduchu do vnú
torného priestoru nádoby (1). V nádobe (1) sa 
voda a inhalačný prostriedok spolu odparujú v 
oblasti, ktorá je v podstate oddelená od čerstvého 
vzduchu vnikajúceho otvormi (4), a na zvírenie 
zmesi pary, inhalačného prostriedku a čerstvého 
vzduchu je pri veku (2) upravená oblasť, oddele
ná od výpamého priestoru.



6(51) A 61N 5/06
(21) 443-96
(71) Bioptron AG, Mônchaltorf, CH;
(72) Bolleter Heinz, Gallenkappel, CH;
(54) Liečebné svietidlo na ručné použitie, vyžaru

júce polarizované svetlo
(22) 14.08.95
(32) 12.08.94
(31) G 94 13 076.0 U
(33) DE
(86) PCT/EP95/03221, 14.08.95
(57) Liečebné svietidlo vyžarujúce polarizované svet

lo, s reflektorom (36) usporiadaným za žiarovkou 
(42) a polarizótorom (33) usporiadanom v svetel
nom lúči svetla emitovaného zo žiarovky (42), 
ktorým je Brewsterov polarizátor, zostavený zo 
zrkadlového sendviča z väčšieho počtu tenkých, 
planparalelných kotúčov (34) z plaveného skla, 
ležiacich bezprostredne a zhodne na sebe a zasa
dených do nosníka (35) skiel. Kotúče (34) z pla
veného skla môžu mať eliptické tvary. Nosník 
(35) skiel môže mať tvar eliptickej uchytávacej 
vane s eliptickým dnom a stenou prebiehajúcou 
okolo podstatnej časti tohto dna, pričom stena je 
vybavená väčším počtom blokovacích výstupkov, 
ktoré zasahujú do zrkadlového sendviča a pridr
žiavajú ho.
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6(51) B OlD 46/04, B 08B 03/12
(21) 1487-95
(71) Courtaulds Fibres (Holdings) Limited, London, 

GB;
(72) Gray Gary Edward George, Westwood Heath, 

Coventry, GB;
(54) Spôsob čistenia filtrov
(22) 20.05.94
(32) 28.05.93
(31) 08/069 039
(33) US
(86) PCT/GB94/01109, 20.05.94 
(57) Spôsob čistenia kovových filtrov zo zariadení na 

výrobu vlákien zvlákňovaných z rozpúšťadla za
hŕňa stupne: a)rozpúšťanie zvlákňovacieho rozto
ku z filtrov použitím horúceho rozpúšťadla 
zvlákňovacieho roztoku, b) vymytie rozpúšťadla 
z filtrov použitím horúcej vody, c) pyrolýzu 
zvyškov zvlákňovacieho roztoku alebo rozpúš
ťadla vo filtroch, d) ultrasonické premývanie py- 
rolyzovaných častíc z filtrov, e) opätovné zahrie
vanie filtrov na uvoľnenie pyrolyzovaných častíc,
f) opätovné ultrasonické premývanie filtrov a
g) vysušenie filtrov.



6 (51) B 08B 3/02, F 16K 11/02, A OlK 1/00
(21) 1014-95
(71) VERNTOFTA AB, Klagstorp, SE;
(72) Andersen Kurt Emmanuel, Hump, DK; Madsen 

Ole, Hump, DK;
(54) Zariadenie na umývanie vnútorného priestoru 

budovy a k nemu pripojený rozvádzači ventil
(22) 16.02.94
(32) 16.02.93
(31) 0174/93
(33) DK
(86) PCT/SE94/00125,16.02.94
(57) Rozvádzači ventil pre vysokotlakové čerpadlo sa 

skladá z uzavretej ventilovej skrine (1), v ktorej je 
otočné uložený rotor (2) ventilu. Rotor (2) ventilu 
je prispôsobený na to, aby počas otáčania, vý
hodne pootáčania, otváral a zatváral prietok kva
paliny do radu výstupných kanálov (8) vytvore
ných vo ventilovej skrini tak, že čerpané médium 
je rozvádzané príslušnými kanálmi von do jed
notlivých dýz usporiadaných postupne. Rozvá
dzači ventil je určený najmä na použitie v zaria
dení na umývanie vnútorného priestoru budovy. 
Uvedené zariadenie sa skladá z vozíka, ktorý je 
pohyblivý v obidvoch smeroch a je vybavený rá
mom, na ktorom sú pripevnené dýzy.
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6(51) B 62D 65/00
(21) 255-95
(71) ZTS Výskumno-vývojový ústav Martin a.s., 

Martin, SK;
(72) Valášek Jozef Ing., Martin, SK;
(54) Univerzálny terénny automobil so snímateľ

nou účelovou nadstavbou
(22) 27.02.95
(57) Univerzálny terénny automobil so snímateľnou 

účelovou nadstavbou, pozostávajúci z terénneho 
samohybného kolesového podvozka (1) a sníma
teľnej účelovej nadstavby (2) rôzneho vyhotove
nia, pri ktorom je opancierovaná kabína vodiča 
umiestnená na podvozku vpredu, účelová nad
stavba vzadu za kabínou vodiča a podvozok aj 
účelové nadstavby rôzneho vyhotovenia sú vyba
vené zariadením, ktoré umožňuje eliminovanie 
výrobných úchyliek upevňovacích rozmerov pod
vozku a nadstavby.



6 (51) B 65D 41/04, 41/08, 41/20, 53/04
(21) 1120-95
(71) Alfelder Kunststoffwerke Herm. Meyer GmbH, 

Alfeld/Leine, DE;
(72) Trombach Horst, Bremen, DE; Wíening Heinz- 

Rudolf, Alfeld OT Gerzen, DE;
(54) Uzáver otvoru nádoby
(22) 14.03.94
(32) 15.03.93
(31) G 93 03 786.4
(33) DE
(86) PCT/EP94/00777, 14.03.94
(57) Tesniaci uzáver otvoru nádoby je vyrobený s pr

vou fóliou (12), ktorá utesňuje otvor (11) nádoby 
(10), s kovovou fóliou (20), predovšetkým hliní
kovou fóliou, na indukčné utesnenie prvej fólie 
(12) na okraji otvoru (11), s odoberateľným tes
niacim viečkom (30), ktoré môže byť znova 
umiestnené alebo naskrutkované, s kontrolova- 
teľno-uvoľniteľnou adhéznou vrstvou (15) medzi 
prvou fóliou (12) a kovovou fóliou (20), ktorá 
umožňuje oddelenie kovovej fólie (20) od prvej 
fólie (12) po odobratí tesniaceho viečka (30), 
a s pružnou vrstvou (28) medzi tesniacim vieč
kom (30) a kovovou fóliou (20). Medzi kovovou 
fóliou (20) a pružnou vrstvou (28) je usporiadaná 
oddeľovacia vrstva (25), ktorá pri indukčnej tep
lote prejde do kvapalného stavu, a vsakovacia 
vrstva (27), ktorá absorbuje v priebehu indukčné
ho procesu skvapalnenú oddeľovaciu vrstvu (25), 
pričom kontrolovateľno-uvoľniteľná adhézna vrs
tva (15) nemá takú pripájaciu vsakovaciu vrstvu 
(27).
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6(51) B65D88/00
(21) 667-94
(71) Chovanec Ladislav st., Lukov, CZ;
(72) Chovanec Ladislav st, Lukov, CZ;
(54) Spôsob manipulácie so sypkými alebo kvapal

nými substrátmi
(22) 02.06.94
(57) Z miesta výroby sa zhromaždená veľkokapacitná 

dávka substrátu, umiestnená v kontajneri uzatvo
renom voči vonkajšiemu prostrediu, dopraví pre
pravným prostriedkom do vopred určeného pre
kladového strediska, kde je s kontajnerom prelo
žená na druhý alebo už konečný prepravný auto
mobilový prostriedok, ktorým sa dopravuje do 
ďalšieho prekladového strediska alebo priamo do 
miest spotreby, kde sa po každom delení veľko
kapacitnej dávky na spotrebiteľské dávky odsy
pem alebo vypúšťaním uskutočňuje odváženie, 
prípadne odmeranie substrátu priamo v koneč
nom prepravnom automobilovom prostriedku pri 
súčasnom vytlačení dokladu o veľkosti odobratej 
dávky a jej cene. V poslednom prekladovom 
stredisku sa veľkokapacitné dávky substrátu v u- 
zatvorenom kontajneri premiestnia s kontajnerom 
priamo konečným prepravným automobilovým 
prostriedkom na tento prepravný prostriedok ale
bo na dočasnú odkladaciu plochu, z ktorej sa 
potom s kontajnerom konečným prepravným

automobilovým prostriedkom premiestnia na jeho 
úložnú plochu.



6 (51) B 65G 53/32, 53/18, 53/04
(21) 1634-95
(71) Modeme Technologije Gradenja, Mtinchen, DE;
(72) Jadrijevic Ante, Mttnchen, DE;
(54) Spôsob a zariadenie na dopravu betónu a po

dobného materiálu v potrubí
(22) 20.06.94
(32) 24.06.93, 03.09.93, 03.01.94, 24.05.94
(31) P 930992A, P 931530A, P 940332A, P 940333A
(33) HR,HR.HR,HR
(86) PCT/EP94/02007,20.06.94
(57) Dopravovanie striekanej a vháňanej betónovej 

zmesi tuhnúcej plastickej konzistencie v potrubí 
(I, II, IV) zahŕňa vstrekovanie tekutiny cez diero
vanie (10), usporiadané v potrubí (1), ktoré ob
klopuje dopravovanú striekanú a vháňanú betó
novú zmes. Tekutinou môže byť stlačený vzduch, 
pena alebo kvapalina. Týmto je trenie medzi do
pravovanou hmotou a vnútornou stenou potrubia 
podstatne znížené. Tekutina môže byť vedená cez 
dierovanie (10) medzi stenovým priestorom medzi 
vonkajším potrubím (4) a vnútorným potrubím 
(1) alebo cez vsadenú v skrutkovnici vyhotovenú 
rúrku, alebo systémom vzájomne prepojených 
dutín (2A) s dierovaním (10) pri jednostennom 
potrubí (1 a 4). Potrubie môže byť prerušovane 
otáčané v smere a proti smeru otáčania hodino
vých ručičiek o 180° so zastaveniami a zdrža
niami, čím je zaistené zníženie priľnavosti a zvý
šenie homogenity zmesi prechádzajúcej cez po
trubie.

----- '-=4 - .'= pt_.
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6 (51) B 65H 35/10, B 31B 1/02,1/14, 33/02, 33/14
(21) 1410-95
(71) Windmoller a Holscher, Lengerich, DE;
(72) Achelpohl Fritz, Lienen, DE; Feldkamper Ri

chard, Lengerich, DE; Brinkmeier Friedhelm , 
Lengerich, DE; Eckelt Ulrich, Tecklenburg, DE;

(54) Rezačka na oddeľovanie perforovaných od
rezkov hadice

(22) 10.11.95
(32) 14.11.94
(31) P 44 40 660.6
(33) DE
(57) Vynález sa týka rezačky na oddeľovanie perforo

vaných odrezkov hadice s predťahovým strojom 
a odtrhovacím strojom, ktoré sú vždy po obi
dvoch stranách pásu hadice, určenému na odde
ľovanie vybavené protiľahlými kladkami alebo 
valcami, cez ktoré bežia nekonečné transportné 
pásy, pričom s kladkami alebo valcami odtrho- 
vacieho stroja je možné pohybovať riadiacim 
prvkom v smere na pás hadice. Vynález spočíva 
v tom, že rezačka takéhoto druhu má v odtrhova- 
com stroji uložené protiľahlé kladky alebo valce 
vždy s výkyvnými ramenami, ktoré sú vždy vý
kyvné uložené okolo výkyvných osí, ktoré ležia 
v smere transportu pásu hadice proti sebe tak, že 
výkyvné ramená sú výkyvné v opačnom smere.



6 (51) C 07C 63/26, 51/09, 51/43,27/02
(21) 91-96
(71) Hills Aktiengesellschaft, Marl, DE;
(72) Korte Hermann-Josef Dipl. Ing. Dr., Haltem, DE; 

Schoengen Anton Dipl. Ing., Witten-Bommem, 
DE; Schwarz Christoph Dipl. Ing. Dr., Marl, DE; 
Jostmann Thomas Dipl. Ing. Dr., Dttlmen, DE;

(54) Spôsob výroby kyseliny tereftalovej a jej izo
mérov

(22) 23.01.96
(32) 24.01.95, 02.10.95
(31) 195 02 122.3, 195 36 814.2
(33) DE, DE
(57) Spôsob výroby kyseliny tereftalovej (TA) a jej 

izomérov z čistého dimetyltereftalátu (DMT) 
a/alebo z DMT-medziproduktov hydrolýzou v 
protiprúdovom reaktore, pri ktorom suma odhá- 
ftacej pary (S) a reakčnej vody (W) zodpovedá 
vzťahu L 5 S + W 5 2L. Voda (L) je potrebná na 
udržanie kyseliny tereftalovej na dne reaktora vo 
forme roztoku.
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6 (51) C 07C 233/62,237/14,237/16,237/04,
C OTD 207/40,221/20,211/88

(21) 672-95
(71) ASTRA AKTIEBOLAG, Sôdertälje, SE;
(72) Bengtsson Stefan, Sôdertälje, SE; HelIberg Sven, 

Sôdertälje, SE; Mohell Nina, Spanga, SE; Zhang 
Lián, Sôdertälje, SE; Hallnemo Gerd, Sôdertälje, 
SE; Jackson David, Sôdertälje, SE; Ulff Bengt, 
Sôdertälje, SE;

(54) Fenyletylamfm a fenylpropylamín, spôsob ich 
výroby a farmaceutický prostriedok, ktorý ich 

’ obsahuje
(22) 16.09.94
(32) 07.10.93
(31) 9303274-6
(33) SE
(86) PCT/SE94/00860, 16.09.94
(57) Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom Z 

znamená nasýtený alebo nenasýtený reťazec s 3 
až 6 atómami uhlíka, m predstavuje číslo 2 alebo 
3, R1 znamená atóm vodíka alebo alkylovú sku
pinu s 1 až 4 atómami uhlíka s priamym alebo 
rozvetveným reťazcom, R2, R3, Ri3 sú vybrané z 
atómu vodíka, hydroxyskupiny, skupiny vzorca 
OR14, atómu halogénu, skupiny vzorca CO2Rg, 
CN, CF3, NO2, NH2, COCH3, OSO2CF3, 
OSO2CH3, CONR10R11, OCOR12, R predstavuje 
skupinu vzorca (1), (2), (3), alebo (4), kde R4, R5, 
R6, R7, R8, W, n3 a n4 majú význam definovaný v

nárokoch. Taktiež je uvedený spôsob ich výroby, 
farmaceutické prostriedky s ich obsahom a pou
žitie týchto zlúčenín na ošetrovanie psychiatric
kých chorôb.
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6(51) C 07C 251/44
(21) 550-94
(71) Považské chemické závody, š. p., Žilina, SK;
(72) Sladký Richard Ing., Žilina, SK; Králik Milan 

Ing. doc. CSc., Bratislava, SK; Gireth Robert Ing. 
CSc., Žilina, SK;

(54) Spôsob výroby cyklohexanonoxímu
(22) 11.05.94
(57) Spôsob výroby cyklohexanónoxlmu sa uskutoč

ňuje oximáciou cyklohexanónu predneutralizova- 
ným vodným roztokom hydroxylamínsulfátu pri 
súčasnom neutralizovaní vznikajúcej kyseliny sí
rovej amoniakom v prietokovom cirkulačnom re
aktore, čím sa dosahuje intenzívne miešanie re
akčnej zmesi a rovnomerný priebeh reakcie v ce
lom objeme reaktora, pri pH 3,5 - 6,5, teplote 
80 - IOO0C a bezrozmerovom zdržnom čase 
0,01-5. Najvhodnejším usporiadaním z hľadiska 
regulovania pH je kaskáda oximačných reakto
rov, ktoré pracujú s prebytkom hydroxylamínsul
fátu, pričom v druhom reaktore prakticky úplne 
zreaguje cyklohexanón na cyklohexanónoxím.
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6(51) C 07C 309/03,303/44
(21) 5967-90
(71) Eniricerche, S.p.A., Milán, IT; Enichem Augusta 

S.p.A., Palermo, IT;
(72) Genova Calogero, Vizzolo Predabissi, IT; Blute 

Irena, Lidingfl, SE; Platone Edoardo, Asti, IT;
(54) Spôsob oddeľovania a získavania paraflnsul- 

fónových kyselín zo zmesí s vodou a s kyseli
nou sírovou

(22) 30.11.90
(32) 01.12.89
(31) 22568 A/89
(33) IT
(57) Zmes paraflnsulfónových kyselín s vodou a s ky

selinou sírovou sa uvedie do styku v cxtrakčných 
podmienkach s nasýteným alifatickým alebo cyk- 
loalifatickým uhľovodíkom, vodná kvapalná fáza 
obsahujúca kyselinu sírovú sa oddelí od organic
kej kvapalnej fázy, tvorenej extrakčným rozpúš
ťadlom obsahujúcim paraflnsulfónové kyseliny 
a z organickej kvapalnej fázy sa získajú parafln
sulfónové kyseliny. Spôsob je obzvlášť vhodný 
na spracovanie produktov, získaných sulfoxidá- 
ciou parafínov oxidom siřičitým a kyslíkom, kata- 
lyzovanou ultrafialovým žiarením.



6(51) C 07C 311/16
(21) 219-95
(71) Leonidov Nikolai Borisovich, Moscow, RU;
(72) Leonidov Nikolai Borisovich, Moscow, RU;
(54) Spôsob prípravy fyzikálne stabilnej kryštálo

vej gama-modifikácie para-aminobenzénsulfa- 
nilamidu

(22) 16.02.95
(57) Spôsob prípravy fyzikálne stabilnej kryštálovej 

gama-modifikácie para-aminobenzénsulfanilami- 
du, spočíva v tom, že sa roztok para-amino- 
benzénsulfanilamidu vo vode alebo organickom 
rozpúšťadle, alebo v ich zmesi ochladzuje pomo
cou chladiaceho prostriedku rýchlosťou minimál
ne 2°C/minútu až po jeho úplnú kryštalizáciu, 
a následne vytvorené kryštály sa oddeľujú a sušia.
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6(51) C 07C 311/29,303/40,279/22,277/08,
A 61K 49/00,31/18,31/17, A OlN 1/00

(21) 131-96
(71) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, 

DE;
(72) Kieemann Heinz-Wemer Dr., Bischofsheim, 

DE; Lang Hans-Jochen Dr., Hofheim, DE; 
Schwark Jan-Robert Dr., Frankfurt, DE; Wei- 
chert Andreas Dr, Egelsbach, DE; Scholz 
Wolfgang Dr., Eschbom, DE; Albus Udo 
Dr., Florstadt, DE;

(54) Zásadito substituované benzoylguanidíny,
spôsob ich výroby, ich použitie ako liečiva 
alebo diagnostického činidla a liečivá obsa
hujúce tieto zlúčeniny

(22) 29.01.96
(32) 30.01.95, 14.02.95
(31) 195 02 795.7,195 04 805.9
(33) DE, DE
(57) Benzoylguanidiny všeobecného vzorca (I), v kto

rom jeden z troch subsituentov R(l>, R(2) a R(3) 
znamená skupinu R(6) -A-B-D-, R(6) je zásaditý 
protonovateľný zvyšok alebo zásaditý heteroaro- 
matický kruhový systém s 1 až 9 atómami uhlika, 
A je skupina CbH2b, kde b má hodnotu 1 až 10 
a jedna alebo dve metylénové skupiny sa môžu 
pripadne nahradiť, B je prípadne substituovaný 
fenylénový alebo naftylénový zvyšok a D je sku
pina -CdH2d-Xr, d má hodnotu 0 až 4, X je -O-,

-CO-, -CH[OR(J1>}-, -SOm- alebo -NR<2»-, f má 
hodnotu 0 alebo 1, R(21) je vodik alebo metyl, 
m má hodnotu 0,1 alebo 2, a zvyšné zo substitu- 
entov R(1), R(2) a R(3) nezávisle sú vodik, halogén, 
kyanoskupina, (Ci.g)alkyl, (CM)alkenyl, pripadne 
substituovaná aminoskupina alebo skupina R(17)- 
-CgH2g-Zb-, g má hodnotu 0 až 4, Ji má hodnotu 
0 alebo 1, Z je kyslík, skupina -CO-, SOv- alebo 
skupina obsahujúca dusik, y má hodnotu 0 až 2 
a R*5) nezávisle sú vodík, (CM)alkyl, fluór, chlór, 
skupina -OR(32), -NR(33)R(Í4) alebo -C,F2r+1, R(32>, 
R(33) a R(34) nezávisle sú vodik alebo (Ci.3)alkyl, 
a r má hodnotu 1 až 4, ako aj ich farmakologicky 
prijateľné soli. Ďalej sa opisuje spôsob ich výro
by a ich použitie ako liečiv na liečenie srdcových 
a obehových ochorení.

R111



6(51)

(21)
(71)
(72)

(54)

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

C 07C 317/48,315/04, C 07D 295/155,213/74,
239/42,233/88,277/42
122-96
Merck Patent GmbH, Darmstadt, DE;
Gericke Rolf Dr., Darmstadt, DE; Baumgarth 
Manfred, Darmstadt, DE; Beier Norbert Dr., 
Darmstadt, DE; Minck Klaus-Otto Dr., Darm
stadt, DE;
Deriváty 4-aminobenzoylguanid(nu, substituo
vané v orto-polohe, spôsob ich prípravy a far
maceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú 
26.01.96 
28.01.95 
P 195 02 644.6 
DE
Deriváty 4-aminobenzoylguanidtnu, substituova
né v orto-polohe všeobecného vzorca (I), kde 
znamená R A, CF3, CH1F, CHF1, C1F5, R3 a R3 
znamenajú od seba nezávisle H, A, C1^ykloal- 
kyl, Ph alebo Het, alebo spolu dohromady tiež C4. 
.jalkylén, Het znamená jedno- alebo dvojjadrovú, 
nasýtenú, nenasýtenú alebo aromatickú hetero- 
cyklickú skupinu s 1 až 4 N, O a/alebo S, viaza
nými cez N alebo C, pripadne substituovanú jed
ným, dvoma alebo tromi substituentami zo súbo
ru Hal, CF3, A, OH, OA, SH, SA, NH1, NHA, 
NA1, CN, NO2 a/alebo karbonylový kyslík, 
A znamená Chalky 1, Hal znamená F, Cl, Br ale
bo J, Ph znamená fenyl, prípadne substituovaný 
jedným, dvoma alebo tromi substitučními zo sú
boru zahŕňajúceho A, OA, NH1, NHA, NA2, F, 
Cl, Br a CF3, a ich fyziologicky vhodné soli majú 
antiarytmické vlastnosti a pôsobia ako inhibitory 
celulámeho NA+ZH+ antiporteru.

(I)
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6 (51) C 07C 323/25,317/28, A 61K 31/13
(21) 1407-95
(71) Knoll Aktiengesellschaft, ĽUdwigshafen, DE;
(72) Harris Paul John, Nottingham, GB; Heal David 

John, Nottingham, GB;
(54) 1-Arylcykloalkylsulfldy, -sulfoxidy a -sulfóny 

na ošetrovanie depresie, úzkosti a Parkinsono- 
vej choroby

(22) 07.05.94
(32) 12.05.93
(31) 9309749.1
(33) GB
(86) PCT/EP94/01494, 07.05.94
(57) Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom m 

predstavuje 0, 1 alebo 2, n znamená 2, 3, 4 alebo 
5, X znamená karbonyl alebo skupinu vzorca (II), 
kde R5 znamená atóm vodíka alebo alkyl, Y zna
mená alkylénový reťazec, ktorý je prípadne sub
stituovaný aspoň jednou alkýlovou skupinou, 
Z znamená alklénový reťazec obsahujúci 2 až 5 
atómov uhlíka, ktorý je prípadne substituovaný 
aspoň jednou alkylovou skupinou, R znamená fe
nyl, ktorý je substituovaný aspoň jedným halogé
nom ako substituentom, alebo R znamená naftyl 
a Ri a R2, ktoré sú rovnaké alebo rôzne, predsta
vujú vodík, alkyl alebo aralkyl, s podmienkou, že 
keď’ Ri znamená benzyl, R2 predstavuje vodík 
alebo metyl a ich farmaceuticky prijateľné soli, 
ktoré majú použitie pri ošetrovaní depresie, úz

kosti, Parkinsonovej choroby, obezity, porúch 
vedomia, epileptických záchvatov a neurologic
kých porúch, ako je epilepsia, a ako neuroprotek- 
tívne prípravky na ochranu proti stavom, ako je 
mrtvicový záchvat.

X-Y-S(O)m -Z-NR1R2
R_(j5H2>n

OH
R 5 (H)



6 (51) C 07C 323/65,319/20, A 61K 31/18,31/10,
C 07D 213/70, 239/10, 239/38,277/16,249/10, 
521/00

(21) 128-96
(71) Merck Patent GmbH, Darmstadt, DE;
(72) Gericke Rolf Dr., Darmstadt, DE; Baukmgart 

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

(54) Deriváty 4-merkaptobenzoyIguanidfnu, substi
tuované v orto-polohe, spôsob ich prípravy a 
farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú

(22) 29.01.96
(32) 31.01.95
(31) P 195 02 895.3
(33) DE
(57) Deriváty 4-merkaptobenzoylguanidínu, substitu

ované v orto-polohe všeobecného vzorca (I), kde 
znamená R1 A, CF3, CH2F, CHF2, C2F5, R2 zna
mená H, A, C3.7cykloalkyl, Ph alebo Het, Het 
znamená jedno- alebo dvojjadrovú, nasýtenú, ne
nasýtenú alebo aromatickú heterocyklickú skupi
nu s 1 až 4 N, O a/alebo S, viazanými cez N ale
bo C, prípadne substituovanú jedným, dvoma a- 
Iebo tromi substitučními zo súboru Hal, CF3, A, 
OH, OA, SH, SA, NH2, NHA, NA2, CN, NO2 
a/alebo karbonylový kyslík, A znamená C^alkyl, 
Hal znamená F, Cl, Br alebo J, Ph znamená fenyl, 
pripadne substituovaný jedným, dvoma alebo 
tromi substituentmi zo súboru zahŕňajúceho A, 
OA, NH2, NHA, NA2, F, Cl, Br a CF3, a ich zna
mená fyziologicky vhodné soli majú antiarytmic- 
ké vlastnosti a pôsobia ako inhibitory celulámeho 
NA+ZH+ antiporteru.
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6 (51) C 07D 207/30, 207/325,207/33, 207/34,405/02, 
405/04,409/02, 409/04, C 07C 19/08

(21) 1438-95
(71) American Cyanamid Company, Wayne, NJ, US;
(72) Venkataraman Kameswaran, Princeton Junction, 

NJ, US;
(54) Spôsob výroby arylpyrolových zlúčenín, me- 

, dziprodukty na ich výrobu a spôsob ich výro
by

(22) 16.11.95
(32) 22.11.94
(31) 08/343 147
(33) US
(57) Spôsob výroby arylpyrolov všeobecného vzorca 

(IV), kde n je 1 až 8, A je každý nezávisle H, ha
logén, CN, NO2, Ci.4-alkyl, -halogénalkyl, -alko- 
xy, -halogénalkoxy, -alkyltio alebo -alkyl-sulfi- 
nyl. Pokiaľ MaQ spolu susedia, pripadne tvoria 
spolu s atómami, ku ktorým sú viazané, kruh, 
MQ je zvyšok -OCH2O-, OCF2O- alebo 
-CH=CH-CH=CH-; R2, R3 a R4 je každý nezávis
le H, halogén, nitro alebo formyl, alebo R3 a R4 
spolu s atómami, ku ktorým sú viazané, pripadne 
tvoria kruh, v ktorom zoskupenie R3R4 predstavu
je zvyšok -C(R5)=C(R6)-C(R7)=C(Rs)-; R5, R6, R7 
a R8 je každý nezávisle H, halogén, kyano alebo 
nitro a 2 je O alebo S; pri ktorom sa perfluóral- 
kanoylaminonitril II, kde Aan majú uvedený 
význam, nechá reagovať aspoň s 1 molámym

ekvivalentom acyIhalogenidu v prítomnosti kyse
liny a prípadne v prítomnosti rozpúšťadla a takto 
vzniknutý oxazolamín 1 sa nechá reagovať aspoň 
s 1 molámym ekvivalentom 2-halogénakrylonit- 
rilu alebo 2,3-dihalogénpropionitrilu v prítom
nosti aspoň 1 molámeho ekvivalentu bázy pri 
vzniku požadovaného aiylpyrolu IV. Predmetom 
riešenia sú i oxazolamíny I a spôsob ich výroby.

(I)

(II)

(IV)



6 (51) C 07D 207/416,333/38, A 61K 31/38,31/155,
C OTD 307/68, C 07C 257/18

(21) 163-96
(71) ASTRA AKTIEBOLAG, SOdertälje, SE;
(72) Gentile Robert James, Scottsville, NY, US; Mur

ray Robert John, Brighton, NY, US; MacDonald 
James Edwin, Pittsford, NY, US; Shakespeare 
William Calvin, Rochester, NY, US;

(54) Amidinové deriváty s aktivitami oxid dusnatý- 
syntetázy

(22) 12.08.94
(32) 12.08.93, 25.09.93, 11.12.93,27.01.94, 10.06.94
(31) 9316806.0, 9319835.6, 9325410.0,

9401580.7, 9411700.9
(33) GB, GB, GB, GB, GB
(86) PCT/GB94/1767, 12.08.94
(57) Opisuje sa zlúčenina všeobecného vzorca (I), kde 

D predstavuje fenyl, pyridinyl alebo päťčlenný 
heterocyklický aromatický kruh, obsahujúci 1 až 
4 heteroatómy vybraté z O, S a N, kde tri skupiny 
sú prípadne substituované jednou až troma sku
pinami vybratými z Ci až C6 alkylu, Q až C6 
alkoxy, halogénu a Ct až C6 perfluóralkylu; alebo 
Ci až C6 perfluóralkyl; R1 predstavuje vodík, Ci 
až C6 alkyl alebo halogén; R2 predstavuje 
-X(CH2)nZCONR3R4, -X(CH2)nNHCO(CH2)1. 
NR3R4, -X(CH2)pNR3R4, -X(CH2)nNHCOR5 ale
bo -(CH2)qNHC(NH)R6; kde X, Z, R3, R4, R5 
a R6, n, s, p a q majú v opise definovaný význam, 
spôsob ich prípravy a prípravky, ktoré ich obsa
hujú. Zlúčeniny vzorca (I) majú inhibičnú aktivi
tu oxid dusnatý-syntetázy.

•’-t* o (!)
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6 (51) C OTD 209/44, A 61K 31/40
(21) 130-96
(71) Rhone-Poulenc Rorer S.A., Antony, FR;
(72) Achard Daniel, Thiais, FR; Grisoni Serge, Choi- 

syle-Roi, FR; James-Surcouf Evelyne, Lésigny, 
FR; Malleron Jean-Luc, Marcoussis, FR; Morgat 
Anne, Gentilly, FR; Peyronel Jean-Francois, Pa- 
laiseau, FR; Sabuco Jean-Francois, Thiais, FR;

(54) Perhydroizoindolové deriváty, spôsob ich prí
pravy a farmaceutické kompozície obsahujúce 
tieto deriváty

(22) 28.07.94
(32) 30.07.93,07.10.93
(31) 93/09400,93/11946
(33) FR5FR
(86) PCT/FR94/00952, 28.07.94
(57) Perhydroizoindolové deriváty všeobecného vzor

ca (I), v ktorom R1 znamená prípadne substituo
vanú fenylovú, cyklohexydienylovú, naftylovú, 
indenylovú alebo heterocyklickú skupinu, 
R2 znamená atóm vodíka, halogénu, hydroxy-sku- 
pinu, alkylovú, aminoalkylovú skupinu, alkyla- 
minoal kýlovú skupinu, dialkylaminoalkylovú 
skupinu, alkyloxy-, alkyltio-, acyloxy- skupinu, 
karboxylovú, alkyloxykarbonylovú, benzyloxy- 
karbonylovú skupinu, amino- alebo acylamino- 
skupinu, R3 znamená fenylovú skupinu, prípadne 
substituovanú v polohe 2 alkylovou alebo alkylo- 
xy-skupinou (1 alebo 2 C), atómom fluóru alebo

disubstituovanú trifluórmetylovými skupinami, 
R5 a R5 sú rovnaké alebo rôzne a jeden znamená 
atóm vodíka, hydroxy-skupinu alebo alkylovú 
skupinu a druhý atóm vodíka alebo alkylovú 
skupinu a R4 znamená hydroxy-skupinu alebo 
atóm fluóru, v ich izomémych formách so štruk
túrou (Ia) alebo vo forme ich zmesí alebo ich solí, 
pokiaľ existujú, a spôsob ich prípravy. Deriváty 
podľa vynálezu sú obzvlášť zaujímavé ako agoni- 
zujúce činidlá látky P.

K R

o
Il ,

H—C—CH —a1 (D

r2

Ä R
G
H 1H-C-CH-S1 (Ia)

R3 Rt



6(51) C 07D 211/60, A 61K31/44S
(21) 1622-95
(71) Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd, DK;
(72) Sarensen Per Olaf, Frederiksberg, DK; Lau Jes- 

per, Farum, DK; Andersen Knud Erik, Smarum, 
DK; Petersen Hans, Vanlase, DK; Lundt Behrend 
Friedrich, KokkedaJ, DK;

(54) N-substituované azaheterocyklické karboxylo
vé kyseliny a ich estery

(22) 22.06.94
(32) 23.06.93
(31) 0745/93
(33) DK
(86) PCT/DK94/00252, 22.06.94
(57) Sú opísané látky so všeobecným vzorcom (I), 

spôsob ich prípravy a kompozity obsahujúce tieto 
látky. V uvedenom všeobecnom vzorci (I) je A 
nasýtený alebo nenasýtený päť- alebo šesťčlenný 
kruh so substituentmi: fenyl, benzylidén, CM-al- 
kyl substituovaný fenylom alebo C2^alkenyl 
substituovaný fenylom. Fenyl alebo benzylidén 
môžu byť substituované halogénmi, CM-alkyl- 
mi, Cn-alkoxylmi alebo trifluórmetylom. Nasý
tený alebo nenasýtený päť- alebo šesťčlenný kruh 
môže byť spojený s benzénovým kruhom. R1 a R2 
reprezentujú atómy vodíka alebo spolu predstavu
jú väzbu. Xje hydroxy alebo CM-alkoxyskupina 
alebo farmaceuticky vhodná soľ, n = 1 až 5. Opí
sané zlúčeniny slúžia na výrobu liečiv na liečbu 
porúch centrálnej nervovej sústavy, týkajúcich sa 
prenosu GABA.
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6(51) C 07D 211/60, A 61K 31/445
(21) 1623-95
(71) Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd, DK;
(72) Andersen Knud Erik, Smorum, DK; Lau Jesper, 

Farum, DK; Sarensen Per Olaf, Frederiksberg, 
DK; Petersen Hans, Vanlase, DK; Lundt Beh- 
rend Friedrich, Kokkedal, DK;

(54) N-substituované azaheterocyklické karboxy
lové kyseliny a ich estery, spôsob ich prípravy 
a farmaceutické prostriedky ich obsahujúce

(22) 22.06.94
(32) 23.06.93
(31) 0744/93
(33) DK
(86) PCT/DK94/00251, 22.06.94
(57) Sú opísané terapeuticky účinné azaheterocyklic

ké zlúčeniny všeobecného vzorca (I), spôsob ich 
prípravy a farmaceutické prostriedky obsahujúce 
tieto zlúčeniny. Zlúčeniny (I) sú vhodné na prí
pravu liekov na liečenie porúch centrálneho ner
vového systému, súvisiacich s absorpciou GA
BA. Vo vzorci (I) A znamená nasýtený alebo ne
nasýtený päť- alebo šesťčlenný karbocyklický 
kruh, prípadne substituovaný fenylom, benzyli- 
dénom, CM-alkyl sub-stituovaným fenylom ale
bo C2_5-alkenyl substituovaným fenylom, pričom 
fenyl alebo benzylidén je prípadne substituovaný 
halogénom, Ci-t-alkylom, CM-alkoxylom alebo 
trifluórmetylom, a kde nasýtený alebo nenasýte

ný päť- alebo šesťčlenný karbocyklický kruh je 
prípadne kondenzovaný s benzénovým kruhom.

A=N-O-(CH2)irN

COX

(I



6(51) C 07D 211/60, A 61K 31/445
(21) 1625-95
(71) Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd, DK;
(72) Petersen Hans, Vanlase, DK; Andersen Knud 

Erik, Smerom, DK; Serensen Per Olaf, Frede- 
riksberg, DK; Lau Jesper, Farum, DK; Petersen 
Henning Borge, Lyngby, DK; Lundt Behrend 
Friedrich, Kokkedal, DK;

(54) N-substituované azaheterocyklické karboxylo
vé kyseliny a ich estery

(22) 22.06.94
(32) 23.06.93
(31) 0743/93
(33) DK
(86) PCT/DK94/00250, 22.06.94
(57) Sú opísané azahcterocyklické zlúčeniny všeobec

ného vzorca (I), spôsob ich prípravy a farmaceu
tické prostriedky, ktoré ich obsahujú. Zlúčeniny 
(!) sa dajú použiť na výrobu liečiv na liečenie po
rúch centrálnej nervovej sústavy, ktoré sa týkajú 
prenosu GABA. Vo všeobecnom vzorci (I) je A 
skupina všeobecného vzorca (II) alebo skupina 
všeobecného vzorca (III).
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6(51) C 07D 211/60, A 61K 31/445
(21) 1627-95
(71) Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd, DK;
(72) Lau Jesper, Farum, DK; Petersen Hans, Van lase, 

DK; Andersen Knud Erik, Smarum, DK; 
Serensen Per Olaf, Frederiksberg, DK; Lundt 
Behrend Friedrich, Kokkedal, DK;

(54) N-substituované azahcterocyklické karboxylo
vé kyseliny a ich estery, spôsob ich prípravy a 
farmaceutické prostriedky ich obsahujúce

(22) 22.06.94
(32) 23.06.93
(31) 0746/93
(33) DK
(86) PCT/DK94/00253, 22.06.94
(57) Sú opísané azahcterocyklické zlúčeniny všeobec

ného vzorca (I), v ktorom A znamená (a), (b) ale
bo (c), spôsob ich prípravy a farmaceutické pros
triedky obsahujúce tieto zlúčeniny. Zlúčeniny (I) 
sú vhodné na prípravu liečiv na liečenie porúch 
centrálneho nervového systému, závislých od ab
sorpcie GABA.

A-IayiO-(CH1)l (!)

R'
Xi-CH1 (D 

R*
CH (b) 

RF



6(51) C 07D 211/90,211/82, A 61K 31/44
(21) 1581-95
(71) Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, DE;
(72) Urbahns Klaus Dr., Wuppertal, DE; Heine Hans- 

-Georg Dr., Krefeld, DE; Glaser Thomas Dr., 
Overath, DE; Wittka Reilinde Dr., Kôln, DE; De 
Vry Jean-Marie-Viktor Dr., Rôsrath, DE; Som- 
mermeyer Henning Dr., Kôln, DE;

(54) Použitie 5-acyl-l,4-dihydropyridfnov, 5-acyl- 
-1,4-dihydropyridíny, spôsob ich výroby a far
maceutické prostriedky tieto látky obsahujúce

(22) 15.12.95
(32) 16.12.94
(31) P 4444864.3
(33) DE
(57) Je opísané nové použitie čiastočne známych 1- 

-alky 1-5-acy 1-1,4-dihydropyridinov všeobecného 
vzorca (I), v ktorom majú susbstituenty významy 
uvedené v opisnej časti, na výrobu liekov na ošet
renie ochorení centrálneho nervového systému, 
ktoré majú selektívne modulačný účinok na dras
líkové kanály, použitie nových l-alkyl-5-acyl- 
-1,4-dihydropyridlnov všeobecného vzorca (I), 
spôsob ich výroby a farmaceutické prostriedky 
tieto látky obsahujúce.

R1

(O

26A VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 9 - 1996 - SK (zverejnené prihlášky vynálezov)

6(51) C 07D 215/44,215/26, A 61K 31/47
(21) 1549-95
(71) ASTRA AKTIEBOLAG, Sôdertälje, SE;
(72) Starke Carl Ingemar, Gôteborg, SE;
($4) Nové účinné zlúčeniny
(22) 08.06.94
(32) 11.06.93, 30.11.93
(31) 9302005-5,9303970-9
(33) SE, SE
(86) PCT/SE94/00552,08.06.94
(57) Sú opísané nové chinolinové deriváty všeobecné

ho vzorca (I), ktoré inhibujú exogénne alebo en
dogénne stimulovanú sekréciu žalúdočnej kyseli
ny, a tak môžu byť použité pri príprave liečiv na 
prevenciu a liečbu gastrointestinálnych zápalo
vých chorôb.



6 (SI) C 07D 221/18, A 61K 31/435, C 07D 471/06,
491/06, 513/06, 495/06, 471/06, 221:00, 221:00, 
471/06,241:00,221:00

(21) 1630-95
(71) The Du Pont Merck Pharmaceutical Company, 

Wilmington, DE1 US;
(72) Patten Arthur David, Wilmington, DE, US; Pa- 

cofsky Gregory James, Wilmington, DE, US; 
Seitz Steven Paul, Swarthmore, PA, US; Akami- 
ke Emeka Amaechi, Bear, DE, US; Chemey Ro
bert Joseph, Newark, DE, US; Kaltenbach Robert 
Frank III., Wilmington, DE, US; Orwat Michael 
James, Wilmington, DE, US;

(54) Bisimidy a farmaceutické prostriedky na ich 
báze

(22) 15.06.94
(32) 24.06.93
(31) 08/080 862
(33) US
(86) PCT/US94/06442, 15.06.94
(57) Sú opísané bisimidy polycyklických a heterocyk- 

lických chromofórov, ktoré sú užitočné ako pro- 
tinádorové látky, a farmaceutické prostriedky na 
ich báze. Tieto bisimidy majú štruktúra zodpove
dajúcu všeobecnému vzorcu (I), kde jednotlivé 
symboly znamenajú: R1, R2, R9 a R10 atóm vodí
ka, C1-4-alkylovú skupinu, alkoxyskupinu, dialky- 
laminoskupinu, nitroskupinu, kyanoskupinu, ha
logén, triflórmetylovú skupinu alebo fenylskupi- 
nu. X1 a Y1 podobne ako X2 a Y2 tvoria navzájom 
substituovaný benzénový kruh alebo heterocyk
lus. Mostíková skupina Q predstavuje alkylový 
reťazec s jedným alebo dvoma atómami dusíka.

(x)
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6(51) C OTD 239/48
(21) 103-96
(71) CIBA-GEIGY AG, Basle, CH;
(72) Assercq Jean-Marie, MOhlin, CH; Schwemlein 

Heinz Peter, Baton Rouge, LA, US; Perine Jef
frey William, Baton Rouge, LA, US;

(54) Spôsob prípravy substituovaných 4,6-diamino- 
-5-kyanpyrimidínov a ich medziproduktov

(22) 14.07.94
(32) 26.07.93,21.03.94
(31) 08/097 141, 08/210 980
(33) US, US
(86) PCT/EP94/02312, 14.07.94
(57) Substituované 4,6-diamino-5-kyánpyrimidíny 

všeobecného vzorca (I), kde R1 je vodík, (C1-C6)- 
-alkyl, (C2-C6)-Blkenyl alebo (C2-C6)-alkinyl a R2 
je vodík, (CrCio)-alkyl alebo (C2-C6)-Cykloalkyl, 
alebo Ri a R2 spolu predstavujú zvyšok vybraný 
zo skupiny tvorenej -(CH2)3-, -(CH2)4- a (CH2)5- 
sa pripraví spôsobom, ktorý zahŕňa reakciu dial- 
kyl-kyánimidokarbonátu všeobecného vzorca 
(V), kde R3 je (C1-C4)-Blkyl, so soľou alkalické
ho kovu s malonomitrilom, alebo s malononitri- 
Iom a zásadou, ktorá obsahuje alkalický kov, pri 
teplote od -10 do +40°C, na získanie soli alkalic
kého kovu s 1 -alkoxy-1 -kyánamino-2,2-dikyán- 
etylénom všeobecného vzorca (IV), kde R3 je 
(CrC4)-alkyl a M+ je katión alkalického kovu, 
reakciou tejto zlúčeniny s nadbytkom amoniaku

pri teplote 60 až 110°C, na získanie soli alkalic
kého kovu s 1-amino-l-kyánamino-2,2-dikyán- 
etylénom všeobecného vzorca (II), kde M+ je ka
tión alkalického kovu, reakciou tejto soli s nad
bytkom chlorovodíka v sekundárnom alkohole, 
vode alebo v ich zmesi ako rozpúšťadle, na zís
kanie 2chlór-4,6-diamino-5-kyánpyrimidfnu, a 
potom reakciou tejto zlúčeniny s amínom vše
obecného vzorca R1R2NH, na získanie konečného 
produktu.

M*

tŕ



6 (51) C OTD 239/95,401/04, 405/04, 409/04,
A OlN 43/54

(21) 1402-95
(71) E.I. Du Pont De Nemours and Comp., Wilming

ton, DE, US;
(72) Bereznak James Francis, Aston, PA, US; Chang 

Zen-Yu, Hockessin, DE, US; Selby Thomas 
Paul, Wilmington, DE, US; Sternberg Charlene 
Gross, Wilmington, DE, US;

(54) Kondenzované bicyklické pyrimidinóny, fun
gicid ne prostriedky na ich báze a spôsob po
tláčania chorôb rastlín ich použitím

(22) 10.05.94
(32) 12.05.93, 28.10.93
(31) 08/060 629, 08/144 904
(33) US, US
(86) PCT/US94/04965, 10.05.94
(57) Kondenzované bicyklické pyrimidinóny všeobec

ného vzorca (I), (II) a (III), kde všeobecné sym
boly majú význam uvedený v opise, ich N-oxidy 
a poľnohospodársky vhodné soli sú univerzál
nymi alebo selektivnymi fimgicidmi a je možné 
použiť ich najmä na preventívne a kurattvne po
tláčanie múčnatky trávnej na obilninách.

ť
R5

R4
S(O)0Rs

R'

NR1R9

(I)

(II)

(III)
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6 (51) C 07D 249/08,303/48, C 07C 33/50,49/567,
A OlN 43/653

(21) 360-96
(71) Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, DE;
(72) Lindemann Michael, Hamm, DE; Dutzmann 

Stefan, Hilden, DE; Dehne Heinz-Wilhelm, 
Bonn, DE; Hänssler Gerd, Leverkusen, DE;

(54) Butenol-triazolylové deriváty, spôsob ich vý
roby a ich použitie ako mikrobicídov

(22) 06.09.94
(32) 16.09.93, 07.06.94
(31) P 43 31 476.7, P 44 19 812.4
(33) DE, DE
(86) PCT/EP94/02964, 06.09.94
(57) Butenol-triazolylové deriváty všeobecného vzor

ca (I), v ktorom majú substituenty významy uve
dené v opisnej časti, spôsob ich výroby, medzi- 
produkty pre ich výrobu všeobecných vzorcov 
(II), (III) a (X), v ktorých majú substituenty výz
namy uvedené v opisnej časti a ich použitie ako 
mikrobicídov pri ochrane rastlín a ochrane mate
riálov.

(O

Z,

CHj
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6 (51) C 07D 249/14, C 07C 333/20
(21) 1422-95
(71) BUCKMAN LABORATORIES INTERNATIO

NAL, INC., Memphis, TN, US;
(72) Marble Lyndon K., Germantown, TN, US; Pu

ckett Wallace E., Bartlett, TN, US;
(54) Spôsob výroby N-kyanoditioiminokarbonátov 

a 3-merkapto-5-amino-lH-l,2,4-triazolu
(22) 18.05.94
(32) 18.05.93
(31) 08/062 532
(33) US
(86) PCT/US94/05892, 18.05.94
(57) Soli kovov 1 alebo 2 a N-kyanoditioiminokarbo- 

nátu sa pripravia reakciou kyanamidu, sírouhlíka 
a hydroxidov kovov skupiny 1 alebo 2, výhodne 
v metanolickom rozpúšťadle. Tieto soli sa môžu 
previesť na kovové soli S-substituovaných N- 
-kyanoditioiminokarbonátov, ktoré reagujú s hyd- 
razínom alebo jeho hydrátom pri poskytnutí ko
vovej soli 3-merkapto-5-amino-1H-1,2,4-triazolu.
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6(51)
(21)
(71)
(72)

(54)

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

C OTD 253/06, A OlN 43/707,37/34 
5576-85
Janssen Pharmaceutica N. V., Bcerse, BE;
Bocckx Gustaaf Maria, Oud-Tumhout, BE; 
Raeymaekers Alfons Herman Margarétka, Beerse, 
BE; Sipido Vietor, Merksem, BE; 
a-Aryl-4-/4,5-dihydro-3,5-dioxo-l,2,4-triazín- 
-2(3H)yl/benzénacetonitrily a spôsob ich výro
by
30.07.85 
01.08.84 
636 538 
US
Deriváty a-aryl-4-/4,5-dihydro-3,5-dioxo-l,2,4- 
-triazin-2(3H)yl/benzénacetonitrilu so všeobec
ným vzorcom (I), kde R1 a R2 znamenajú vodík, 
halogén alebo CMalkyl, R znamená vodík, 
CMalkyl alebo halogénfenyl, R4 a R5 znamenajú 
vodík, halogén, trifluórmetyl alebo Ci-talkyl a ich 
stereochemicky izoméme formy. Deriváty so 
vzorcom (I) sa pripravia elimináciou karboxylo
vej skupiny zo zlúčenín so všeobecným vzorcom 
(III), pôsobením kyseliny merkaptooctovej pri 
teplote 160 až 200°C. Sú účinnými činidlami 
proti protozoám.
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6 (51) C 07D 285/32,285/24,285/20,285/16, 
A61K31/S4

(21) 1170-95
(71) PLIVA farmaceutska, kemijska, prehrambena 

i kozmetička industrija, dioničko društvo, Zagreb, 
HR;

(72) Kovačevič Miče D.Sc., Zagreb, HR; Grdiša Mira 
D.Sc., Zagreb, HR; Pavelič Krešimir D.Sc., Za
greb, HR; Horvatič Maijeta M.Sc., Zagreb, HR; 
Mandič Zora M.Sc., Zagreb, HR; Tomič Miijana 
M.Sc., Zagreb, HR; Herak Jure J. D.Sc., Zagreb, 
HR; Lukič Irena M.Sc., Zagreb, HR;

(54) 5-tia-l,4-diazabicyklo[4.2.0]oktán-3,8-dioxo- 
zlúčeniny

(22) 21.09.95
(32) 21.09.94
(31) P 940577 A
(33) HR
(57) Sú opísané 5-tia-1,4-diazabicykIo[4.2.0]oktán- 

-3,8-dioxo- zlúčeniny všeobecného vzorca (I), 
vhodné na výrobu liečiva na potlačenie rastu ná
dorových buniek, najmä na potlačenie buniek ra
koviny krčka maternice (HeLa), použitím rôznych 
substituovaných 5-tia-1,4-diazabicyklo[4.2.0]ok- 
tán-3,8-dioxo- derivátov.

(I)
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6 (51) C OTD 401/06,401/02, A 61K 31/41,31/435
(21) 1638-95
(71) Synthelabo, Le Plessis-Robinson, FR;
(72) Altenburger Jean Michel, Meudon, FR; Lassalle 

Gilbert, C lam art, FR;
(54) Deriváty l-oxo-2-(fenylsuIfonylamino)pentyí- 

piperidinu, spôsob ich prípravy a farmaceu
tický prostriedok, ktorý ich obsahuje

(22) 22.12.95
(32) 23.12.94
(31) 94.15549
(33) FR
(57) Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 

znamená atóm vodíka alebo (CM)alkylovú sku
pinu, R2 znamená atóm vodíka, priamu alebo 
rozvetvenú (C Mjalkylovú skupinu, R3 znamená 
priamu alebo rozvetvenú (Ci.7)alkylovú skupinu 
alebo skupinu -(CH2)nOCH3, kde n = 1, 2 alebo 
3, alebo skupinu -CH2O(C2H4O)mCH3, kde 
m = 1, 2 alebo 3, R4 znamená atóm vodíka alebo 
halogénu, R5 znamená priamu alebo rozvetvenú 
(Cnjalkylovú skupinu a A znamená fenylovú 
skupinu, prípadne substituovanú jedným alebo 
niekoľkými substituentmi zvolenými z množiny 
zahŕňajúcej atómy halogénov, priamu alebo roz
vetvenú (Ci-tjalkylovú skupinu, priamu alebo 
rozvetvenú (CM)alkoxyskupinu a trifluórmetylo-

vú skupinu, pyridinylovú, tienylovú alebo fiuylo- 
vú skupinu, prípadne substituovanú uvedeným 
spôsobom, alebo cyklo(C«)alkylovú skupinu, vo 
forme voľnej zásady alebo adičných solí s farma
ceutický prijateľnými kyselinami. Tieto zlúčeniny 
majú terapeutické použitie.



6 (51) C 07D 401/12,401/02, A 61K 31/445,31/395
(21) 1440-95
(71) LABORATOIRES UPSA, Agen, FR;
(72) Bru-Magniez Nicole, Paris, FR; Potin Dominique 

Ing., Aubergenville, FR; Teuton Jean-Marie, La 
Celle Saint Cloud, FR;

(54) Piperidinyltioindolové deriváty, spôsob ich 
prípravy a farmaceutické prostriedky obsahu
júce tieto deriváty

(22) 13.04.94
(32) 18.05.93
(31) 93/05966
(33) FR
(86) PCT/FR94/00410, 13.04. 94
(57) Piperidinyltioindolové deriváty všeobecného 

vzorca (1), v ktorom majú X], X2, Rt, R2 a R3 
charakteristické významy uvedené v opise a p je 
celé číslo od 0 do 2, ktoré prejavujú analgetické 
účinky. Do rozsahu rovnako patri postup prípravy 
uvedených zlúčenín, farmaceutické prostriedky 
obsahujúce tieto účinné látky a ich použitie ako 
prostriedkov s analgetickým účinkom.
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6(51) C 07D 401/12, A 61K 31/44
(21) 58-96
(71) ASTRA AKTIEBOLAG, SOdertälje, SE;
(72) Lindberg Per Lennart, Môlndal, SE; Sundén 

Gunnel Elisabeth, Goteborg, SE; Von Unge Per 
Oskar Sverker, Fjäras, SE;

(54) Substituované benzimidazoly
(22) 11.05.95
(31) PCT/SE94/00510
(32) 27.05.94
(33) SE
(86) PCT/SE95/00518, 11.05.95
(57) Opisujú sa opticky čisté zlúčeniny vzorca (la, lb), 

teda (+>5-fluoro-2-[/(4-cyklopropylmetoxy-2-py- 
ridinyl)metyl/sulfinyl]-1 H-benzimidazol a (-)-5- 
-fluoro-2-[/(4-cyktopropylmetoxy-2-pyridinyl)me- 
tyl/sulfinyl]-1 H-benzimidazol a taktiež Na+, Mg2+, 
Ca2+, Li+, K+, N+ (R)4 soli jednotlivých enantio- 
mérov uvedených zlúčenín, kde R je alkylová 
skupina s 1 až 4 atómami uhlíka. Ďalej je opísaný 
spôsob ich výroby, farmaceutické prostriedky, 
ktoré obsahujú tieto látky ako aktívne příměsi, 
a získané medziprodukty týchto zlúčenín.

(la, Ib)



6 (51) C 07D 413/06,417/06,417/14, 263/32, 277/24,
A 61K 31/41,31/44

(21) 1598-95
(71) ASTRA AKTIEBOLAG, Sódertälje, SE;
(72) Boar Bernard Robin, Letchworth, Herts, GB; 

Cross Alan John, Woking, Surrey, GB; Gray 
Duncan Alastair, Hyssington Churchstoke Powys, 
GB; Green Alfred Richard, Abingdon, Oxon, GB;

(54) Nové (l-heteroazolyl-l-heterocyklyl)alkánové 
deriváty a ich použitie ako neuroprotektívne 
prípravky

(22) 05.07.94
(32) 06.07.93
(31) 9302332-3
(33) SE
(86) PCT/SE94/00663,05.07.94
(57) Sú opísané heterocyklické zlúčeniny všeobecného 

vzorca (I), v ktorom X znamená atóm kyslíka, sí
ry, selénu alebo skupinu NR2, Y1, Y2, Y3 a Y4 
znamenajú nezávisle od seba atóm dusíka alebo 
skupinu CR2, Z znamená atóm kyslíka, síry alebo 
selénu alebo skupinu NR2 alebo C=N, mostíková 
skupina A je bližšie opísaná v opisnej časti, ich 
geometrické a optické izoméry a ich racemáty, 
pokiaľ takéto izoméry existujú, rovnako ako ich 
farmaceuticky prijateľné adičné soli s kyselinami 
a ich solváty, spôsob a medziprodukty na ich vý
robu, farmaceutické prostriedky obsahujúce tieto 
zlúčeniny.
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6 (51) C 07D 417/12,417/02, A 61K 31/425,31/435
(21) 1633-95
(71) SANOŕl, Paris, FR;
(72) Badorc Alain, Roquettes, FR; Bordes Marie- 

-Francoise, Labarthe sur Leze, FR; De Cointet 
Paul, Toulouse, FR; Herbert Jean-Marc, Toume- 
feuille, FR; Maffrand Jean-Pierre, PorteVGaron- 
ne, FR;

(54) Substituované deriváty 4-fenyltiazolov, spôsob 
ich prípravy a farmaceutické prípravky, ktoré 
ich obsahujú

(22) 22.12.95
(32) 28.12.94
(31) 94 15805
(33) FR
(57) Substituované deriváty 4-fenyltiazolov všeobec

ného vzorca (I), spôsob ich prípravy a farmaceu
tické prípravky, ktoré ich obsahujú. Všeobecné 
symboly R, A, Ri a Y majú významy, uvedené 
v opisnej časti.



6(51) C 07D 471/02, A 61K 31/495
(21) 1553-95
(71) LABORATOIRES UPSA, Agen, FR;
(72) Bm-Magniez Nicole, Paris, FR; Launay Michele 

Ing., Rueil Malmaison, FR; Teuton Jean-Marie, 
La Celle Saint Cloud, FR;

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

(22) 24.06.94
(32) 25.06.93
(31) 93/07746
(33) FR
(86) PCT/FR94/00763, 24.06.94
(57) Naftylové deriváty všeobecného vzorca (I), v kto

rom X znamená atóm vodíka alebo halogénu, 
Y je atóm kyslíka, síry alebo skupina NH a R, R1 
a R2 majú rad špecifických významov uvedených 
v opise a ich adičné soli, ktoré sú vhodné na tera
peutické použitie, hlavne ako lieky s antiprolife- 
račnými schopnosťami. Tieto látky je možné po
užiť na účinné liečenie rakoviny, psoriázy, ater- 
sklerózy, restenóznych stavov alebo iných pato
logických stavov spôsobených proliferáciou bu
niek. Je tiež opísaný spôsob prípravy uvedených 
zlúčenín a farmaceutické prostriedky s ich obsa
hom.

d)
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6 (51) C 07D 471/04, A 61K 31/44,31/47
(21) 1580-95
(71) Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, DE;
(72) Urbahns Klaus Dr., Wuppertal, DE; Heine Hans- 

-Georg Dr., Krefeld, DE; Junge Bodo Dr., Wup
pertal, DE; Glaser Thomas Dr., Overath, DE; 
Wittka Reilinde Dr., Kôln, DE; De Vry Jean- 
-Marie-Viktor Dr., Rôsrath, DE; Sommermeyer 
Henning Dr., Kôln, DE;

(54) Použitie 1,2-premostených 1,4-dihydropyridf- 
nov, 1,2-premostené 1,4-dihydropyridíny, spô
sob ich výroby a farmaceutické prostriedky 
tieto látky obsahujúce

(22) 15.12.95
(32) 16.12.94
(31) P 4444860.0
(33) DE
(57) Opísané je nové použitie čiastočne známych 1,2- 

-premostených 1,4-dihydropyridínov všeobecné
ho vzorca (I), v ktorom majú substituenty výz
namy uvedené v opisnej časti, spôsob ich výroby 
a ich použitie ako selektívnych modulátorov 
draslíkových kanálov, najmä na výrobu liečiv na 
ošetrenie porúch centrálneho nervového systému.

R1

R-OC



6 (51) C 07D 471/04, A 61K 31/495, C 07D 241/08 
// (C 07D 471/04,241:00,221:00)

(21) 1664-95
(71) Angelini Ricerche S.p.A. Societá Consortile, S. 

Palomba-Pomezia (Roma), IT;
(72) Baiocchi Leandro, Roma, IT; Cioli Valerio, Ro

ma, IT;
(54) Farmakologicky účinné enantioméry, spôsob 

ich prípravy, medziprodukty tohto postupu a 
použitie

(22) 21.06.94
(32) 01.07.93
(31) MI93A 001418
(33) IT
(86) PCT/EP94/02061,21.06.94
(57) (S) alebo (R) enantiomér zlúčeniny všeobecného 

vzorca (IA), v ktorom Alk znamená alkýlovú 
skupinu obsahujúcu 1 až 3 atómy uhlíka, a adičná 
soľ s kyselinou tejto zlúčeniny je odvodená od 
fyziologicky prijateľnej kyseliny. Pri postupe prí
pravy enantiomérov všeobecného vzorca (IA) sa 
ich racemická zmes prevedie na soľ s R, R alebo 
S, S vínnou kyselinou, pár takto získaných diaste- 
romémych soli sa oddelí fŕakčnou kryštalizáciou 
z vhodného rozpúšťadla, a v prípade potreby sa 
takto získaný enantiomér prevedie na soľ s fyzio
logicky prijateľnou kyselinou. Tieto (S) a (R) 
enantioméry majú lepšiu analgetickú účinnosť 
v porovnaní s ich racemátmi.

(IA)
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6 (51) C 07F 09/6574, C 07C 45/50,47/02
(21) 6429-86
(71) UNION CARBIDE CORPORATION, Danbury, 

Connecticut, US;
(72) Abatjoglou Anthony George, Charleston, US; 

Bryant David Robert, So. Charleston, US;
(54) Spôsob výroby aldehydov hydroformyláciou
(22) 04.09.86
(32) 05.09.85
(31) 772 891
(33) US
(57) Spôsob výroby aldehydov hydroformyláciou 

spočíva v tom, že sa nechá reagovať olefinicky 
nenasýtená zlúčenina zvolená zo súboru zahŕňa
júceho a-oleflny obsahujúce 2 až 20 atómov 
uhlíka, vnútorné oleflny obsahujúce 4 až 20 
atómov uhlíka a zmesi takýchto a-olefínov 
a vnútorných olefínov, s oxidom uhoľnatým 
a vodíkom v prítomnosti katalyzátora tvoreného 
ródium-bis-fosfitovým komplexom a v prítom
nosti voľného poly-fosfitového ligandu. Hydro- 
formylačné reakčné podmienky zahŕňajú reakč
nú teplotu v rozmedzí od 50 do 120°C, celkový 
tlak plynného vodíka, oxidu uhoľnatého a olefi- 
nicky nenasýtenej organickej zlúčeniny je od 7 
do 1 030 kPa, parciálny tlak vodíka je 10,3 až 
110 kPa, parciálny tlak oxidu uhoľnatého je od 7 
do 82,5 kPa, pričom reakčné prostredie obsahuje

4 až 100 mól bis-fosfitového ligandu na každý 
mól ródia v uvedenom prostredí.



6 (51) C 07H 15/203, C 07C 323/17,323/18,323/22, 
323/30,323/31,323/64, A 61K 31/70

(21) 2979-88
(71) Foumier Industrie et Šante, Paris, FR;
(72) Samreth Sotil, Longvic, FR; Bellamy Francois, 

Saulon la Chapelle, FR; Millet Jean, Saulon la 
Rue, FR;

(54) Beta-D-fenyltioxylozidový derivát, spôsob jeho 
prípravy a terapeutická kompozícia tento de
rivát obsahujúca

(22) 03.05.88
(32) 04.05.87
(31) 87 06237
(33) FR
(57) Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I), 

v ktorom R znamená atóm vodíka, atóm halogé
nu, nitro-skupinu alebo kyano-skupinu, A zna
mená atóm siry alebo atóm kyslíka, B znamená 
skupinu CH2, CHOH alebo CO a Y znamená 
atóm vodíka alebo alkanoylovú skupinu s 2 až 5 
uhlíkovými atómami a ich epiméry v prípade, že 
B znamená skupinu CHOH, spôsob prípravy 
uvedených derivátov a terapeutické kompozície, 
ktoré tieto deriváty obsahujú ako účinnú látku.

Yo
YO

OY
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VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 9 - 1996 - SK (zverejnené prihlášky vynálezov) 35A

6 (51) C 07H 17/08, C OTD 493/22, A OlN 43/90,
A 61K 31/70,31/35, B OlJ 31/24

(21) 281-96
(71) Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, DE;
(72) Arlt Dieter prof. Dr., Kóln , DE; Bonse Gerhard 

Dr., Kóln, DE; Reisewitz Friedhelm Dr., Wupper
tal, DE;

(54) Spôsob výroby ivermektínu
(22) 29.02.96
(32) 01.03.95
(31) 19507018.6
(33) DE
(57) Spôsob výroby ivermektínu selektívnou hydroge- 

náciou avermektinov pomocou komplexu ródia a 
fosílnu na báze hydrazínu, ktorý sa získa reakciou 
ródiovej soli, hydrazínu alebo hydrazfnovej soli a 
terciámeho fosílnu, alebo komplexu ródia a fos
ílnu s hydrazínom, alebo sofou hydrazínu. Táto 
reakcia prebieha pri teplote od 60 do IOO0C a pri 
tlaku vodíka v rozmedzí 0,1 až 15 MPa, pričom 
ako rozpúšťadlá boli použité aromatické uhľo
vodíky.



6 (51) C 07K 5/10, C 07C 5/08, C 07K 7/12,5/02, 
A61K37/02

(21) 839-95
(71) ASTRA AKTIEBOLAG, Sôdertälje, SE;
(72) Schiller Peter, Montreal, Quebec, CA;
(54) Nové peptidy
(22) 20.12.93
(32) 05.01.93
(31) 9300012-3
(33) SE
(86) PCT/SE93/01090, 20.12.93
(57) Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (I), 

spôsob ich výroby, farmaceutické prostriedky s 
ich obsahom a ich použitie. Zlúčeniny všeobec
ného vzorca (I) sú vhodné v terapii, zvlášť ako a- 
nalgetiká a prípravky znižujúce imunitu. R3, R4, 
R5 a R6 znamenajú vždy H alebo R4 a R5 zname
najú obidva H a R3 a R6 obidva znamenajú nižšie 
alkylové skupiny alebo R3, R5 a R6 znamenajú 
vždy H a R4 predstavuje F, Cl, Br, OH, NH2 ale
bo NO2, R7 znamená C=O alebo CH2, R8 zname
ná H alebo nižšiu alkylovú skupinu, R9 * * znamená 
rôzny aromatický alebo heterocyklický substitu
ent. Ru znamená OH, NH2 alebo IX, kde R12 
predstavuje H, NO2, F, CL, Br alebo I, m pred
stavuje 0 až 2, R13 znamená COOH1 CONH2, 
CH2OH alebo ľubovoľný ďalší aminokyselinový 
alebo peptidový reťazec alebo Rn znamená X, 
kde R14 znamená COOH, CONH2, CH2OH alebo 
ľubovoľný ďalší aminokyselinový alebo peptido
vý reťazec, s podmienkou, že sú vylúčené zlúče

niny, kde R1, R21 R3, R4, R5, R6 a R* znamenajú 
vždy H.
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6 (51) C 12N 15/52,1/15,15/80, C 12P 35/00,
C 12N 15/55, 9/00, 9/84 // (C 12N 1/15,
C 12R 1:82,1:19)

(21) 97-96
(71) GIST-BROCADES B.V., Delft, NL;
(72) Bovenberg RoeIof Ary Lans, Rotterdam, NL; 

Koekman Bertus Pieter, Schipluiden, NL; Hoe- 
kema Andreas, Oegstgeest, NL; Van Der Laan, 
Breda, NL; Verweij Jan, Leiden, NL; De Vroom 
Erik, Leiden, NL;

(54) Spôsob výroby a izolácie 7-aminodesacetoxy- 
cefalosporánovej kyseliny, rekombinantný 
DNA vektor a hostiteľská bunka

(22) 29.07.94
(32) 30.07.93, 24.12.93
(31) 93202259.3, 93203696.5
(33) EP.EP
(86) PCT/EP94/02543, 29.07.94
(57) Spôsob výroby a izolácie 7-aminodesacetoxycefa- 

losporánovej kyseliny, 7-ADCA, založený na 
tom, že a) kmeň Penicillium chrysogenum sa 
transformuje génom expandázy, pod transkrip- 
čnou a translačnou reguláciou expresných signá
lov vláknitej huby; b) kmeň sa fermentuje v kul
tivačnom médiu, do ktorého sa pridá 3 '-karboxy- 
metyltiopropiónová kyselina alebo jej soľ, alebo 
ester, ktoré sú vhodné na získanie 2-(karboxyetyl- 
tio)acetyl- a 3-(karboxymetyltio)propionyl-6-ami-

nopenicilánovej kyseliny, tzn. 2-(karboxyetyl- 
tio)acetyl- a 3-(karboxymetyltio)propionyl-6- 
-APA, pričom kruh v posledne uvedených látkach 
sa rozšíri in situ pri vzniku 2-(karboxyetyltio)ace- 
tyl- a 3-(karboxymetyltio)propionyl-7-ADCA; c) 
z fermentačnej pôdy sa izoluje 2-(karboxyetyl- 
tio)acetyl- a 3-(karboxymetyltio)propionyl-7- 
ADCA; c) z fermantačnej pôdy sa izoluje 2-(kar- 
boxyetyltio)acetyl- a 3-(karboxymctyltio)propio- 
nyl-7-ADCA; d) 2-(karboxyetyltio)acetyl- a 3- 
-(karboxymetyltio)propionyl-7-ADCA sa deacy- 
luje; a e) izoluje sa kryštalická 7-ADCA. Ďalej je 
opísaný rekombinantný DNA vektor obsahujúci 
DNA kódujúcu expandázu a hostiteľská bunka 
transformovaná týmto vektorom.



6 (51) C 12N 15/52,1/15,15/80,15/55, 9/48,
C 12P 35/00, C 12N 9/00 Il (C 12N 1/15,
C 12R 1:82,1:19)

(21) 98-96
(71) GIST-BROCADES B.V., Delft, NL;
(72) Bovenberg Roelof Ary Lans, Rotterdam, NL; 

Koekman Bertus Pieter, Schipluiden, NL; Hoe- 
kema Andreas, Oegstgeest, NL; Van Der Laan, 
Breda, NL; Verweij Jan, Leiden, NL; De Vroom 
Erik, Leiden, NL;

(54) Spôsob výroby a izolácie 7-aminodesacetoxy- 
cefalosporánovej kyseliny, rekombinantný 
DNA vektor a hostiteľská bunka

(22) 29.07.94
(32) 30.07.93,24.12.93
(31) 93202260.1, 93203695.7
(33) EP, EP
(86) PCT/EP94/02544,29.07.94
(57) Spôsob výroby a izolácie 7-aminodesacetoxycefa- 

losporánovej kyseliny, 7-ADCA, založený na 
tom, že a) kmeň Penicillium chiysogenum sa 
transformuje génom expandázy, ktorý je pod 
transkripčnou a translačnou reguláciou expres
ných signálov vláknitej huby; b) kmeň sa fermen- 
tuje v kultivačnom médiu, do ktorého sa pridá 
3,3'-tiodipropiónová kyselina alebo jej soľ alebo 
ester, ktoré sú vhodné na získanie 3-(karboxyetyl- 
tio)propionyl-6-aminopenicilánovej kyseliny, tzn. 
3-(karboxyetyltio)propionyl-6-APA, pričom kruh 
v posledne uvedených látkach sa rozšíri in situ pri 
vzniku 3-(karboxyetyltio)propionyl-7-ADCA; c) 
z fermentačnej pôdy sa izoluje 3-(karboxyetyl- 
tio)propionyl-7-ADCA; d) 3-(karboxyetyltio)pro-

pionyl-7-ADCA sa deacyluje; a e) izoluje sa 
kryštalická 7-ADCA. Ďalej je opísaný rekombi
nantný DNA vektor obsahujúci DNA kódujúcu 
expandázu a hostiteľská bunka transformovaná 
týmto vektorom.
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6 (51) C 12N 15/62,15/31,15/54,1/21, A 61K 38/45
(21) 99-96
(71) Medeva Holdings B.V., Amsterdam, NL;
(72) Khan Mohammed Anjam, Cambridge, GB; Hor- 

maeche Carlos Estenio, Cambridge, GB; Chat- 
field Steven Neville, London, GB; Dougan Gor
don, London, GB;

(54) Vakcínové prípravky
(22) 29.07.94
(32) 31.01.94
(31) 9401787.8
(33) GB
(86) PCT/GB94/01647, 29.07.94
(57) Je opísaný konštrukt DNA, zahŕňajúci sekvenciu 

DNA kódujúcu fúzny protein vzorca TetC-(Z)a- 
-Het, kde TetC je C fragment tetanového toxínu 
alebo protein zahŕňajúci jeho epitopy, Het je he- 
terológny protein, Zje aminokyselina a a je nula 
alebo kladné celé číslo, s podmienkou, že (Z)a 
nezahŕňa sekvenciu Gly-Pro, ďalej replikovateľné 
expresné vektory, obsahujúce tieto konštrukty, 
baktérie transformované týmito konštruktami, 
fúzne proteiny samotné a vakcínové prípravky 
vytvorené z týchto fúznych proteinov alebo osla
bených baktérií exprimujúcich tieto fúzne protei
ny.



6(51) C 12N 15/82,5/10
(21) 258-96
(71) BIOCEM Campus UniversitaJre des Cézeaux, 

Aubiére, FR;
(72) Knittel Nathalie, Clifton Hill, AU; Lenec Philip

pe, Beaumont, FR;
(54) Spôsob produkcie transgénnych rastlín, se

kundárne meristémy a spôsob ich produkcie
(22) 19.08.94
(32) 30.08.93
(31) 93/10368
(33) FR
(86) PCT/FR94/01017, 19.08.94
(57) Spôsob produkcie transgénnych rastlín, úplne 

transformovaných v generácii To, ktorý zahŕňa: a) 
krok genetickej transformácie meristémového 
explantátu a b) krok selektívnej kultivácie, umož
ňujúci zo všetkých transformovaných buniek, 
špecifický vývoj takých buniek, ktoré vychádzajú 
zo sekundárnych meristémov a/alebo buniek, kto
ré sú schopné vytvoriť novoformované listové 
meristémy; c) regeneráciu transgénnych rastlín, 
vychádzajúcu z bunkového materiálu, získaného 
v kroku (b).
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6 (51) C 12P 21/00, C 07K1/14, C 12N 15/24,1/21
(21) 106-96
(71) SANOFI, Paris, FR;
(72) Legoux Richard, Le Faget, FR; Maldonado Paul. 

St Symphorien D'Ozon, FR; Salome Marc, Cas
tanet Tolosan, FR;

(54) Spôsob extrakcie periplazmatických proteínov 
z prokaryotných mikroorganizmov

(22) 25.01.96
(32) 31.01.95
(31) 95 01083
(33) FR
(57) Postup extrakcie proteínov spočíva v tom, že sa 

usadenina buniek alebo lyzát buniek, pochádza
júcich z kultivácie transformačných prokaryot
ných mikroorganizmov produkujúcich príslušný 
protein do periplazmy, pričom kultivácia prebie
ha v prítomnosti arginlnu s minimálnou koncen
tráciou 2g/l, suspenduje v roztoku pufra, obsahu
júceho najmenej 0,4 M arginínu, kde arginín vy
stupuje ako činidlo i extrakciu rekombi ntných 
periplazmatických \ iteínov. Príslušný \ íeín sa 
ďalej izoluje zo su; natantu ‘akto zisk ej bak 
teriálnej suspenzie.



6(51) C25B11/03
(21) 3635-85
(71) DE NORA PERMELEC S.p.A., Milán, IT;
(72) ORONZIO DE NORA, Milán, IT;
(54) Membránový elektrolytický článok
(22) 21.05.85
(32) 28.01.80,03.08.79
(31) 19 502 A/80, 24 919 A/79
(33) IT, IT
(57) Membránový elektrolytický článok obsahuje naj

menej jednu súpravu anódy a katódy oddelených 
membránou. Najmenej jedna z anód (108a) a ka
tód (114) je tvorená tuhým hrubým kovovým si
tom a poddajným jemným kovovým sitom s elek- 
trokatalytickým povrchom a najmenej so štyrmi 
prameňmi alebo okami na cm. Jemné kovové sito 
je usporiadané na hrubom kovovom site a je 
s ním v elektrickom kontakte, pričom jemné sito 
priamo prilieha k membráne (105).

Fl G.

108a'
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6 (51) C 25C 3/20,3/14, C 25D 3/44
(21) 5450-81
(71) ALUMINIUM PECHINEY, Lyon, FR;
(72) Bonny Paul, St. Jean de Maurienne, FR; Gerpha- 

gon Jean-Louis, St. Jean de Maurienne, FR; 
Homsi Pierre, Sydney, AU; Keinborg Maurice, 
St. Jean de Maurienne, FR; Laboure Gérard, Al
bertville, FR; Langon Bernard, St. Jean de Mau
rienne, FR;

(54) Spôsob presného regulovania rýchlosti zavá
dzania a obsahu oxidu hlinitého v elektrolyzéri

(22) 16.07.81
(32) 23.07.80
(31) 80 16406
(33) FR
(57) Podstatou spôsobu je, že sa oxid hlinitý zavádza 

priamo do IoipeFa roztaveného kryolitu v dávkach 
za sebou nasledujúcich, s hmotnosťou v podstate 
konštantnou, v premenlivých časových interva
loch, najmenej jedným otvorom udržiavaným 
trvalo otvoreným v stuhnutej kôre a moduluje sa 
kadencia zavádzania oxidu hlinitého vo funkcii 
zmien vnútorného pseudoodporu elektrolyzéra, 
vo vopred určených časových intervaloch, 
a striedajú sa fázy nedostatočného zásobovania 
a nadmerného zásobovania oxidom hlinitým, so 
zreteľom na kadenciu zodpovedajúcu potrebe 
elektrolyzéra.



6(51) D OlD 01/10
(21) 1485-95
(71) Courtaulds Fibres (Holdings) Limited, London, 

GB;
(72) Gray Gary Edward George, Westwood Heath, 

Coventry, GB;
(54) Filtračný systém
(22) 20.05.94
(32) 28.05.93
(31) 08/069 182
(33) US
(86) PCT/GB94/01108, 20.05.94
(57) Filtračným systémom na filtráciu zvlákňovacieho 

roztoku v zariadení na výrobu vlákna zvlákňova
ného z rozpúšťadla, sa zvlákňovaci roztok určený 
na zvlákňovanie nechá tiecť zo zdroja (10) do
dávky radom filtračných zostáv (15, 21, 23) do 
dýz (22b) každej zvlákňovacej hlavy (22). Fil
tračný systém zahŕňa, v prietokových radoch, ako 
prvý stupeň filtračnú zostavu (15), ktorá má fil
tračné prvky s najmenšou veľkosťou pórov z radu 
(obvykle 20pm) a konečnou filtračnou zostavou
(23), bezprostredne proti prúdu z dýz (22b), kaž
dej zvlákňovacej hlavy (22). Konečný stupeň fil
tračnej zostavy má najhrubšiu veľkosť pórov 
z radu filtrov (obvykle 80 pm) a ich veľkosť je 
rovná alebo menšia, ako je veľkosť otvorov dýzy 
(obvykle 80 pm).Filtračné prostredie medzizara- 
dených filtračných zostáv (21), medzi prvou fil
tračnou zostavou (15) a konečnou filtračnou 
zostavou (23), v jednotlivých stupňoch zvyšuje 
veľkosť pórov, ako sa postupuje od prvej filtrač
nej zostavy (15) ku konečnej filtračnej zostave
(23) pozdĺž dráhy toku.

1W 15b
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6(51) E OlB 27/16
(21) 3793-92
(71) Franz Plasser Bahnbaumaschinen-Industrie- 

gesellschaň m.b.H., Wien, AT;
(72) Theurer Josef Irig., Wien, AT; Peitl Friedrich, 

Linz, AT;
(54) Podbfjačka koľaje
(22) 21.12.92
(32) 25.03.92, 13.11.92
(31) A 613/92, A 2242/92
(33) AT, AT
(57) Podbíjačka s rámom (3) stroja uloženým na pod

vozkoch, s výškovo prestaviteľným podbijacím 
agregátom, je vybavená naddvihávacím a vyrov
návacím agregátom (12), ktorý má naddvihávacie 
a vyrovnávacie pohony, ako aj naddvihávacie ús
trojenstvo (20), ku ktorému je priradené prídavné 
naddvihávacie ústrojenstvo (15), vybavené naj
menej jedným uchopovacím ústrojenstvom (31), 
na uchopovanie koľajnice (23) odbočnej koľaje
(24) s vlastným naddvihávacím pohonom (28). 
Uchopovacie ústrojenstvo (31) je usporiadané na 
nosnom ráme (26) a je prostřednictvom posuvné
ho pohonu (30) prestaviteľné vzhľadom na rám 
(3) stroja. K prídavnému naddvihávaciemu ústro
jenstvu (15) je v tej koncovej oblasti, ktorá je 
spojená s uchopovacím ústrojenstvom (31), pri
radená dotyková časť (33) na uloženie uchopo

vacím ústrojenstvom (31) uchopovanej koľajnice
(23).



6(51) E OlB 31/17
(21) 1258-94
(71) Franz Plasser Bahnbaumaschinen-Industriegesell- 

schaft m.b.H., Wien, AT;
(72) Theurer JosefIng., Wien, AT;
(54) Brúsiaci stroj koľajníc
(22) 18.10.94
(32) 18.10.93
(31) A 2083/93
(33) AT
(57) Brúsiaci stroj (1) na obrusovanie nepravidelnosti 

na povrchovej ploche (9) hláv koľajníc (10) koľa
je (4) má na podvozkoch (3) uložený strojový 
rám (2) a vodiaci rám (14). Vodiaci rám (14) je 
spojený prostredníctvom výškovo prestaviteľných 
pohonov (17) s brúsiacim agregátom (18), ktoiý 
prostredníctvom poháňacieho ústrojenstva (21) 
vykonáva oscilačný pracovný pohyb. Brúsiaci 
nástroj na brúsenie nepravidelností koľajníc je 
brúsiaci pás (25) pritláčaný ku hlave koľajnice 
(10) prítlačným ústrojenstvom (28).
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6(51) E OlB 35/00
(21) 1257-94
(71) Franz Plasser Bahnbaumaschinen-Industriegesell- 

schaft m.b.H., Wien, AT;
(72) Theurer JosefIng., Wien, AT; Bôck Gemot, As- 

chach/Donau, AT;
(54) Stroj na stavbu koľaje s korekciou polohy ko

ľaje
(22) 18.10.94
(32) 05.11.93
(31) A 2246/93
(33) AT
(57) Stroj má na podvozkoch (2, 3) uložený strojový 

rám (7). Na strojovom ráme (7) sú umiestnené 
meracie vozíky (24, 26) spolu so senzorickými 
zariadeniami (32, 33, 34). Meracie vozíky (24, 
26) sa nachádzajú z hľadiska pracovného smeru 
na prednom a na zadnom konci stroja. K vzťaž
nému systému (30) je priradený vždy jeden me
rací mechanizmus (37, 38) priečneho sklonu. 
Tlakový senzorický mechanizmus (39) slúži na 
zisťovanie vyrovnávacích síl vyrovnávacích po
honov (13).



6(51) E03D3/02
(21) 151-96
(71) Geberit Technik AG, lona, CH;
(72) Steg Marco, lona, CH; Diethelm Alois, Vorder- 

thal, CH;
(54) Odtokový ventil nádržkového splachovača
(22) 02.02.96
(32) 13.02.95
(31) 00 413/95-1
(33) CH
(57) V skrini (1), upevniteľne na dno nádrže splacho

vača, je usporiadaný pod horizontálne položenou 
deliacou stenou (2) plavák (3), ktotý je upevnený 
približne v strede skrine (1) na posuvne ulože
nom uzatváracom orgáne (4). Na spodnom konci 
(5) uzatváracieho orgánu (4) je pripevnené tes
niace teleso (6). Deliaca stena (2) vytvára s ko
morou (9) usporiadanou pod ňou jednotku (10), 
ktorá je zhora vyberateľné vsadená do hore otvo
renej skrine (1). Uvedené riešenie zjednodušuje 
automatickú montáž a revíziu odtokového venti
lu.
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6(51) E 04B 1/348,1/343
(21) 1307-95
(71) Wood Marcus Bennett, Arundel, West Sussex, 

GB; Wood Wendy Margaret, Arundel, West Sus
sex, GB;

(72) Wood Marcus Bennett, Arundel, West Sussex, 
GB; Wood Wendy Margaret, Arundel, West Sus
sex, GB;

(54) Pohotovostný prístrešok
(22) 19.04.94
(32) 22.04.93
(31) 9308355.8
(33) GB
(86) PCT/GB94/00823, 19.04.94
(57) Prístrešok (1) obsahuje zoskupenie veľmi odol

ných panelov (2, 3, 4) sklopné spojených dohro
mady, ktorých usporiadanie je také, že centrálny 
mnohouholníkový strešný panel (2) je obklopený 
počtom panelov steny (3) zodpovedajúcim počtu 
strán mnohouholníka, každý panel steny má hra
nu sklopné pripevnenú k hrane strešného panelu. 
Napínací mechanizmus (20) je umiestnený tak, 
aby siahal pozdĺž hrán panelov steny odľahlých 
od strešného panelu, a takto vytvorením napätia 
v napínacom mechanizme sa susediace hrany 
stien panelov môžu dostať dohromady a vytvoriť 
trojrozmernú štruktúru.

/



6(51) E04B2/14
(21) 6071-90
(71) Wienerberger Ziegelindustrie Gesellschaft 

m.b.H., Wien, AT;
(72) Koch Gerhard Ing., Môdling, AT;
(54) Priečne dierovaná tvarovka s podlhovastými 

priechodnými štrbinami
(22) 06.12.90
(32) 07.12.89
(31) A 2783/89
(33) AT
(57) Priečne dierovaný stavebný blok (1) obsahuje 

zvislo prebiehajúce štrbiny (2), ktoré sú v pôdo
ryse usporiadané do navzájom rovnobežných ra
dov (3). Pri zachovaní tepelnoizolačných vlast
ností a nosnosti stavebného bloku (1) sú jeho 
zvukovoizolačné vlastnosti podstatne zlepšené, 
ovšem ak je pomer maximálnej dĺžky (L) štrbín 
(2), meraný v smere osi radu (3), k minimálnemu 
odstupu (D) dvoch susedných štrbín (2), patria
cich k susedným radom (3), v rozsahu od l : 1 do 
6:1a súčet minimálnych odstupov (X) sused
ných štrbín (2) v jednom rade (3) a krajnej štrbiny 
(2) od okraja stavebného bloku (1) je 12 % až 
18 % celkovej dĺžky (B) stavebného bloku (1) 
v smere radov (3) štrbín (2).
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6 (51) E 04C 2/34,2/20, E 04B 1/12
(21) 1465-95
(71) Royal Building Systems (CDN) Limited, Weston, 

Ontario, CA;
(72) De Zen Vittorio, Woodbridge, Ontario, CA;
(54) Podlhovastý dutý, vo všeobecnosti priamy sta

vebný prvok a spôsob jeho výroby
(22) 25.05.94
(32) 28.05.93
(31) 2 097 226
(33) CA
(86) PCT/CA94/00274, 25.05.94
(57) Podlhovastý pretáčaný termoplastický stavebný 

prvok na stavbu termoplastickej stavebnej kon
štrukcie, pričom uvedený prvok je súčasne pretlá
čaný kus dutého substrátu (10, 21) a hladkej 
ochrannej povrchovej vrstvy (11, 22), pokrývajú
cej uvedený dutý substrát na povrchoch, ktoré sú 
obnažené ako vonkajšie steny (13, 23). Uvedený 
prvok je pevne spojený so zodpovedajúcimi prv
kami, s uvedenými priečnymi stenami alebo sto
jinami (12, 14, 24), ktoré sú vnútornými stenami. 
Je z neho vyrezaný materiál na vytvorenie viace
rých otvorov (17, 25) v ňom, oddelených od seba 
po jeho dĺžke, a na vnútornej strane uvedených 
pripevňovacích prostriedkov (15, 19, 20) tak, aby 
vzniklo vnútorné prepojenie medzi pevne spoje
nými prvkami, pričom materiál, vyrezaný zo stien

slebo stojin (12, 14, 24), poskytuje materiál, 
vhodný na použitie pri pretláčaní substrátu nasle
dujúceho prvku. Spôsob výroby dutých priamych 
termoplastických stavebných prvkov spočíva 
v tom, že každý stavebný prvok sa pretláča za sú
časného pretláčania substrátu z termoplastického 
materiálu obsahujúceho spevňujúce a rozťažnosť 
kontrolujúce činidlo a z hladkej termoplastickej 
povrchovej vrstvy.



6(51) E 04C 5/16, 5/20
(21) 1880-92
(71) Dreizler Siegfried, Ebersbach, DE;
(72) Dreizler Siegfried, Ebersbach, DE;
(54) Dištančník betonárskej výstuže a spôsob jeho 

výroby
(22) 18.06.92
(32) 19.06.91
(31) P 41 20 215.5
(33) DE
(57) Dištančník (80) betonárskej výstuže má základné 

teleso z plastbctónu, pripraveného vytvrdnutím 
plastového materiálu (108), v ktorom sú zaliate 
prímesy vo forme zŕn (110, 110"). Povrchová 
plocha (110) je dodatočne povrchovo spracovaná 
tak, že zrná (110, 110") vystupujú z povrchu 
vytvrdnutého plastového materiálu (108), čim sa 
umožní väzba s cementovým spojivom betónové
ho materiálu, v ktorom majú byť dištančníky ulo
žené.
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6(51) E04D3/32
(21) 626-94
(71) Kováčik Daniel Ing., Banská Bystrica, SK;
(72) Kováčik Daniel Ing., Banská Bystrica, SK;
(54) Šindľová krytina
(22) 27.05.94
(57) Šindľová krytina z plochého profilu (1) s plastic

ky prelisovanou kresbou dreva (11) a s dolným 
ukončením v tvare vzájomne vklinených plných 
klinov, vytvorených z dvoch plných polklinov 
(5), symetrických podľa osi (7) a prechádzajúcich 
postupne do dolnej lišty (6). V hornej časti je 
lišta (2) 2x lomená, z toho Ix o 180° okolo hor
nej osi (4), prechádzajúc tak do hornej lišty (3).



6(51) E 04F 13/16
(21) 1385-95
(71) DOMSTIFT BRANDENBURG, Brandenburg, 

DE;
(72) Steglich Klaus, Grabow, DE; Leucht Wolfgang, 

Bogsdorf, DE; Thumann Wolfgang, Borgsdorf, 
DE;

(54) Fasády, obklady a povrchové prvky stavieb a 
konštrukcií

(22) 11.05.94
(32) 14.05.93, 14.05.93
(31) P 43 16 695.4, P 43 16 696.2
(33) DE1DE
(86) PCTZDE94/00556,11.05.94
(57) Vonkajší plášť stavieb a konštrukcii pozostáva zo 

zošitej a tvarovanej zvieracej vlny, najmä ovčej 
a/alebo z fasádovej plsti (1), ktorá je spojená 
s mäkkým, objemným pásikom (9) rúna, šírky (A) 
vo vzdialenosti (B), ktorý nie je vystavený pove
ternostným vplyvom. Uvedená fasádová plsť (1) 
je spojená s pásikom plsti. Fasádová plsť (1) je 
v oblasti zóny (D) spojená s mäkkým, objemným 
pásikom (9) rúna a zóny (C, E) nevykazujú žiad
ne spojenie fasádovej plsti (1) a pásika (9) rúna. 
Fasádová plsť (1) je spojená s ďalšou fasádovou 
plsťou (1) prostredníctvom háčikmi (17) vybave
ného drôteného pletiva (16). Vonkajšia časť pláš
ťa pozostáva zo zvlnených pásov vlneného rúna, 
ktorých zóny (F) sú zošité sp Istené a ich zóny (G) 
sú zošité pevnejšie sp Istené. Zvlnený pás vlnené
ho rúna je hladkou stranou celoplošne spojený s 
fasádovou plsťou (1), alebo je v zóne (G) s ňou 
zošitý.
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6 (51) E 04H 12/12, B 28B 7/18
(21) 693-95
(71) Ertl Johann, Wieselburg, AT;
(72) Ertl Johann, Wieselburg, AT;
(54) Medzník, spôsob jeho osadenia a zariadenie na 

jeho zhotovenie
(22) 24.05.95
(32) 26.05.94
(31) GM94/94
(33) AT
(57) Betónový kváder je použiteľný ako medzník, v 

ktorého pozdĺžnom osovom smere je vytvorený 
priechodový otvor, v ktorom je ako vložka upra
vená kovová rúra, napríklad pozinkovaná železná 
rúra. Zariadenie na zhotovenie medzníka sa skla
dá zo základnej dosky (1), na ktorej sú s cieľom 
vytvorenia viacerých foriem (5) upravené v rov
nakých vzdialenostiach od seba odnímateľné ste
ny (2), a rovnako aj v rovnakých vzdialenostiach 
od seba odnímateľné priečne steny (3, 4), pričom 
priečne steny (3, 4) sú vo vnútri každej formy (5) 
vybavené do stredu formy (5) vyčnievajúcim ča
pom (6).



6 (51) E 05B 19/04,19/06
(21) 100-96
(71) EVVA-Werk Spezialerzeugung von Zylinder und 

Sichertheitsschlôssem G.m.b.H. und Co. Kom- 
manditgesellschaft, Wien, AT;

(72) Prunbauer Kurt, Herzogenburg, AT;
(54) Plochý kľúč pre valcový zámok
(22) 24.01.96
(32) 01.02.95
(31) A 177/95
(33) AT
(57) Plochý kľúč (1) pre valcový zámok, na ktorého 

plochých stranách (6) sú vytvorené pozdĺžne reb
rá a/alebo pozdĺžne drážky prebiehajúce v smere 
zasúvania plochého kľúča (1) do kľúčovej dráž
ky, (26) je prídavné vybavený vzhľadom na po
zdĺžne rebrá a/alebo drážky šikmými profilovými 
drážkami (8) pretínajúcimi aspoň jednu z pozdĺž
nych drážok alebo jedno z pozdĺžnych rebier. Na 
každej z plochých strán (6) plochého kľúča (1) je 
uskutočnená aspoň jedna šikmá profilová drážka 
(8), pričom sa šikmé profilové drážky (8) obi
dvoch plochých strán (6) alebo ich predĺžené 
smerové čiary (9,10) v priestore navzájom krížia, 
a plochý kľúč (1) je v oblasti (4) zárezu (11) čela 
(38) vybavený aspoň štyrmi pozdĺžnymi profilo
vými drážkami (12, 13, 14, 15), ktoré presahujú 
cez strednú pozdĺžnu rovinu (16), pričom v ob
lasti chrbta (18) plochého kľúča (1) je uskutoč
nená aspoň jedna pozdĺžna profilová drážka (19, 
20, a, b, d, e), ktorej dno splýva s dnom šikmej 
profilovej drážky (8), ktorá môže mať v priereze 
tvar kruhového oblúka.
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6 (51) E 05D 5/12, B 65D 43/16,55/16, 50/12
(21) 190-96
(71) Gebr. Otto KG, Kreuztal, DE;
(72) Broadley Mike, Davenham/ Cheshire, GB; 

Schmitt Peter, Burbach, DE;
(54) Kĺbový záves pre veko prepravného kontajne

ra
(22) 13.02.96
(32) 16.02.95
(31) 19505221.8
(33) DE
(57) Kĺbový záves (2) pre veko (3) alebo bočnicu (1) 

prepravného kontajnera má aspoň jednu, po dĺžke 
kĺbového závesu axiálne zasunutú osku (4), ktorá 
je umiestnená na pevnom obvode prepravného 
kontajnera, najmä na bočnici (1). Kĺbovým záve
som je spojené veko (3) s bočnicou (1). V uzavre
tom stave veka (3) s bočnicou (1) sú obidve čelá 
osky (4) prekryté plochou (8) pevného obvodu 
prepravného kontajnera.



6 (51) E 06B 3/08, 5/16,3/30
(21) 1534-95
(71) SchUco International KG, Bielefeld, DE;
(72) Tflnsmann Armin Dipl.-Ing., Leopoldshflhe, DE; 

Mantwill Frank Dr. Dipl.-Ing., Bielefeld, DE; 
Habicht Siegfried, Leopoldshflhe, DE; Hflcker 
Eitel-Friedrich Dipl.-Ing., Bielefeld, DE;

(54) Rámová konštrukcia z kovových profilov v 
protipožiarnom vyhotovení

(22) 05.12.95
(32) 08.12.94
(31) P 44 43 762.5
(33) DE
(57) Na vonkajších stranách a/alebo vnútorných stra

nách kovového profilu (1, 2) vytvoreného z hliní
ka sú upevnené krycie dosky alebo tvarové telesá 
z teplo zachytávajúceho, hydrofilného absorbentu 
s vysokým podielom vody alebo dosky, alebo tva
rové telesá obsahujúce teplo zachytávajúci hyd- 
rofilný absorbent.
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6 (51) E 06B 7/22, B 60J 10/04, F 16J 15/10
(21) 1202-95
(71) Metzeler Automotive Profiles GmbH, Lindau/Bo- 

densee, DE;
(72) Brtlhl Gisbert Ing., Isenhagen, DE; Krause Fritz 

Ing., Wangen, DE;
(54) Tesnenie na pohyblivé okenné sklo
(22) 26.09.95
(32) 30.09.94
(31) P 44 35 088.0
(33) DE
(57) Tesnenie (10) pohyblivého okenného skla (12), 

najmä bočného skla vozidla, je vedené v oken
nom ráme (15) a zachádza do dvemého priestoru 
(13). Je tvorené vytlačeným tesnením (10a) upev
neným v okennom ráme (15), ktoré má časť (22) 
a pružnú chlopňu (25), a vytlačené tesnenie 
(10b), ktoré je usporiadané v oblasti otvoru (13c) 
dvemého priestoru (13) a je vybavené Časťou 
(22) a pružnou chlopňou (25) a stieracou chlop
ňou (27), dosadajúcimi pružne na vnútornú 
a vonkajšiu stranu okenného skla (12). Tesnenie 
(10) je vytvorené ako jeden diel, pričom má spo
ločný základný profil tak pre tesnenie (10a) upra
vené v okennom ráme (15), ako aj pre tesnenie 
(10b) upravené v oblasti dvemého priestoru (13), 
na ktorom sú v niektorých oblastiach usporiadané 
chlopne (27, 28), a v tesnení (10b) usporiadanom 
v oblasti dvemého priestoru (13) je vytvorené

štrbina (30) pre otvor (13c) dvemého priestoru 
(13).



6(51) F 16L 58/10
(21) 418-96
(71) Reimelt Andreas, Schwetzingen, DE;
(72) Reimelt Andreas, Schwetzingen, DE;
(54) Spôsob renovácie potrubia
(22) 29.09.93
(86) PCT/DE93/00919, 29.09.93
(57) Potrubie, ktoré sa renovuje, je otvorené aspoň na 

dvoch koncoch. Vysuší sa predhriatym vzduchom 
a nánosy na vnútorných stenách sa odstránia prú
diacim brúsnym prostriedkom. Potmbieje zohria
te predhriatym vzduchom a nakoniec je vnútorná 
stena natretá viskóznym náterovým materiálom. 
Spôsob renovácie spočíva v tom, že vzduch, 
brúsny prostriedok a náterový materiál sú nasá
vané do potrubia a/alebo ním prechádzajú s po
užitím nasávania tak, že potrubie je nepretržite 
vystavené podtlaku.
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6 (51) G OlN 33/576, C 12N 15/40, A 61K 39/29
(21) 1359-95
(71) CfflRON CORPORATION, Emeryville, CA, US;
(72) Chien David Y„ Alamo, CA, US; Kuo George, 

San Francisco, CA, US;
(54) Spôsob klasifikácie hepatitis C vírusu a činidlá 

na použitie pri tomto spôsobe
(22) 09.05.94
(32) 10.05.93 
(31) 08/060 400
(33) US
(86) PCT/US94/05151, 09.05.94 
(57) Sú opísané metódy a kompozície na použitie pri 

klasifikácii hepatitis C vírusu (obr. 1).
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6(51) H OlR 9/22,9/24,9/28
(21) 213-95
(71) SEZ a. s., Dolný Kubín, SK;
(72) Gont Milan Ing., Dolný Kubin, SK; Horňáková 

Žofia, Dolný Kubín, SK;
(54) Radová svornica
(22) 16.02.95
(57) V telese (1) svornice je zdola smerom k jeho 

vnútornému povrchu osadený dolný mostík (2), 
zhora tlačený pružinou (4), opretou o vnútorný 
povrch telesa (1) svornice, pričom na vonkajších 
okrajoch telesa (1) svornice sú upevnené svorko
vé skrutky (7) a teleso (1) svornice je upevnené 
v pravom i ľavom izolačnom kryte (61, 62), 
v hornej časti ktorých je vytvorený na okrajoch 
nad svorkovými skrutkami (7) manipulačný otvor 
(19) a v strede i pozdĺžny otvor (11) s priečkou 
(12) vybavenou dvojicou priečnych otvorov. 
V priečnych otvoroch priečky (12) pravého a ľa
vého izolačného krytu (61, 62) môžu byť v dráž
ke upevnené upevňovacie nožičky (14) puzdra 
(15) spojeného s príložkou (16) nasúvacími ko
líkmi (9) príložky (16) v upevňovacích otvoroch 
(10) puzdra (15), pričom je medzi tvarovými vý
stupkami puzdra (15) upevnený horný mostík
(17) so svorkami (18) na okrajoch. Vo svorkách
(18) sú upevnené svorkové skrutky (7), nad kto
rými je zhora v puzdre (15) vytvorený manipu
lačný otvor (19). Dolný mostík (2) je v strede 
zdola spojený nitom (8) s perom (5).
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6 (51) H 02M 1/02, H OlJ 7/30, 7/32
(21) 56-96
(71) Korvas Miroslav, Ježov, CZ;
(72) Korvas Miroslav, Ježov, CZ;
(54) Zapaľovač vysokotlakovej výbojky
(22) 15.01.96
(32) 26.01.95
(31) PV 0194-95
(33) CZ
(57) Zapaľovač (8) pozostáva zo sériového zapojenia 

zapaľovacieho kondenzátora (7) a predpäťového 
spínača (6), zapojeného medzi nulovú svorku (2) 
napájacieho napätia a odbočku (5) tlmivky (4), 
ktorá je zapojená medzi fázová svorku (1) napá
jacieho napätia a prvý vývod vysokotlakovej vý
bojky (9), ktorej druhý vývod je spojený s nulo
vou svorkou (2) napájacieho napätia. Po zapálení 
vysokotlakovej výbojky (9) napätie na nej po
klesne, čim poklesne napätie aj na predpäfovom 
spínači (6), ten sa rozpojí a zapaľovač (8) je takto 
odpojený od hlavného obvodu vysokotlakovej 
výbojky (9).



FG9A Udelené patenty

278294 C 25C 278301 C 07C 278308 B 32B
278295 AOlN 278302 E 04B 278309 C25B
278296 C 07F 278303 AOlN 278310 C 07D
278297 C07H 278304 C 07C 278311 B23Q
278298 A61K 278305 G 09F 278312 COlB
278299 B23K 278306 H 04M
278300 C 25B 278307 EOlB

6 (51) A OlN 37/06, C 07C 57/00, C 07D 221/00, 291/00, 
A OlN 43/00

(11) 278295
(40) 04.09.96
(21) 7456-85
(73) Zeneca Limited, London, GB;
(72) Anthony Vivienne Margaret, Bracknell, GB; Beau- 

tement Kevin, Bracknell, GB; Bushell Michael John, 
Bracknell, GB; Clough John Martin, Bracknell, GB; 
DeFraine Paul, Bracknell, GB; Godfrey Christopher 
Richard Ayles, Bracknell, GB;

(54) PesticIdny prostriedok a prostriedok na reguláciu 
rastu rastlín a spôsob výroby účinných látok

(22) 18.10.85
(31) 8512104, 8513115, 8426473, 8432265
(32) 23.05.85,23.05.85, 19.10.84,20.12.84
(33) GB, GB, GB, GB

6(51) A OlN 47/24, 47/02 
(11) 278303
(40) 04.09.96
(21) 6463-90
(73) Rhone-Poulenc Agriculture LTD, Ongar, Essex, GB; 
(72) Twinn David Charles, Ongar, GB; Green Timothy 

Wilfred, Ongar, GB;
(54) InsekticIdny prostriedok
(22) 20.12.90
(31) 8929101.7
(32) 22.12.90
(33) GB

6(51) A 61K 31/19,33/26
(11) 278298
(40) 04.09.96
(21) 2229-91
(73) Bouda Jan prof. MVDr., DrSc., Brno, CZ; Dvořák 

Rudolf doc. MVDr., DrSc., Brno, CZ;
(72) Bouda Jan prof. MVDr., DrSc., Brno, CZ; Toth Jan 

MVDr., Brno, CZ; Pravda Drahoslav prof. MVDr., 
CSc., Bmo, CZ; Dvořák Rudolf doc. MVDr., DrSc., 
Brno, CZ; Šišák Miroslav MVDr., Bmo, CZ; Klimeš 
Jiří MVDr., CSc., Bmo, CZ; Doubek Jaroslav 
MVDr., CSc., Křenovice, CZ;

(54) Veterinárny prípravok na úpravu porúch tráve
nia prežúvavcov

(22) 18.07.91

6(51) B 23K 35/38 
(11) 278299 
(40) 12.08.92
(21) 5858-90
(73) Výskumný ústav pre petrochémiu š. p., Prievidza, 

SK;
(72) Polievka Milan Ing. CSc., Prievidza, SK; Okresová 

Soňa Ing., Prievidza, SK;
(54) Pomocný prípravok na zváranie
(22) 26.11.90

6(51) B 23Q 1/01,1/26 
(11) 278311 
(40) 15.04.92
(21) 6419-86
(73) Gebrttder Honsberg GmbH, Remscheid-Hasten, DE; 
(72) Kttlblin Rolf, Herrsching, DE; Schneider Reinhard 

Dipl. Ing., Bergneustsdt, DE; Burgtorf Heinrich 
Ing., Remscheid, DE;

(54) Sústava na vedenie saní
(22) 04.09.86
(31) P 35 31 813.9
(32) 06.09.85
(33) DE

6(51) B 32B 25/04,25/08 
(11) 278308 
(40) 08.06.94
(21) 3883-92
(73) Institut gumárenské technologie a testování, a. s., 

Zlín, CZ;
(72) Váňa JiH Ing., Ludkovice, CZ;
(54) Viacvrstvový plošný materiál
(22) 28.12.92

6(51) C OlB 33/22,33/20 
(11) 278312 
(40) 09.08.95
(21) 103-94
(73) TANO CONTO, s. r. o., Banská Bystrica, SK;
(72) Pôbiš Karol, Banská Bystrica, SK; Šmidák Jozef, 

Banská Bystrica, SK; Kovanda Ivan, Banská Bystri
ca, SK; Smatana Juraj Ing., Bystrička, SK;

(54) Spôsob úpravy maatenca
(22) 28.01.94



6(51) C 07C 229/34, 227/00 
(11) 278304 
(40) 15.09.91
(21) 438-91
(73) Rhone-Poulenc Rorer S.A., Antony, FR;
(72) Duchesne Jean-Pierre, Lyon, FR; Mulhauser Michel, 

Ecully, FR;
(54) Derivát beta-fenylizoserínu, spôsob jeho prípravy 

a jeho použitie
(22) 20.02.91
(31) 9002099
(32) 21.02.90
(33) FR

6(51) C 07C 309/03, 303/44 
(11) 278301 
(40) 04.09.96 
(21) 5967-90
(73) Eniricerche, S.p.A., Milán, IT; Enichem Augusta 

S. p. A., Palermo, IT;
(72) Genova Calogero, Vizzolo Predabissi, IT; Blute Ire

na, LidingO, SE; Platone Edoardo, Asti, IT;
(54) Spôsob oddePovania a získavania paraffnsulfó- 

nových kyselín zo zmesí s vodou a s kyselinou sí
rovou

(22) 30.11.90
(31) 22568 A/89
(32) 01.12.90
(33) IT

6 (51) C 07D 253/06, A 01N 43/707,37/34 
(11) 278310 
(40) 04.09.96
(21) 5576-85
(73) Janssen Pharmaceutica N. V., Beerse, BE;
(72) Boeckx Gustaaf Maria, Oud-Tumhout, BE; Raey- 

maekers Alfons Herman Margaretha, Beerse, BE; 
Sipido Victor, Merksem, BE;

(54) a-Aryl-4-/4,5-dihydro-3,5-dioxo-l,2,4-triazín- 
-2(3H)yl/benzénacetonitrily a spôsob ich výroby

(22) 30.07.85

6 (51) C 07F 09/6574, C 07C 45/50,47/02 
(11) 278296 
(40) 04.09.96
(21) 6429-86
(73) UNION CARBIDE CORPORATION, Danbury, 

Conneticut, US;
(72) Abatjoglou Anthony George, Charleston, US; Biy- 

ant David Robert, So. Charleston, US;
(54) Spôsob výroby aldehydov hydroformylůciou
(22) 04.09.86
(31) 772 891
(32) 05.09.85
(33) US

6(51) C 07H 15/203, C 07C 323/17, 323/18, 323/22, 
323/30,323/31,323/64, A 61K 31/70 

(11) 278297 
(40) 04.09.96 
(21) 2979-88

(73) Fournier Industrie et Šante, Paris, FR;
(72) Samreth Soth, Longvic, FR; Bellamy Francois, Sau- 

Ion la Chapelle, FR; Millet Jean, Saulon la Rue, FR; 
(54) Beta-D-fenyltioxylozidový derivát, spôsob jeho 

prípravy a terapeutická kompozícia tento derivát 
obsahujúca 

(22) 03.05.88
(31) 87 06 237
(32) 04.05.87
(33) FR

6(51) C25B1/42 
(11) 278300 
(40) 12.08.92
(21) 4694-90
(73) Novácke chemické závody a.s., Nováky, SK;
(72) Papež Stanislav Ing., Ústí nad Labem, CZ; Vadovič 

Ján, Nováky, SK;
(54) Ortuťový uzáver vežového rozkladača amalgámu
(22) 27.09.90

6(51) C25B11/03 
(11) 278309 
(40) 04.09.96
(21) 3635-85
(73) De Nora Permelec S.p.A., Milán, IT; 
(72) Oronzio de Nora, Milán, IT;
(54) Membránový elektrolytický článok
(22) 10.07.80
(31) 24 919A/79,19 502A/80
(32) 03.08.79, 28.01.80
(33) IT, IT

6 (51) C 25C 3/20,3/14, C 25D 3/44
(11) 278294
(40) 04.09.96
(21) 5450-81
(73) ALUMINIUM PECHINEY, Lyon, FR;
(72) Bonny Paul, St Jean de Maurienne, FR; Gerphagon 

Jean-Louis, St. Jean de Maurienne, FR; Homsi Pier
re, Sydney, AU; Keinborg Maurice, St. Jean de 
Maurienne, FR; Laboure Gérard, Albertville, FR; 
Langon Bernard, St. Jean de Maurienne, FR;

(54) Spôsob presného regulovania rýchlosti zavádza
nia a obsahu oxidu hlinitého v elektrolyzéri

(22) 16.07.81

6(51) E 01B 27/16 
(11) 278307 
(40) 04.09.96
(21) 3793-92
(73) Franz Plasser Bahnbaumaschinen-Industriegesell- 

schaft m.b.H., Wien, AT;
(72) Theurer Josef Ing., Wien, AT; Peitl Friedrich, Linz, 

AT-
(54) Pod bij a čka koľaje
(22) 21.12.92
(31) A 613/92, A 2242/92
(32) 25.03.92,13.11.92
(33) AT, AT



6(51) E 04B 2/14 
(11) 278302 
(40) 04.09.96
(21) 6071-90
(73) Wienerbcrger Ziegelindustrie Gesellschaft m.b.H., 

Wien, AT;
(72) Koch Gerhard Ing., Mädling, AT;
(54) Priečne dierovaná tvarovka s podlhovastými 

priechodnými štrbinami
(22) 06.12.90
(31) A 2783/89
(32) 07.12.89
(33) AT

6 (51) G 09F 3/02,3/03,3/16, B 29D 24/00 
(11) 278305 
(40) 11.05.94
(21) 843-92
(73) Kopačka Milan Ing., Bratislava, SK; Bako Milan, 

Bratislava, SK;
(72) Kopačka Milan Ing., Bratislava, SK; Bako Milan, 

Bratislava, SK;
(54) Plomba na istenie prepravných priestorov
(22) 20.03.92

6(51) H 04M 15/10,15/08 
(11) 278306 
(40) 11.01.95
(21) 3331-92
(73) Tesla Karlin a. s., Praha, CZ;
(72) Col Karel Ing., Praha, CZ;
(54) Zapojenie na automatické snímanie stavu účast

níckej slučky a tarifbých impulzov
(22) 06.11.92



PD9A Prevody patentov / autorských osvedčení

Podľa § 15 zákona č. 527/1990 Zb. v znení neskorších zákonov a zákona NR SR č. 90/1993 Zb. boli do registra prihlá
šok vyhálezov zapísané tieto prevody :

P/AO PV Pôvodný majiteľ Nadobúdateľ Dátum
účinnosti:

263 560 6332-87 VUCHT AGRO Bratislava spol. s r. o., 
Stará Vajnorská 6,836 26 Bratislava, SK;

VUCHT a. s., Nobelova 34,836 03 Brar 
tislava, SK;

24.06.96

263 676 10268-86 FARMAKON š. p., Na vlčinci 3, 
77117 Olomouc, CZ;

FARMAK a. s., Na vlčinci 3,771 17 
Olomouc, CZ;

15.07.96

264 192 7895-87 VUCHT AGRO Bratislava spol. s r. o., 
Stará Vajnorská 6,836 26 Bratislava, SK;

VUCHT a. s., Nobelova 34,836 03 Bra
tislava, SK;

24.06.96

269 278 3807-88 FARMAKON š. p., Na Vlčinci 3, 
771 17 Olomouc, CZ;

FARMAK a. s., Na Vlčinci 3,77117 
Olomouc, CZ;

15.07.96

277 450 3152-89 VUCHT AGRO Bratislava spol. s r. o., 
Stará Vajnorská 6,836 26 Bratislava, SK;

VUCHT a. s„ Nobelova 34,836 03 Bra
tislava, SK;

24.06.96

277 846 3287-87 VUCHT AGRO Bratislava spol. s r. o., 
Stará Vajnorská 6,836 26 Bratislava, SK;

VUCHT a. s., Nobelova 34,836 03 Bra
tislava, SK;

24.06.96

277 344 5251-90 VUCHT AGRO Bratislava spol. s r. o., 
Stará Vajnorská 6,836 26 Bratislava, SK;

VUCHT a. s., Nobelova 34,836 03 Bra
tislava, SK;

24.06.96

277 764 1236-92 WEP spol. s r. o., Februárová 651/7,
958 01 Partizánske, SK;

Investičná a rozvojová banka a. s., hlavná 
pobočka Banská Bystrica, SK;

26.06.96

278 202 2901-92 Závody 29. augusta š.p., 958 13 Partizán
ske, SK;

CEBO HOLDING SLOVAKIA a. s., 
Nitrianska cesta 60,958 01 Partizánske, 
SK;

16.07.96

278 255 542-93 VUCHT AGRO Bratislava spol. s r. o., 
Stará Vajnorská 6,836 26 Bratislava, SK;

VUCHT a. s„ Nobelova 34,836 03 Bra
tislava, SK;

24.06.96

Licenčné zmluvy

Podľa §19 zák. č. 527/1990 Zb. v znení neskorších zákonov a zákona NR SR č. 90/1993 Z. z. boli do registra prihlášok 
vynálezov zapísané tieto ponuky licencie:

PV Názov Poskytovateľ Dátum účinnosti:

1305-93 Remineralizačno-energeticko-regeneračný nápoj MUDr. Božena Švecové, Starohorská 
70, 974 00 Banská Bystrica, SK;

19.07.96



FDlA

403-89 5986-90

Zastavené prihlášky vynálezov

143-92 3151-924519-89 6226-90 195-92 3161-926744-89 6288-90 234-92 3167-92205-90 6431-90 310-92 3246-92
575-90 6432-90 539-92 3478-92

1040-90 6433-90 597-92 3855-92
1610-90 6440-90 685-92 3981-92
1611-90 6568-90 772-92 3990-92
1767-90 6704-90 872-92 4019-92
1809-90 6981-90 921-92 4038-921955-90 88-91 1147-92 50-93
1969-90 183-91 1252-92 69-932195-90 197-91 1390-92 330-932395-90 474-91 1470-92 597-933032-90 919-91 1535-92 739-933348-90 3571-91 1541-92 767-933614-90 3593-91 1688-92 1171-933882-90 3624-91 2039-92 19-943941-90 3645-91 2200-92 190-943943-90 3646-91 2201-92 472-944017-90 3712-91 2298-92 548-94

4338-90 3729-91 2500-92 592-944349-90 3789-91 2762-92 690-944575-90 3790-91 2847-92 15-954612-90 3812-91 2871-92 224-955070-90
5428-90
5487-90

FC9A

346-92
3146-92

5-92 2898-92
60-92 2961-92
78-92 2997-92

Zamietnutá prihláška vynálezu

TB9A OPRAVA

Vo Vestníku 5/96 v Časti zverejnené prihlášky 
vynálezov bol chybne uvedený názov prvého prihlasovateľa 
v prihláške PV 1541-95.

Správne znenie:
Henkel Raycap Produktie B.V., Stationssingel 110, 
NL - 5371 BB Ravenstein, NL;

Vo Vestníku 6/96 v časti zverejnené prihlášky 
vynálezov bolo chybne uvedené číslo tretej priority v 
prihláške PV 1255-95.

Správne znenie:
365/95-5



FGlK Úžitkové vzory

1226 E06B
1227 B 65G

1228 B65B
1229 E 04D

1230 E 06B
1231 B65D

6(51) B65B27/06 
(11) 1227
(21) 96-96
(22) 18.03.96 
(47) 26.06.96
(73) PLASTT s. r. o., Ličartovce, SK; 
(54) Plachta

6(51) B65B27/06 
(11) 1228
(21) 97-96
(22) 18.03.96 
(47) 26.06.96
(73) PLASTT s. r. o., Ličartovce, SK; 
(54) Žoch

6(51) B 65D 47/20, B 67D 3/00 
(11) 1231
(21) 365-95
(22) 18.10.95 
(47) 26.06.96
(73) Droppa Dušan, Liptovský Mikuláš, SK;
(54) Dávkovacia odmerka pre nádoby s uzáverovým 

otvorom

6(51) E 04D 13/064,13/08 
(11) 1229
(21) 105-96
(22) 25.03.96 
(47) 26.06.96
(73) Lipka Ján, Žilina, SK;
(54) Strešná zberá cla sústava dažďovej vody

6(51) E06BS/16 
(11) 1226
(21) 364-95
(22) 16.10.95 
(47) 26.06.96
(73) VEKTOR družstvo Senica, Senica, SK; 
(54) Požiarne dvere

6(51) E 06B 9/40,9/52,9/54 
(11) 1230
(21) 134-96
(22) 22.04.96 
(47) 26.06.96
(73) Dzurik Dušan Ing., Košice, SK;
(54) Roleta proti vnikaniu hmyzu do Interiérov

Predĺženie platnosti úžitkového vzoru

Úrad priemyselného vlastníctva SR predĺžil platnosť týchto úžitkových vzorov;

(51) 5G 2IF 9/00
(H) 242 (51) 6F 15B 7/00,6F15B 7/10
(21) 174-92 (H) 1207
(22) 08.07.92 (21) 96-95
(47) 15.08.93 (22) 16.12.91
(43) 08.09.93 (47) 28.05.96
(71) VÚJE a. s., Trnava, SK; (43) 07.08.96
(54) Zariadenie na cementáclu toxických a rádioak (71) TOPOS s. r. o., Napajedia, CZ;

tívnych odpadov v transportnom sude. (54) Hydraulické zariadenie, najmi pre zdvíhacie pa> 
letizačné vozíky

(51) 6B61H1/00.6B61H 13/20
(H) 804
(21) 446-94
(22) 19.06.92
(47) 01.03.95
(43) 10.05.95
(71) POHRONSKÉ STROJÁRNE a. s., Hliník nad Hro

nom, SK;
(54) Mechanizmus na samočinné nastavovanie maxi

málnej brzdiacej sily



PD9A Prevody úžitkových vzorov

Podľa § 15 zákona C. 527/1990 Zb. v znení neskorších zákonov a zákona NR SR C. 90/1993 Zb. boli do registra 
úžitkových vzorov zapísané tieto prevody:

ÚV FÚV Pôvodný majiteľ Nadobúdateľ Dátum
účinnosti:

966 86-95 Richard Hejda, Smetanova 1412, 
Napajedia, CZ;
Ing. Karel Košík, Miňonská 643, Pra
ha 9, CZ;
KNDr. Jaromír Dostálek, Jižni 13,
695 01 Hodonín, CZ;

HPJ spol. s r. o., Svatopluka Čecha
588,760 01 Zlín, CZ;

17.06.1996

1077 214-95 VUCHT AGRO Bratislava spol. s r. o., 
Stará Vajnorská 6,836 26 Bratislava, 
SK;

VUCHT a. s., Nobelova 34,836 03 
Bratislava, SK;

24.06.96



V V

CAST

OCHRANNÉ ZNÁMKY 

PRIEMYSELNÉ VZORY 

OZNAČENIA PÔVODU



Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov ochranných známok

(111) Cislo zápisu 
(151) dátum zápisu
(180) dátum, dokedy môžu mať známkové práva 

účinok
(210) číslo prihlášky
(220) dátum podania prihlášky
(310) čislo prioritnej prihlášky
(320) dátum prioritnej prihlášky
(330) krajina priority
(510) zoznam výrobkov a/alebo služieb

(511) údaj o triede alebo triedach podľa medzinárod
ného triedenia výrobkov a služieb (Nicejská 
klasifikácia)

(540) reprodukcia známky 
(554) trojrozmerná známka 
(591) údaje o uplatňovaných farbách 
(730) meno(-á) a adrcsa(-y) majiteľa(-ov) známky a 

údaje o jeho (ich) priemyselnej alebo obchod
nej činností

(800) údaje o medzinárodnom zápise



Ochranné známky

176 935 176 943
176 936 176 944
176 937 176 945
176 938 176 946
176 939 176 947
176 940 176 948
176 941 176 949
176 942 176 950

176 951 176 959
176 952 176 960
176 953 176 961
176 954 176 962
176 955 176 963
176 956 176 964
176 957
176 958

(111) 176 935 
(220) 31.08.1992 
(151) 07.05.1996 
(180) 31.08.2002
(540) ROXANA
(730) Munk Ľudovít Ing., Hurbanova 10, 921 01 Piešťa

ny, SK;
(510) Kakao, čokoláda, jemné pečivo a cukrovinky, do

prava.
(511) 30,39 
(210) 71276

(111) 176 936 
(220) 31.08.1992 
(151) 07.05.1996 
(180) 31.08.2002

(540) SARO
(730) Šaro Peter Ing. - Spad, M. Bella 8, 921 01 Piešťa

ny, SK;
(510) Kozmetika, vlasové vody, parfuméria, mydlá, zubné 

pasty, pracie a čistiace prostriedky, odevy, obuv, 
klobučnícky tovar.

(511) 3,25 
(210) 71278

(111) 176 937 
(220) 31.08.1992 
(151) 08.05.1996 
(180) 31.08.2002 
(540)

(730) Šaro Peter Ing. - Spad, M. Bella 8, 921 01 Piešťa
ny, SK;

(510) Kozmetika, vlasové vody, parfuméria, mydlá, zubné 
pasty, pracie a čistiace prostriedky, odevy, obuv, 
klobučnícky tovar.

(511) 3,25
(210) 71280

(180) 31.08.2002 
(540)

(730) MEDIATEL s pol. s r.o., Na Florenci 29, 110 00 
Praha 1, CZ;

(510) Telefónne zoznamy, zoznamy adries, periodiká, 
sprievodcovia, kalendáre, ročenky, na všetkých dru
hoch nosičov, tlačiarenské výrobky, priamy marke
ting, mailing, telematika, komercionalizácia a pub
licita v uvedených publikáciách, poskytovanie slu
žieb s uvedenými publikáciami, výrobkami a činnos
ťami, reklamná činnosť všetkých druhov.

(511) 9, 16,35,39,41
(210) 71462

(111) 176 939 
(220) 03.09.1992 
(151) 07.05.1996 
(180) 03.09.2002
(540) MR. PROPER
(730) Procter & Gamble A.G., 1 ruc du Préde-la-Bi- 

chette, Ženeva 2, CH;
(510) Tekuté čistiace prostriedky na použitie v domácnos

ti.
(511) 3 
(210) 71525

(111) 176 940 
(220) 03.09.1992 
(151) 07.05.1996 
(180) 03.09.2002
(540) DIAMANT
(730) Diamant MOhIe Hamburg GmbH Co., Trettau- 

strasse, Hamburg, DE;
(510) Múky a obilné preparáty s výnimkou krmív pre zvie

ratá.
(511) 30 
(210) 71526

(111) 176 941 
(220) 10.09.1992 
(151) 08.05.1996 
(180) 10.09.2002

(111) 176 938 
(220) 31.08.1992 
(151) 07.05.1996



(540) R4XDN
(730) RAXON TRADING COMPANY s. r. o., Lamač

ská 3, 81520 Bratislava, SK;
(510) Kancelárska, reprodukčná a výpočtová technika, o- 

sobné a nákladné automobily; servis osobných a 
nákladných automobilov, tlačiarenské a kopírovacie 
služby; školenie a vzdelávanie v oblasti kancelár
skej, reprografickej a organizačnej techniky.

(511) 9, 12, 35, 37, 41
(210) 71628

(111) 176 942 
(220) 30.10.1992 
(151) 08.05.1996 
(180) 30.10.2002 
(540)

Gina
(730) CRYSTALEX a. s., B. Egermanna 634, 473 13 

Nový Bor, CZ;
(510) Výrobky zo skla, ako sú výrobky z hladkého a deko

rovaného skla pre domácnosť.
(511) 21 
(210) 72656

(111) 176 943 
(220) 02.06.1992 
(151) 07.05.1996 
(180) 02.06.2002
(540) LUNDIA
(730) LUNDU HOLDING B.V., Dames Jolinkweg 39, 

7050 AC Varsseveld, NL;
(510) Nábytok a jeho časti, hlavne police.
(511) 20 
(210) 68976

(111) 176 944 
(220) 20.02.1996 
(151) 07.05.1996 
(180) 20.02.2006 
(540)

(730) FRANKO - MOVING spot, s r. o., Osloboditeľov 
66, 990 01 Veľký Křtíš, SK;

(510) Vína.
(511) 33 
(210) 497-96

(111) 176 945 
(220) 25.11.1993

(151) 08.05.1996 
(180) 25.11.2003 
(540)

T1.&U

(730) Kulla Andrej Ing., Pri starej prachárni č. 2, 831 04 
Bratislava, SK;

(510) Kvetiny umelé; kvetiny živé a sušené, semená, prie
sady, kvetinové cibule, črepníkové kvetiny, okrasné 
dreviny; aranžovanie interiérov a exteriérov; prená
jom automobilov; organizovanie výstav živých, su
šených a umelých kvetín, semien, kvetinových cibúľ, 
črepníkových kvetín, okrasných drevín a doplnko
vých predmetov ako sú črepníky, kvetinové misy, 
kvetinové stojany, kvetinové stoly, dekoratívne oba
ly na predaj a aranžovanie kvetín, záhradné a inte
riérové fontány a zariadení pre záhradníctvo a zá
hradkárstvo ako sú kosačky, krovinorczy, postreko
vače, píly, rotavátory, malotraktory a závlahové za
riadenia; sprostredkovateľská činnosť v oblasti aran
žovania interiérov a exteriérov, sprostredkovateľská 
činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská čin
nosť v oblasti prenájmu automobilov, sprostredkova
teľská činnosť v oblasti organizovania výstav.

(511) 26,31,36, 39, 42
(210) 2167-93

(111) 176 946 
(220) 16.11.1992 
(151) 08.05.1996 
(180) 16.11.2002
(540) SIAK
(730) SUK spot, s r. o., Zemské právo 810,100 00 Praha 

10, CZ;
(510) Viacúčelové elastické tmely na spájanie nepórovi- 

tých materiálov, akrylické tmely, chemické výrobky 
slúžiace na spájanie a utesňovanie rozdielnych ma
teriálov.

(511) 1,2,19 
(210) 72986

(111) 176 947 
(220) 16.07.1992 
(151) 08.05.1996 
(180) 16.07.2002
(540) EL CANAL DE LAS ESTRELLAS
(730) TELEVISA S.A. de C.V., Avenida Ejercito Nacio

nál 579-4,11520 Col. Granada, Mexico DF, MX; 
(510) Televízne a rozhlasové vysielanie vykonávané káb

lovou sieťou, satelitom alebo vysielacou stanicou, 
vysielanie rozhlasových a televíznych programov, a- 
gentúme správy, telekomunikačné služby, prenájom 
oznamovacích prostriedkov, telekomunikačnej 
techniky a vysielacích zariadení, informačné a pora
denské služby v oblasti uvedených služieb, činnosť 
vyučovacia, vzdelávacia a zábavná, produkcia, pred
vádzanie, združovanie a vytváranie vysielacích sietí 
programov rozhlasovej a televíznej zábavy, správ, 
denných udalostí a programov vzdelávacích, organi
zácia, produkcia, podporovanie, manažment a spon
zorovanie show, súťaží, konferencií, koncertov, di
vadelných predstavení a športových udalostí,



prenájom televíznych a rozhlasových zariadení, pre
nájom zvukových a obrazových záznamov, pracovné 
Skolenia a tvorba tlačovín na pracovné Skolenia, in
formačné a poradenské služby v oblasti uvedených 
služieb.

(511) 30,38,41,42 
(210) 70305

(111) 176 948 
(220) 16.07.1992 
(151) 08.05.1996 
(180) 16.07.2002 
(540)

(730) TELEVISA S.A. de C.Vn Avenida Ejercito Nacio
nál 579-4,11520 Col. Granada, Mexico DF, MX;

(510) Televízne a rozhlasové vysielanie vykonávané káb
lovou sieťou, satelitom alebo vysielacou stanicou, 
vysielanie rozhlasových a televíznych programov, a- 
gentúmc správy, telekomunikačné služby, prenájom 
oznamovacích prostriedkov, telekomunikačnej 
techniky a vysielacích zariadení, informačné a pora
denské služby v oblasti uvedených služieb, činnosť 
vyučovacia, vzdelávacia a zábavná, produkcia, pred
vádzanie, združovanie a vytváranie vysielacích sieti 
programov rozhlasovej a televíznej zábavy, správ, 
denných udalosti a programov vzdelávacích, organi
zácia, produkcia, podporovanie, manažment a spon
zorovanie show, súťaží, konferencii, koncertov, di
vadelných predstavení a športových udalosti, prenár 
jom televíznych a rozhlasových zariadení, prenájom 
zvukových a obrazových záznamov, pracovné Sko
lenia a tvorba tlačovín na pracovné Skolenia, infor
mačné a poradenské služby v oblasti uvedených 
služieb.

(511) 38,41,36,42
(210) 70306

(111) 176 949 
(220) 16.07.1992 
(151) 08.05.1996 
(180) 16.07.2002
(540) ECO
(730) TELEVISA S.A. de C.Vn Avenida Ejercito Nacio

nál 579-4,11520 Col. Granada, Mexico DF, MX; 
(510) Televízne a rozhlasové vysielanie vykonávané káb

lovou sieťou, satelitom alebo vysielacou stanicou, 
vysielanie rozhlasových a televíznych programov, a- 
gentúme správy, telekomunikačné služby, prenájom 
oznamovacích prostriedkov, telekomunikačnej 
techniky a vysielacích zariadení, informačné a pora
denské služby v oblasti uvedených služieb, činnosť 
vyučovacia, vzdelávacia a zábavná, produkcia, pred
vádzanie, združovanie a vytváranie vysielacích sieti 
programov rozhlasovej a televíznej zábavy, správ, 
denných udalostí a programov vzdelávacích, organi
zácia, produkcia, podporovanie, manažment a spon
zorovanie show, súťaži, konferencii, koncertov, di
vadelných predstavení a športových udalostí, prená
jom televíznych a rozhlasových zariadení, prenájom 
zvukových a obrazových záznamov, pracovné ško

lenia a tvorba tlačovín na pracovné školenia, infor
mačné a poradenské služby v oblasti uvedených 
služieb.

(511) 36,38,41,42 
(210) 70308

(111) 176 950 
(220) 16.07.1992 
(151) 08.05.1996 
(180) 16.07.2002 
(540)

(730) TELEVISA S.A. de CVn Avenida Ejcrcito Nacio
nál 579-4,11520 Col. Granada, Mexico DF, MX;

(510) Televízne a rozhlasové vysielanie vykonávané káb
lovou sieťou, satelitom alebo vysielacou stanicou, 
vysielanie rozhlasových a televíznych programov, a- 
gentúme správy, telekomunikačné služby, prenájom 
oznamovacích prostriedkov, telekomunikačnej 
techniky a vysielacích zariadení, informačné a pora
denské služby v oblasti uvedených služieb, činnosť 
vyučovacia, vzdelávacia a zábavná, produkcia, pred
vádzanie, združovanie a vytváranie vysielacích sietí 
programov rozhlasovej a televíznej zábavy, správ, 
denných udalosti a programov vzdelávacích, organi
zácia, produkcia, podporovanie, manažment a spon
zorovanie show, súťaži, konferencii, koncertov, di
vadelných predstavení a športových udalostí, prená
jom televíznych a rozhlasových zariadení, prenájom 
zvukových a obrazových záznamov, pracovné ško
lenia a tvorba tlačovín na pracovné školenia, infor
mačné a poradenské služby v oblasti uvedených 
služieb.

(511) 36,38,41,42
(210) 70309

(111) 176 951 
(220) 13.10.1992 
(151) 08.05.1996 
(180) 13.10.2002
(540) MIVO
(730) Mivo1 veřejní obchodní společnost, Suková 1556, 

530 02 Pardubice, CZ;
(510) Stavebné a montážne práce, obstarávateľské a pora

denské služby.
(511) 36,37,42 
(210) 72278

(111) 176952 
(220) 13.10.1992 
(151) 08.05.1996 
(180) 13.10.2002 
(540)



(730) Mivo, veřejná obchodní společnost, Suková 1556, 
530 02 Pardubice, CZ;

(510) Stavebné a montážne práce, obstarávateľské a pora
denské služby.

(511) 36,37,42 
(210) 72279

(111) 176 953 
(220) 18.12.1992 
(151) 08.05.1996 
(180) 18.12.2002 
(540)

(730) NEC CORPORATION, 7-1, Shiba 5-chome, Mina- 
to-ku, Tokyo, JP;

(510) Prístroje a nástroje na vedecké a laboratórne účely, 
prístroje a nástroje navigačné, určené na prenášanie 
rozkazov, na meranie a prístroje všeobecne používa
né pri riadení lodí a lietadiel, prístroje a nástroje 
geodetické, ako aj elektrické, nezaradené do iných 
tried, prístroje a nástroje na bezdrôtovú telegrafiu, 
prístroje fotografické, kinematografické, optické, 
vrátane premietačov obrazov a zväčšovacích prístro
jov, prístroje a nástroje na váženie a meranie, prí
stroje a nástroje signalizačné, vrátane signálnych 
píšťaliek, prístroje a nástroje určené na kontrolné ú- 
čely, na účely záchranné a učebné, automaty na min
ce alebo známky, prístroje na záznam a reprodukciu 
hovoreného slova, registračné pokladnice a počítacie 
stroje, vrátane kancelárskych a dierovacích strojov, 
hasiace prístroje, špeciálne puzdrá na prístroje a ná
stroje tu uvedené; konštrukcie a oprava elektrických 
a elektronických prístrojov; programovanie pre počí
tače, prenájom počítačov, technické konzultácie, 
technický dohľad a inšpekcia.

(511) 9,37,42
(210) 74012

(111) 176 954 
(220) 15.12.1995 
(151) 05.06.1996 
(180) 15.12.2005 
(540)

(730) Trans - Karpatia s. r. o. Košice, Hutnícka 1, 
040 01 Košice, SK;

(510) Sprostredkovanie colných služieb, skladovanie; 
tranzitné skladovanie; sprostredkovanie leteckých 
služieb, roznášania a rozvážania tovaru, zasielateľ
stva, dopravy leteckej, dopravy lodnej, dopravy ná
kladnými autami, dopravy železničnej, dopravy ná
mornej.

(511) 36,39
(210) 3564-95

(111) 176 955 
(220) 15.12.1994 
(151) 07.06.1996 
(180) 15.12.2004

(540)

vyber
(730) Reader's Digest VÝBĚR s. r. o., K Rotundě 89/4, 

120 00 Praha 2, CZ;
(510) Vydavateľská činnosť - vydávanie periodika.
(511) 41 
(210) 3027-94

(111) 176 956 
(220) 27.12.1995 
(151) 14.06.1996 
(180) 27.12.2005 
(540)

(730) EKOM spol. s r. o., Krajinská cesta 2929, 921 01 
Piešťany, SK;

(510) Rozvodové spínacie skrine, elektrické prístroje regu
lačné a kontrolné prístroje na presné meranie; zubár
ske prístroje a nástroje, zubárske kompresory, lekár
ske odsávače, elektrické zubárske prístroje; chladia
ce stroje a prístroje, prístroje na ventiláciu, prístroje 
a zariadenia na sušenie.

(511) 9,10,11
(210) 3644-95

(111) 176 957 
(220) 21.09.1995 
(151) 14.06.1996 
(180) 21.09.2005 
(540)

(730) APEX - MOSNÝ spol. s r. o., 922 10 Trebatice 
353, SK;

(510) Cestné motorové vozidlá. Finančný leasing vozidiel 
a technológií. Cestná motorová doprava. Vnútro
štátne zasielateľstvo.

(511) 12,36,39 
(210) 2671-95

(111) 176 958 
(220) 02.06.1992 
(151) 21.06.1996 
(180) 02.06.2002
(540) REDKEN
(730) L'OREAL S.A., 14, RUE ROYALE, 75008 PARIS, 

FR;
(510) Prostriedky na ošetrovanie vlasov a účesov, spreje 

na vlasy, prípravky na ondulácie, vodičky na udržia-



vanie ondulácií, krémy na tvár a na pokožku, šam
póny na vlasy, jemné mydlá pre ženy.

(511) 3 
(210) 68986

(111) 176 959 
(220) 28.08.1992 
(151) 24.06.1996 
(180) 28.08.2002 
(540)

(730) IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC1 
Londýn, GB;

(510) Nábytok a posteľné potreby ako matrace, žinenky a 
pod.

(511) 20 
(210) 71214

(111) 176 960 
(220) 24.09.1992 
(151) 24.06.1996 
(180) 24.09.2002 
(540)

(730) BOŠS s r. o., Galvaniho 6, 82104 Bratislava, SK;
(510) Zámočníctvo, kováčstvo, vrátane výrobkov; plyno- 

inštalatérstvo; montáž, opravy a revízie vyhradených 
plynových zariadení.

(511) 6,37,40 
(210) 71827

(111) 176 961 
(220) 17.05.1991 
(151) 24.06.1996 
(180) 17.05.2001
(540) CODA
(730) CODA Ltd., Eleven Albion Street, Leeds, LS 15ES, 

West Yorkshire, GB;
(510) Počítačový software.
(511) 9 
(210) 61790

(111) 176 962 
(220) 03.09.1992 
(151) 24.06.1996 
(180) 03.09.2002 
(540)

BUfTOL

(730) British American Tobacco Company Limited, 
Milbank Knowle Green, Staines, Middlesex TW 18 
1 DY, GB;

(510) Tabak spracovaný a nespracovaný.
(511) 34 
(210) 71522

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

(730)

(510)

(511)
(210)

176963
20.05.1992
24.06.1996
20.05.2002

EKOSOLARIS Kroměříž, Kotojedská 2398, 
767 01 Kroměříž, CZ;
Zariadenia na využitie odpadového tepla, najmä so
lárne systémy vrátane komponentov, ekologické za
riadenia; kovové a nekovové konštrukcie; konštruk
cie a projektovanie zariadení na využívanie odpado
vého tepla, obzvlášť solárnej energie a iných ekolo
gických zariadení; odborné konzultácie v uvedenej 
oblasti; pamiatková obnova historických objektov.
6,11,19, 20, 37,42,
68677

(111) 176964 
(220) 20.08.1992 
(151) 24.06.1996 
(180) 20.08.2002
(540) BECKER
(730) Becker Autoradiowerk GmbH, 7516 Karlsbad 2, 

DE;
(510) Prístroje a nástroje na vedecké a laboratórne účely; 

prístroje a nástroje navigačné, t.j. prístroje a nástroje 
určené na prenášanie rozkazov, na meranie a prístro
je všeobecne používané pri riadení lodí a lietadiel; 
prístroje a nástroje geodetické a elektrické, ktoré nie 
sú začlenené do iných tried; prístroje a nástroje na 
bezdrôtovú telegrafiu; prístroje fotografické, kine
matografické, optické, vrátane premietacích prístro
jov a zväčšovacích prístrojov; prístroje a nástroje na 
váženie a meranie, prístroje a nástroje signalizačné, 
vrátane píšťaliek (signalizačných); prístroje a nástro
je určené na kontrolné účely; prístroje a nástroje na 
záchranné a učebné účely; automaty uvádzané do 
činnosti vhodením mince alebo známky, prístroje na 
záznam a reprodukciu hovoreného slova; zapisova- 
cie pokladne a počítacie stroje, vrátane kancelár
skych a dierkovacích strojov, hasiace prístroje; špe
ciálne puzdrá na prístroje a nástroje, ktoré sú zara
dené do tejto triedy; elektrotechnické a elektronické 
prístroje zahrnuté v triede 9, rádioprijímače do 
automobilov, vrátane tých, ktoré obsahujú kazetové 
pulty a CD - prehrávače; kazetové reprodukčné prí
stroje, prístroje na prehrávanie CD-platnI; príslu
šenstvá pre automobilové rádiové prijímače, najmä 
antény, reproduktory, interferenčné odrušovacie 
prístroje, rádiové tieniace prístroje, zvukovo-nosné 
kazety, kompaktné disky a montážne sústavy; elek
trotechnické a výstražné prístroje, pokiaľ sú zahrnu
té v triede 9, letecká elektronika vrátane rádiofónov,



rádiovej navigácie, rádiového smerovania, radarov, 
naliehavých záchranných signalizačných prístrojov a 
zariadení, dorozumievacích palubných systémov a 
systémov na spojenie zeme s pilotom pomocou sig
nálov; realizovanie opráv a údržby elektrotechnic
kých a elektronických výrobkov, ako sú automobi
lové rádiové zariadenia, rádiové telefóny, vykuro
vacie zariadenia pre sedadlá motorových vozidiel, 
špeciálne signalizačné prístroje a pod,, elektrické a 
elektronické časti motorových vozidiel a pre moto
rové vozidlá; realizovanie opráv a údržby rádiových 
telefónov a rádiových navigačných prístrojov pre 
lietadlá a leteckú elektroniku, ako sú elektronické 
prístroje, ktoré zabezpečujú službu nezvestným oso
bám a záchrannú službu, rádiové vybavenie pre na
liehavé záchranné volanie, palubné spojovacie sys
témy a stacionárne alebo prenosné pozemné rádiové 
stanice.

(511) 9,37
(210) 71022



Obnovy ochranných známok

90 717 157 636 165 737 165 745 166 128
157 624

(111) 90 717 
(220) 12.04.1935 
(151) 12.09.1935 
(180) 12.04.2005
(540) Brico
(730) BRICO ENGINEERING LIMITED, Coventry, 

GB;
(510) Piesty, piestové krúžky, skrutky a svorníky, závrtné 

skrutky a mastenice, ktoré patria k súčastiam strojov; 
odliatky, ktoré sú čiastočne opracovanými kovmi 
používanými vo výrobe; valcové vyloženia, brzdové 
bubny, obloženie brzdových bubnov a vložky venti
lových sediel, ktoré patria k súčastiam strojov iných, 
ako sú hospodárske alebo záhradnícke stroje a vo
didlá pre ventily a naddviháky, ktoré sú súčasťami 
spaľovacích motorov.

(511) 6,7 
(210) 4510

(111) 157 624 
(220) 05.09.1966 
(151) 12.10.1967 
(180) 05.09.2006 
(540)

(730) General Electric Company, spoločnosť zriadená 
podľa zákonov štátu New York, Schenectady, NY, 
US;

(510) Chemické výrobky pre priemysel, vedu, fotografiu; 
zlúčeniny na hasenie ohňa; temperovacie látky a 
chemikálie vôbec; priemyselné lepidlá, farby, laky; 
ochranné prostriedky proti hrdzi a proti hnilobe dre
va; farbivá; lepidlá; moridlá; živice, kovové fólie a 
kovy práškové pre maliarov a dekoratérov, tlačiarov 
a umelcov, prípravky bieliace a iné pracie prostried
ky; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie, 
drhnutie, brúsenie, priemyselné oleje a tuky (nie ole
je a tuky jedlé a éterické oleje); mazadlá. Obyčajné 
kovy v surovom a v polospracovanom stave a ich 
zliatiny; koľajnice a iný kovový materiál pre želez
nice; laná a drôty s výnimkou elektrických vodivých 
drôtov, turbíny; umývačky na riad, práčky na bieli
zeň; sušičky pre práčovne; škrabačky a obrusovačky; 
spojky a remene s výnimkou spojok a remeňov pre 
vozidlá, ručné náradia a nástroje; vŕtacie hlavice; 
nožové brúsy; otvárače na konzervy, prístroje a ná
stroje vedecké, plavebné a letecké, kontrolné a elek
trické prístroje a nástroje, vrátane bezdrôtových, fo

tografické, kinematografické, optické prístroje a ná
stroje na váženie, meranie, signalizovanie, na kon
trolné účely, záchranné a pre výučbu; automatické 
prístroje uvádzané do činnosti vhodením mince ale
bo známky s možnosťou vrátenia drobných minci; 
hovoriace stroje, televízne zariadenia, páskové za
chytávače zvuku, fonografy, rádiové zariadenia; 
počítacie stroje; počítače; transformátory a súčasti 
na ne. Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, zu
bárske a zverolekárske, rôntgenové prístroje a ich 
súčasti a príslušenstvo, zariadenia osvetľovacie, e- 
lektrické žiarovky všetkého druhu, zariadenia vyku
rovacie, na výrobu pary, zariadenia na varenie, chla
denie, sušenie, vetranie, na rozvod vody a zariadenia 
zdravotnícke, vozidlá; dopravné prostriedky pozem
né, letecké alebo vodné, vozíky a prístroje k nim, 
drahé kovy a ich zliatiny; drahokamy; hodinářské 
výrobky a iné chronometrické zariadenia na meranie 
času, gutaperča, (klovatiny) - v preklade 1. živica, 2. 
tekuté lepidlo, 3. arabská klovatina - arabská guma - 
v takomto zmysle by to mohlo byť v tr.17, balata a 
náhradky, výrobky z týchto hmôt, pokiaľ nie sú ob
siahnuté v iných triedach; fólie dosky, bloky, tyče a 
rúry z plastických hmôt; hmoty tesniace, upchávko- 
vé a izolačné, najmä na balenie, utesňovanie obalov 
a izolovanie; azbest, sľuda a výrobky z nich; hadice 
(okrem kovových), hry, hračky; telocvičné a športo
vé potreby (s výnimkou odevov); ozdoby a dekorá
cie na vianočné stromčeky.

(511) 1,2, 3,4,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17,28
(210) 38357

(111) 157 636 
(220) 05.09.1966 
(151) 12.10.1967 
(180) 05.09.2006 
(540)

SBNEAAL 9 ELECTRIC
(730) General Electric Company, spoločnosť zriadená 

podľa zákonov štátu New York, Schenectady, NY, 
US;

(510) Chemické výrobky pre priemysel, vedu, fotografiu; 
zlúčeniny na hasenie ohňa; temperovacie látky a 
chemikálie vôbec; priemyselné lepidlá, farby, laky; 
ochranné prostriedky proti hrdzi a proti hnilobe dre
va; farbivá; lepidlá; moridlá; živice, kovové fólie a 
kovy práškové pre maliarov a dekoratérov, tlačiarov 
a umelcov, prípravky bieliace a iné pracie prostried
ky; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie, 
drhnutie, brúsenie, priemyselné oleje a tuky (nie ole
je a tuky jedlé a éterické oleje); mazadlá. Obyčajné 
kovy v surovom a v polospracovanom stave a ich 
zliatiny; koľajnice a iný kovový materiál pre želez
nice; laná a drôty s výnimkou elektrických vodivých 
drôtov, turbíny; umývačky na riad, práčky na bieli-



zeň; sušičky pre práčovne; škrabačky a obrusovačky; 
spojky a remene s výnimkou spojok a remeňov pre 
vozidlá, ručné náradia a nástroje; vŕtacie hlavice; 
nožové brúsy; otvárače na konzervy, prístroje a ná
stroje vedecké, plavebné a letecké, kontrolné a elek
trické prístroje a nástroje, vrátane bezdrôtových, fo
tografické, kinematografické, optické prístroje a ná
stroje na váženie, meranie, signalizovanie, na kon
trolné účely, záchranné a pre výučbu; automatické 
prístroje uvádzané do činnosti vhodením mince ale
bo známky s možnosťou vrátenia drobných minci; 
hovoriace stroje, televízne zariadenia, páskové za
chytávače zvuku, fonografy, rádiové zariadenia; 
počítacie stroje; počítače; transformátory a súčasti 
na ne. Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, zu
bárske a zverolekárske, rôntgenové prístroje a ich 
súčasti a príslušenstvo, zariadenia osvetľovacie, e- 
lektrické žiarovky všetkého druhu, zariadenia vyku
rovacie, na výrobu pary, zariadenia na varenie, chla
denie, sušenie, vetranie, na rozvod vody a zariadenia 
zdravotnícke, vozidlá; dopravné prostriedky pozem
né, letecké alebo vodné, vozíky a prístroje k nim, 
drahé kovy a ich zliatiny; drahokamy; hodinářské 
výrobky a iné chronometrické zariadenia na meranie 
času, gutaperča, (klovatiny) - v preklade 1. živica, 2. 
tekuté lepidlo, 3. arabská klovatina - arabská guma - 
v takomto zmysle by to mohlo byť v tr.17, balata a 
náhradky, výrobky z týchto hmôt, pokiaľ nie sú ob
siahnuté v iných triedach; fólie dosky, bloky, tyče a 
rúry z plastických hmôt; hmoty tesniace, upchávko- 
vé a izolačné, najmä na balenie, utesňovanie obalov 
a izolovanie; azbest, sľuda a výrobky z nich; hadice 
(okrem kovových), hry, hračky; telocvičné a športo
vé potreby (s výnimkou odevov); ozdoby a dekorá
cie na vianočné stromčeky.

(511) 1,2, 3,4, 6, 7,8,9,10,11, 12, 14,17,28
(210) 38356

robu bižutérie, sklenené gombíky, umelé kvetiny, 
vianočné ozdoby.

(511) 14,26,28 
(210) 53714

(111) 166128 
(220) 05.12.1984 
(151) 20.12.1985 
(180) 05.12.2004
(540) PENFILL
(730) Novo-Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsvaerd, 

DK;
(510) Antidiabetické lekárske prípravky, hlavne tvarované 

nádoby na delené podávanie antidiabetických prí
pravkov.

(511) 5,10 
(210) 53967

(111) 165 737 
(220) 15.02.1983 
(151) 17.08.1984 
(180) 15.02.2003
(540) ALIMET
(730) NOVUS INTERNATIONAL INC., St Louis, MO, 

US;
(510) Doplňujúce prípravky pre zvieraciu potravu.
(511) 31 
(210) 52995

(111) 165 745 
(220) 05.07.1984 
(151) 11.09.1984 
(180) 05.07.2004 
(540)

^JABLONEX
(730) JABLONEX akciová společnost pro zahraniční 

obchod, 466 37 Jablonec nad Nisou, CZ;
(510) Slenené perly a perličky, sklenená bižutéria, napr. 

náhrdelníky, náramky, náušnice z umelých perál, 
kovaná bižutéria, napr. náhrdelníky, náramky, ná
ušnice z kovu alebo z kovu a sklenených kameňov a 
perál, sklenené kamene určené predovšetkým na vý-



Prevody ochranných známok

Číslo zápisu Predchádzajúci majiteľ Terajší majiteľ S účinnosťou 
od:

93 316 Slovakofaima štátny podnik, 920 27 
Hlohovec, SK;

SLOVAKOFARMA a. s., Železničná 12,
920 27 Hlohovec, SK;

25.06.96

160 809 Východočeské chemické závody SYN- 
THESIA š. p., 532 17 Pardubice-Sem- 
tín, CZ;

SYNTHESIA a. s., 532 17 Pardubice-Semtín, 
CZ;

25.06.96

172 044 PICTIONARY INCORPORATED SE
ATTLE, 1200 Westlake Avenue North, 
98109 Washington, US;

PICTIONARY INCORPORATED, 1100
Bank of America Plaza, 89501 50 West Li
berty Street Reno, NV, US;

25.06.96

172 445 KabIo Malacky š. p.. Továrenská 37,
901 14 Malacky, SK;

Kablex Malacky a.s., Továrenská 15, 901 14 
Malacky, SK;

24.06.96

Zmena v údajoch o majiteľoch ochranných známok

Číslo zápisu Majiteľ S účinnosťou od:

163 678 OEZ Letohrad s. r. o., Šedivská 339, 561 51, CZ; 25.06.96

164 428 SONY MUSIC ENTERTAINMENT INC., 550 Madison Avenue, New York, NY, 
US;

14.06.96

172 518 ASTRA AKTIEBOLAG, Kvambergagatan 16, S-151 85 Sädertälje, SE; 25.06.96

172 702 ASTRA AKTIEBOLAG, Kvambergagatan 16, S-151 85 Sädertälje, SE; 25.06.96

175 579 ALPLA spol. s r. o., Pošta Bystřice, 255 41 Petrovice, SK; 25.06.96

176 424 Wall Data Incorporated, spoločnosť zriadená a existujúca podľa zákonov štátu 
Washington, 11332 N.E, 122nd Way, Kirkland, WA 98034-6931, US;

25.06.96

Ukončenie licenčnej zmluvy

Číslo
zápisu

Majiteľ Nadobúdateľ licencie Ukončenie práva 
na užívanie OZ

S účinnosťou 
od:

95 273 SLOVAKOFARMA a. s., Že
lezničná 12, Hlohovec, SK;

Biotika a. s., Slovenská Ľupča, 
SK;

01.01.96 25.06.96



Zúženie zoznamu výrobkov a služieb

(111) 157 624
(510) Chemické výrobky pre priemysel, vedu, fotografiu; zlúčeniny na hasenie ohňa; temperovacie látky a chemikálie 

vôbec; priemyselné lepidlá, farby, laky; ochranné prostriedky proti hrdzi a proti hnilobe dreva; farbivá; lepidlá; 
moridlá; živice, kovové fólie a kovy práškové pre maliarov a dekoratérov, tlačiarov a umelcov, prípravky bieliace a 
iné pracie prostriedky; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie, drhnutie, brúsenie, priemyselné oleje a tuky (nie 
oleje a tuky jedlé a éterické oleje); mazadlá. Obyčajné kovy v surovom a v polospracovanom stave a ich zliatiny; 
koľajnice a iný kovový materiál pre železnice; laná a drôty s výnimkou elektrických vodivých drôtov, turbíny; 
umývačky na riad, práčky na bielizeň; sušičky pre práčovne; škrabačky a obrusovačky; spojky a remene s výnimkou 
spojok a remeňov pre vozidlá, ručné náradia a nástroje; vŕtacie hlavice; nožové brúsy; otvárače na konzervy, prístroje 
a nástroje vedecké, plavebné a letecké, kontrolné a elektrické prístroje a nástroje, vrátane bezdrôtových, fotografické, 
kinematografické, optické prístroje a nástroje na váženie, meranie, signalizovanie, na kontrolné účely, záchranné a 
pre výučbu; automatické prístroje uvádzané do činnosti vhodením mince alebo známky s možnosťou vrátenia 
drobných mincí; hovoriace stroje, televízne zariadenia, páskové zachytávače zvuku, fonografy, rádiové zariadenia; 
počítacie stroje; počítače; transformátory a súčasti na ne. Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, zubárske a 
zverolekárske, rôntgenové prístroje a ich súčasti a príslušenstvo, zariadenia osvetľovacie, elektrické žiarovky 
všetkého druhu, zariadenia vykurovacie, na výrobu pary, zariadenia na varenie, chladenie, sušenie, vetranie, na 
rozvod vody a zariadenia zdravotnícke, vozidlá; dopravné prostriedky pozemné, letecké alebo vodné, vozíky a 
prístroje k nim, drahé kovy a ich zliatiny; drahokamy; hodinářské výrobky a iné chronometrické zariadenia na 
meranie času, gutaperča, (klovatiny) - v preklade 1. živica, 2. tekuté lepidlo, 3. arabská klovatina - arabská guma - v 
takomto zmysle by to mohlo byť v tr.17, balata a náhradky, výrobky z týchto hmôt, pokiaľ nie sú obsiahnuté v iných 
triedach; fólie dosky, bloky, tyče a rúry z plastických hmôt; hmoty tesniace, upchávkové a izolačné, najmä na balenie, 
utesňovanie obalov a izolovanie; azbest, sľuda a výrobky z nich; hadice (okrem kovových), hry, hračky; telocvičné a 
športové potreby (s výnimkou odevov); ozdoby a dekorácie na vianočné stromčeky.

(511) 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10,11,12, 14, 17, 28

S účinnosťou odo dňa; 25.06.96

(111) 157 636
(510) Chemické výrobky pre priemysel, vedu, fotografiu; zlúčeniny na hasenie ohňa; temperovacie látky a chemikálie 

vôbec; priemyselné lepidlá, farby, laky; ochranné prostriedky proti hrdzi a proti hnilobe dreva; farbivá; lepidlá; 
moridlá; živice, kovové fólie a kovy práškové pre maliarov a dekoratérov, tlačiarov a umelcov, prípravky bieliace a 
iné pracie prostriedky; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie, drhnutie, brúsenie, priemyselné oleje a tuky (nie 
oleje a tuky jedlé a éterické oleje); mazadlá. Obyčajné kovy v surovom a v polospracovanom stave a ich zliatiny; 
koľajnice a iný kovový materiál pre železnice; laná a drôty s výnimkou elektrických vodivých drôtov, turbíny; 
umývačky na riad, práčky na bielizeň; sušičky pre práčovne; škrabačky a obrusovačky; spojky a remene s výnimkou 
spojok a remeňov pre vozidlá, ručné náradia a nástroje; vŕtacie hlavice; nožové brúsy; otvárače na konzervy, prístroje 
a nástroje vedecké, plavebné a letecké, kontrolné a elektrické prístroje a nástroje, vrátane bezdrôtových, fotografické, 
kinematografické, optické prístroje a nástroje na váženie, meranie, signalizovanie, na kontrolné účely, záchranné a 
pre výučbu; automatické prístroje uvádzané do činnosti vhodením mince alebo známky s možnosťou vrátenia 
drobných mincí; hovoriace stroje, televízne zariadenia, páskové zachytávače zvuku, fonografy, rádiové zariadenia; 
počítacie stroje; počítače; transformátory a súčasti na ne. Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, zubárske a 
zverolekárske, rôntgenové prístroje a ich súčasti a príslušenstvo, zariadenia osvetľovacie, elektrické žiarovky 
všetkého druhu, zariadenia vykurovacie, na výrobu pary, zariadenia na varenie, chladenie, sušenie, vetranie, na 
rozvod vody a zariadenia zdravotnícke, vozidlá; dopravné prostriedky pozemné, letecké alebo vodné, vozíky a 
prístroje k nim, drahé kovy a ich zliatiny; drahokamy; hodinářské výrobky a iné chronometrické zariadenia na 
meranie času, gutaperča, (klovatiny) - v preklade 1. živica, 2. tekuté lepidlo, 3. arabská klovatina - arabská guma - v 
takomto zmysle by to mohlo byť v tr.17, balata a náhradky, výrobky z týchto hmôt, pokiaľ nie sú obsiahnuté v iných 
triedach; fólie dosky, bloky, tyče a rúry z plastických hmôt; hmoty tesniace, upchávkové a izolačné, najmä na balenie, 
utesňovanie obalov a izolovanie; azbest, sľuda a výrobky z nich; hadice (okrem kovových), hry, hračky; telocvičné a 
športové potreby (s výnimkou odevov); ozdoby a dekorácie na vianočné stromčeky.

(511) 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 28

S účinnosťou odo dňa: 25.06.96

(111) 160 805
(510) Špeciálne stroje a obrábacie stroje, elektricky a mechanicky poháňané prístroje.
(511) 7

S účinnosťou odo dňa: 24.06.96



Prehlásenie ochrannej známky za chýrnu

(111) 165 309 
(220) 23.06.1982 
(180) 23.06.2002 
(540)

fr
(730) Slovnaft a. s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava, SK;

Zánik práva ochranných známok

Číslo zápisu Dátum zániku

4 808 16.08.95

19 178 23.09.93

46 997 14.04.93

46 996 14.04.93

Oprava

Vo Vestníku č. 6/96 v časti ochranné známky bolo chyb
ne uvedené vyobrazenie ochrannej známky č. 152 673. 
Správne vyobrazenie:

(Hl)
(540)

152 026

Skoda



Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov

(11) Čisto zápisu (33) Krajina priority
(21) Čisto prihlášky (47) Dátum zápisu priemyselného vzoru
(22) Dátum podania prihlášky (51) Triedenie priemyselných vzorov
(23) Výstavná priorita (54) Názov
(31) Čisto prioritnej prihlášky (72) Meno pôvodcu
(32) Dátum prioritnej prihlášky (73) Meno (názov) majiteľa

Priemyselné vzory

24853 24855 24857 24859 24861
24854 24856 24858 24860 24862



(11) 24853
(21) 87-95
(22) 23.03.1995
(47) 26.06.1996
(31) 95-0109
(32) 19.01.1995
(33) SE
(54) Strecha s tvrdým povrchom pre pick-up autá
(51) 12/16.00

počet vonkajších úprav: 1
(73) FIBERFORM VINDIC AB, P.O.Box 148, S-681 43 

Kristinehamn, SE;
(72) Karlsson Rolf, Fiberform Vindic AB, P.O.Box 148, 

S-681 43 Kristinehamn, SE;

(11) 24854
(21) 96-95
(22) 30.03.1995
(47) 26.06.1996
(31) 2042321
(32) 01.10.1994
(33) GB
(54) Puzdro 
(51) 09/05.05

počet vonkajších úprav: 1
(73) SMITHKLINE BEECHAM P.L.C., New Horizons 

Court, Brentford, Middlesex TW8 9EP, GB;
(72) King Michael Brian, SB House, Great West Road, 

Brentford, Middlesex TW8 9BD, GB;

24853



24854

(11) 24855
(21) 101-95
(22) 05.04.1995
(47) 26.06.1996
(31) 29/028.622
(32) 05.10.1994
(33) US
(54) Puzdro pre dátové komún i lužné za riaden Ie
(51) 09/05.05,14/99.05

počet vonkajších úprav: 1
(73) MOTOROLA INC., 1303 East Algonquin Road,

Schaumburg, Illinois 60196, US;
(72) Aldridge W. Timothy, Route 4, Box 496, Somervil

le, Alabama 35670, US; Click H. Gerald, 3784 Uni
versity Drive, Apt No. 826, Huntsville, Alabama 
35816, US;

24855

(11) 24856
(21) 105-95
(22) 13.04.1995
(47) 26.06.1996
(54) Univerzálny ekologický skladací systém 
(51) 25/02.06

počet vonkajších úprav: 4
(73) ZOVOS v.o.s., Rastislavova 2,949 09 Nitra, SK; 
(72) Ďuriš Róbert Dipl. Ing., Clementisova 43,949 01 

Nitra, SK;



24856 variant 1

24856 variant 2

24856 variant 4

(11) 24857
(21) 106-95
(22) 19.04.1995
(47) 26.06.1996
(31) 29/030,494
(32) 31.10.94
(33) US
(54) Farmaceutická tableta
(51) 28/01.00

počet vonkajších úprav: 2
(73) MERCK & CO. INC., 126 East Lincoln Avenue, NJ 

07065 Rahway, US;
(72) Kenneth A. Kramer, 426 Stemers Road, Green Lane, 

Pennsylvania 18054, US; Ashok Katdare, 801 E. 
Fomance Street, Norristown, Pennsylvania 19401, 
US;

24856 variant 3



(22) 17.03.1995
(47) 26.06.1996
(54) Lapač nečistôt pre automobily 
(51) 12/16.13

počet vonkajších úprav: 1
(73) KASKO s. r. o., Slavkov u Uh. Brodu, 687 64 Slav

kov, CZ;
(72) Kadlček Zdeněk, Na výsluní 747, 687 62 Dolní 

Němčí, CZ;

24857 variant 1

24857 variant 2

24858

(11) 24859
(21) 109-95
(22) 20.04.1995
(47) 26.06.1996
(54) Hladidlo 
(51) 08/05.05

počet vonkajších úprav: 1
(73) Plastika, akciová spoločnosť, Novozámocká cesta 

222,949 53 Nitra, SK;
(72) Seller Peter, Petzvalova 4, 949 01 Nitra, SK; Hara- 

gová Daniela Ing., Hlboká 75, 949 01 Nitra, SK; 
Bomberovič IozeL Benková 16, 949 01 Nitra, SK;

(11) 24858
(21) 108-95 24859



(11) 24860 (H) 24861
(21) 118-95 (21) 119-95
(22) 25.04.1995 (22) 28.04.1995
(47) 26.06.1996 (47) 26.06.1996
(54) Evidenčná karta (31) 27858-94
(51) 19/05.03 (32) 01.11.1994

počet vonkajších úprav: 2 (33) CZ
(73) Peši Jiří, Medkova 1314, 500 02 Hradec Králové, (54) Plastové krabičky, najmä na kvety

CZ; (51) 09/05.04
(72) Peši Jiří, Medkova 1314, 500 02 Hradec Králové, počet vonkajších úprav: 4

CZ; (73) Valkovská Marie, U Boříka 403, 709 00 Ostrava - 
- Nová Ves, CZ;

( \ (72) Valkovská Marie, U Boříka 403, 709 00 Ostrava -
- Nová Ves, CZ;

Dstum Výbér Místo 3stum Výbér Mlito

24860 variant 2



t Ď

IP

24861 variant 1

2486) variant 2



24861 variant 4

24861 variant 3

(11) 24862
(21) 124-95
(22) 12.05.1995
(47) 26.06.1996
(54) Detská stavebnica 
(51) 21/01.08

počet vonkajších úprav: 1
(73) Skultéty Vladimír, ČSA 3 7, 977 01 Brezno, SK; 
(72) Škultéty Vladimír, ČSA 37, 977 01 Brezno, SK;

24862



Prevody priemyselných vzorov

PodTa § 58 zákona č. 527/1990 Zb. v znení neskorších zákonov boli do registra priemyselných vzorov zapísané tieto pre
vody:

Číslo zápisu Číslo prihlášky Názov Nový majiteľ Dátum zápisu 
prevodu:

23535 24877/91 Etikety pre laky Fritz Schflmer GmbH, Aufeld- 
strasse 23, Klostemeuburg, AT;

06.05.96

23536 24878/91 Etikety pre farby a tapety Fritz Schflmer GmbH, Aufeld- 
strasse 23, Klostemeuburg, AT;

06.05.96

24101 13-93 Prístrojová svoikovnica SEZ a. s., M. R: Štefánika 
č. 1831/46,026 19 Dolný Ku
bín, SK;

21.06.96

24102 15-93 Škatuľová rozvodka SEZ a. s., M. R: Štefánika 
č. 1831/46,026 19 Dolný Ku
bín, SK;

21.06.96

Predĺženie platnosti priemyselných vzorov

Podľa § 54 odst 2 zákona č. 527/1990 Zb. v znení neskorších zákonov bola predĺžená platnosť týchto priemyselných 
vzorov:

Číslo zápisu Číslo prihlášky Dátum prihlásenia Názov Predĺženie do:

22449 V - 23842/90 03.12.90 Obalový kartón 03.12.2000

22975 V-24220/91 09.04.91 Držiak ampúl 09.04.2001

23095 24338/91 20.05.91 Dekoratívny objekt 20.05.2001

23137 24423/91 14.06.91 Reklamné panely 14.06.2001

23138 24424/91 14.06.91 Reklamné panely 14.06.2001

23139 24425/91 14.06.91 Panel oblastných infoimáci! 14.06.2001

23580 24585/91 08.08.91 Flakón 08.08.2001



CAST

ÚRADNÉ OZNAMY



Rozhodnutie

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky podľa § 49 zákona č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných 
vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení zákona NR SR č. 90/1993 Z. z. o opatreniach v oblasti priemyselného vlastníctva, 
§ 28 vyhlášky č. 550/1990 Zb. o konaní vo veciach vynálezov a priemyselných vzorov a § 25 zákona SNR č. 347/1990 Zb. 
o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
udeľuje výstavnú prioritu výstave:

NOVTECH 96 26.11.-28.11.1996 Žilina,

ktorej organizátorom je DOM TECHNIKY ZS VTS Žilina.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky podľa § 49 zákona č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných 
vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení zákona NR SR č. 90/1993 Z. z. o opatreniach v oblasti priemyselného vlastníctva, 
§ 28 vyhlášky C. 550/1990 Zb. o konaní vo veciach vynálezov a priemyselných vzorov a § 25 zákona SNR č. 347/1990 Zb. 
o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
udeľuje výstavnú prioritu veľtrhu:

PRINTING 96 28.10.-31.10.1996 Bratislava,

ktorého organizátorom je Agentúra 21, Mlynské nivy 73,821 05 Bratislava.




