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Dvojpísmenové kódové označenia krajín a medzinárodných organizácií 

AD Andorra EC Ekvádor KN Svätý Krištof a Nevis 

AE Spojené arabské emiráty EE Estónsko KP Kóri;:jská ľudovodemokratická 

AF Afganistan EG Egypt republika 

AG Antigua a Barbuda EH Západná Sabara KR Kóri;:jská republika 

Al Anguilla EP Európsky patentový úrad KW Kuvajt 

AL Albánsko ER Eritrea KY Kajmanie ostrovy 

Alv1 Arménsko ES Španielsko KZ Kazachstan 

AN Holandské Antily ET Etiópia 
AO Angola LA Laos 
AP Africká regionálna organizácia FI Fínsko LB Libanon 

priemyselného vlastníctva FJ Fidži LC Svätá Lucia 
AQ Antarktída FK Falklandy LI Lichtenštajnsko 
AR Argentína FM Mikronézia LK Srí Lanka 

AS Americká Samoa FO Faerské ostrovy LR Libéria 
AT Rakúsko FR Francúzsko LS Lesotho 
AU Austrália LT Litva 
AW Aru ba GA Gabon LU Luxembursko 
AZ Azerbajdžan GB Veľká Británia LV Lotyšsko 

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

HN Honduras MY Malajzia 
CA Kanada HR Chorvátsko MZ Mozambik 
CC Kokosové ostrovy HT Haiti 
CF Stredoafrická republika HU Maďarsko NA Namíbia 
CG Kongo NC Nová Kaledónia 
CH Šv<i;jčiarsko 113 Medzinárodný výbor WIPO NE Niger 
Cl Pobrežie Slonoviny ID Indonézia NF Norfolk 
CK Cookove ostrovy IE Írsko NG Nigéria 
CL Chile IL Izrael NI Nikaragua 
CM Kamerun IN India NL Holandsko 
CN Čína IO Britské indicko-oceánske NO Nórsko 
CO Kolumbia teritórium NP Nepál 
CR Kostarika IQ Irak NR Nauru 
cu Kuba IR Irán NU Niue 
ev Kapverdy !S Island NZ Nový Zéland 
ex Vianočný ostrov IT Taliansko 
CY Cyprus OA Africká organizácia duševného 
CZ Česká republika JM Jamajka vlastníctva 

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

KM Komory PK Pakistan 



PL Poľsko TP Východný Timor 

PM Saint Pierre a Miquelon TR Turecko 

PN Pitcairn TT Trinidad a Tobago 

PR Portoriko TV Tuvalu 

PT Portugalsko TW Taiwan 

PW Palau TZ Tanzánia 

PY Paraguaj 
UA Ukrajina 

QA Katar UG Uganda 
UM Menšie odľahlé ostrovy USA 

RE Reunion us Spojené štáty americké 

RO Rumunsko UY Uruguaj 

RU Rusko uz Uzbekistan 

RW Rwanda 
VA Vatikán 

SA Saudská Arábia vc Svätý Vincent a Grenadíny 

SB Šalamúnové ostrovy VE Venezuela 

SC Seychely VG Britské Panenské ostrovy 

SD Sudán VI Panenské ostrovy USA 
SE Švédsko VN Vietnam 

SG Singapur vu Vanuatu 

SH Svätá Helena 
Sl Slovinsko WF Wallis a Futuna 

SJ Svalbard a Jan Hayen wo Medzinárodná organizácia pre 

SK Slovensko duševné vlastníctvo 

SL Sierra Leone ws Samoa 

SM San Marino 
SN Senegal YE Jemen 

so Somálsko YT Mayotte 
SR Surinam YU Juhoslávia 

ST Svätý Tomáš a Princov ostrov 
SV Salvádor ZA Juhoafrická republika 

SY Sýria ZM Zambia 
sz Svazijsko ZR Zair 

zw Zimbabwe 

TC Turks a Caicos 
TD Čad 
TF Francúzske južné územie 
TG Togo 
TH Thajsko 
TJ Tadžikistan 
TK Tokelau 
TM Turkménsko 
TN Tunisko 
TO Tonga 
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Kódy na označovanie jednotlivých druhov dokumentov 

Prihlášky vynálezov zverejnené podľa zákona 

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

- kód A3 Udelené patenty podľa zákona č. 527/90 Zb. - kód B6 

v znení zákona NR SR č. 90/93 Z. z. 

( 11) 

(21) 

(22) 

(31) 

(32) 

(33) 

(40) 

BB9A 
FA9A 

FC9A 
FD9A 
FG4A 
MA4A 
MA4F 
MC4A 
MC4F 
MH4A 
MH4F 
MK4A 
MK4F 

Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov 

číslo patentu 6 (51) medzinárodné patentové triedenie 

číslo prihlášky vynálezu (54) názov 

dátum podania prihlášky vynálezu (57) anotácia 

číslo prioritnej prihlášky vynálezu (71) meno (názov) prihlasovateľa( ov) 

dátum prioritnej prihlášky vynálezu (72) meno pôvodcu( ov) 

krajina priority (73) meno (názov) ma,jiteľa(ov) 

dátum zverejnenia prihlášky vynálezu (86) údaje PCT 

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

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

MM4A 

MM4F 

PA4A 
PC9A 
PD4A 

QA9A 
SB4A 
SB4F 

zánik patentov pre nezaplatenie ročných 
poplatkov 
zánik autorských osvedčení pre nezaplatenie 
ročných poplatkov 
zmena autorských osvedčení na patenty 
zmena dispozičných práv na vynálezy 
prevod práv a ostatné zmeny majiteľov 
patentov 
ponuka licencií 
zapísané patenty do registra po odtajení 
zapísané autorské osvedčenia do registra po 
odta,jení 
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Opravy v prihláškach vynálezov 

HA9A 
llB9A 
HC9A 
HD9A 
HE9A 
HF9A 
!IU9A 
llH9A 
llK9A 

Opravy. Zmeny. Rôzne. 

meno pôvodcov 
oprava mien 
zmena mien 
oprava adries 
zmena adries 
oprava dát 
oprava chýb v triedení 
oprava alebo zmena všeobecne 
tlačové chyby v úradn)ch 
vestníkoch 

Opravy v udelenýeh ochranných dokumentoch 

patenty 

TA4A 
TB4A 
TC4A 
TD4A 
fE4A 
TF4A 
TG4A 
Tll4A 
TK4A 

autorské osvedčenia 

TA4F 
TB4F 
TC4F 
TD4F 
TE4F 
TF4F 
TU4F 
TH4F 
TK4F 

meno pôvodcov 
oprava mien 
zmena mien 
oprava adries 
zmena adries 
oprava dát 
oprava chýb v triedení 
oprava alebo zmena všeobecne 
tlačové chyby v úradných vestníkoch 
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BB9A Zverejnené prihlášky vynálezov usporiadané podľa čísel 

Ďalej uvedené prihlášky vynálezov boli zverejnené dňom uvedeným vo Vestníku Úradu priemyselného vlast
níctva Slovenskej republiky podľa zákona č. 52711990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch, 
v znení neskorších zákonov. 

9544-82 C 07D 209/48 501-96 C02F 1/52 1050-96 C 08K 5/00 

2567-85 C 07C 43/29 512-96 A6IK 9/28 1057-96 G 2IC 15/18 

1008-86 A OlN 25/32 560-96 C 08F 4/602 1061-96 c 070 401/06 

6473-86 B60C 27/04 569-96 C 07K 14/4 7 1066-96 A 6IF 13/46 
9150-86 B 010 53/40 571-96 c ose 1912s 1067-96 A 61F 13/72 
7280-88 EOlB 27/17 608-96 C 08G 65/32 1074-96 E04F 15/12 
2862-90 c 070 231112 637-96 C 08F 10/00 1079-96 A61K 38/49 
636-94 F03D 7/02 638-96 A 61K 31/165 1085-96 A 61K 31/485 
983-94 F 010 13/00 660-96 H 04B 3/56 1101-96 F 168 25110 

1011-94 C22F 1/04 704-96 C OlB 3/12 1102-96 A 47B 49/00 
1091-94 B09B 3!00 707-96 C 08F 118/14 1104-96 E ose 1106 
1296-94 A 61K 39/205 708-96 C 08F 218/16 1126-96 D 06M 11/40 

176-95 c 048 26/28 710-96 C 07C 229/26 1127-96 A 6IL 2/26 
266-95 GOlV 8/20 712-96 E05F 1/10 1137-96 E OIB 27/04 
295-95 G OlS 15/62 724-96 G O 1 F 15/1 O 1138-96 E O 1B 29/28 
742-95 C25C 3/14 729-96 c 070 471/02 1139-96 A 61K 39/155 
779-95 A 6JK 31/57 73 1-96 B O 1J 20/02 1148-96 C 07D 307/64 
843-95 B600 1/06 732-96 C OIF 7/02 1152-96 COlC 3/18 
875-95 EOlB 9/28 736-96 C 08F 10/00 1162-96 A 61 L 1 1100 
909-95 B 29C 45/42 743-96 A61K 31/00 1166-96 C 03C 17/10 
987-95 C JOB 25116 744-96 A 61K 31/03 1169-96 B JOB 9/02 
995-95 B 65H 20/02 751-96 C 08F 220/06 1170-96 A 23L 1/32 

1013-95 A 61K 31/56 759-96 A OIM 7/00 1174-96 B 60G 21/04 
1049-95 A 61K 31/56 760-96 C 08F 8/32 1181-96 A 61K 33/00 
1092-95 B 60R 25/00 766-96 A 61K 31/52 1185-96 A 61K 38/11 
1093-95 B 60R 25/00 772-96 A 61K 31147 1188-96 c 070 207/34 
1119-95 G OlC 15/10 783-96 G 21F 5/00 1191-96 c 080 77/442 
1132-95 COIB 17/36 802-96 c 08.J 9/10 1198-96 A 61K 38/57 
1148-95 B 60K 7/00 804-96 C 08F 251 /00 1205-96 C08F 2/34 
1168-95 C 05F 3/00 818-96 A61K 31158 1209-96 A 23G 7/00 
1171-95 A61K 31/415 821-96 G OlM 17/08 1210-96 A23G 7/00 
1219-95 D21C 1/00 843-96 c 070 207/02 1213-96 E 04B 5/48 
1222-95 C 07C 211/48 860-96 C 08G 12/38 1221-96 c 08J 5/18 
1285-95 A 61K 31/325 872-96 C 08F 297 /08 1227-96 H 0111 33/66 
1353-95 A 61K 31/785 874-96 C 08G 63185 1231-96 C 02F 1/72 
1437-95 BOIO 9/02 884-96 c 07H 15/24 1240-96 A23L 1/03 
1479-95 A61K 31/05 916-96 A 61K 35/14 1263-96 E04B 2/06 
1545-95 A 61F 13/15 930-96 C 08L 21 /00 1265-96 C07F 7/18 
1556-95 GO!D 3/028 933-96 C OIF 5102 1266-96 c 070 501/'59 

19-96 A61K 9/48 936-96 C 08G 73/02 1279-96 c 08.J 7/12 
21-96 A61K 9/24 940-96 C07D471/14 1281-96 n 01 r 5/04 
33-96 A61K 9/28 946-96 C 08F 216/16 1288-96 c 07D 451/02 
34-96 A61K 9/48 959-96 F 24F 5/00 1291-96 C05G 3102 
49-96 A61K 9/30 970-96 c 080 63/08 1292-96 A 61M 16/20 

176-96 A 61K 9/l2 972-96 A 61K 31 /785 1311-96 A61K 9/70 
306-96 G02B 6/38 973-96 C 12N 1/14 1330-96 C07D498/18 
307-96 G02B 6/44 981-96 A OlC 1/00 1374-96 B 28B 5102 
309-96 H04Q 7/18 983-96 C 08G 77/06 1397-96 C 07C 69/747 
381-96 B 65B 21124 984-96 C 08G 77 /06 1399-96 C08K 3/04 
451-96 c 070 209/08 1022-96 C 07C 327/04 1454-96 B 60T 13/72 
469-96 E 0413 l /41 l 038-96 C 08L 63100 1505-96 C 12N 15124 
481-96 B 65B 13/02 1047-96 C07D3J:l/OO 1528-96 II 02G 15/013 
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Trieda A 

6 (51) A OIC 1/00 
(21) 981-96 
(71) PIONEER Hl-BRED INTERNATIONAL, JNC 

(72) 
Des Moines, IA US; 
Martin Barrv. Urbandale, IA US; Schoper John. 
Johnston, IÁ, US: Carrigan Laurie, Spieer, MN, 
US: 

(54) Spôsob zvýšenia životnosti osiva predzberovou 
defoliáciou kukuričných rastlín a osivo takto 
získané 

(22) 30.01.95 
(32) 3101.94 
(31) 08/189231 
(33) us 
(86) PCT/US95/00559. 30.01.95 
( 57) Zvýšenie kvality kukuričného osiva, najmä 

s ohľadom na životnosť semien, sa dosiahne dc
foliáciou kukuričných rastlín v priebehu určitého 
času po opelenL Získa sa osivo kukurice so zvý
šenou životnosťou. 

6(51) AOJM7/00 
(21) 759-96 
(71) HARDI INTERNATIONALA/S, Taastrup, DK; 
(72) Jensen Soeren Hartvig. Fredensborg, DK; En-

gqvist Henrik. Roskilde, DK; 
(54) Poľnohospodárska postrekovacia jednotka 

a sústava na vytváranie prúdu vzduchu poľ
nohospodárskej postrekovacej jednotky 

(22) 15.12.94 
(32) 17.12.93 
(31) 1396/93 
(33) DK 
(86) PCT/DK94/00469, 15.12.94 
( '.17) Poľnohospodárska postrekovacia jednotka (20) 

umiestnená na vozidle ( 14) pozostáva z rámov)•ch 
prostriedkov ( 19) na prepojenie poľnohospodár
skej postrekovacej jednotky k pohyblivému vo
zidlu. zásobných prostriedkov (24) uložených na 
rámových prostriedkoch (22). ramenných pros
triedkov (31) spojených s rámovými prostried
kami umožňujúcimi ich nasmerovanie vzhľadom 
k plodinám. dýzových prostriedkov { 40) na vy
tváranie rozprášeného prúdu chemického pros
triedku. uložených na ramenných prostriedkoch 
(35. 37) a spoj~n)·ch so zásobnými prostriedkami 
{24) potrubím (28), z prostriedkov na vytváranie 
prúdu vzduchu na plodiny (52) ul~žených na rá
me (22) a prechádzajúcich pozdlž ramenných 
prostriedkov (35, 37). pričom vzduch je vedený 
potrubím (58, 59) a usmerňovaný sériou jednotli
vých vzduchových výstupov (64). ktoré vytvárajú 
určitý vzor prúdu vzduchu a chemického pros
triedku nasmerovaný na plodiny. 

6 (51) A OlN 25/32, 43/42, C 070 215/18 
(21) 1008-86 
(71) CIBA-GEIGY AG, Bazilej, CH; 
(72) Nyffeler Andreas, Dr., Magden, CH; Hubelc 

Adolf, Dr., Magden, CH: 
(54) Prostriedok na ochranu kultúrnych rastlín 

proti škodlivým účinkom herbicídov 
(22) 13.02.86 
(32) 14.02.85, 02.12.85 
(31) 682/85-4, 5132/85-5 
(33) CH. CJI 
(57) Je opísaný prostriedok na ochranu kultúrnych 

rastlín proti škodlivým účinkom herbicídov na 
báze derivátov 2-[ 4-( 5-chlór-3-fluórpyridín-2-
-yloxy)fenoxy]propiónovej kyseliny všeobecného 
vzorca (11), v ktorom Y znamená skupinu 
-NR 16R17

• skupinu -O-R 18
• skupinu -S-R' 8 alebo 

skupinu -O-N=CR 19R:c0
• kde R16

, R17
, R18

• R 1
') 

a R20 majú význam uvedený v opise, ktorý obsa
huie ako účinnú zložku aspoň jedno antidotum 
vš~obecného vzorca (1), v ktorom R 1

, R2
, R3

j R-1, 
R5

• R6
• A a Z majú význam uvedený v opise. ale

bo ako adičné soli s kyselinami alebo komplexmi 
s kovmi. 

(ll) 

(I) 
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6 (51) A 23G 7/00 
(21) 1209-96 
(71) SOREMARTEC SA, Schoppach - Arlon, BE; 
(72) Giamello Bruno, Alba (Cuneo), IT; 
(54) Zariadenie na dodávanie odmeraných množ-

stiev produktov 
(22) 25.09.96 
(32) 29 09.95 
(3 1) 2755/95 
(33) CH 
(57) Zariadenie na dodávanie odmeraných množstiev 

produktov zahŕňa pásovú konštrukciu, ktorú tvo
ria platne (32, 34). Priečne priehradky (40. 42, 
44) určujú príslušné oddelenia na umiestnenie vý
robkov. ktoré sa majú dodávať, v protiprúdovej 
častí telesa, pričom spodky oddelení sú ohraniče
né spodnou vetvou pásovej konštrukcie, ktorá sa 
zasa pohybuje nad základovou doskou (26). Toto 
na jednej strane spôsobuje, že výrobky padajú do 
dier v perforovaných platniach (32), zatiaľ čo sú
časne ohybné okraje (40a, 42a, 44a), vytvorené 
na spodných hranách priečnych priehradiek (40, 
42. 44 ), tlačia výrobky do týchto dier. Perforova
né platne, ktoré sa pohybujú k poprúdovému 
koncu telesa teda majú všetky svoje diery obsa
dené výrobkami (N). ktoré sa môžu dodávať z 
krajného konca (35) telesa zariadenia. 

6 (51) A 23G 7/00 
(21) 12 I0-96 
(71) SOREMARTEC SA, Schoppach -Arlon, BE; 
(72) Scaliti Piercarlo, Rodello (Cuneo), IT; 
(54) Preklápacie zariadenie 
(22) 25.09.96 
(32) 29.09.95 
(31) 2754/95 
(33) C!-1 
(57) Preklápacie zariadenie pracuje s polformami ( 11, 

12). ktoré postupujú v striedavom poradí po do
pravníkovej linke (10). Zariadenie obsahuje na 
oboch stranách dopravníkovej linky ( 1 O) preklá
pacie jednotky (20), schopné sledovať pohyb lin
ky ( 1 O) samotnej. Každá z týchto jednotiek (20) 
je vybavená pevnou jednotkou (36) a pohyblivou 
jednotkou (38) s príslušnými záberovými útvarmi 
(40. 42). schopnými zaberať s polformami (11, 
12) účinkom vo všeobecnosti približovacieho po
hybu smerom k linke (10). Po dosiahnutí záberu 
s polformami (11, 12) je pohyblivý člen (38) 
hnaný, aby sa otáčal, pomocou mechanizmu, 
ovládaného výstredníkom (64, 66) tak, aby sa 
dosiahol požadovaný preklápací pohyb. To isté 
usporiadanie možno rovnako použiť v opačnom 
zmysle na pohyb na uzavretie formy pohybom ty-

pu zavretia knihy zo susediacich polforiem ( 11, 
12), ako aj na pohyb na otvorenie formy z pre
krývajúcich sa pol foriem ( 11, 12). 

6 (51) A 23L 1/03, 11035 
(21) 1240-96 
(71) SOL V A Y ALKALI GmbH, Hannover, DE; 
(72) Battermann Winfried, Langenhagen, DE: Dilla 

Wolfgang. Dr„ Rheinberg, DE; Dillcnburg Hel
mu!, Dr., Rhcinbcrg, DE; 

(54) Spôsob úpravy potravín 
(22) 27.09.96 
(32) 29.09.95 
(31) 195 36 338.8 
(33) DE 
(57) Spôsob úpravy potravín použítim polyglyeerínov. 

čím sa ovplyvní textúra, schopnosť viazať vodu. 
zachovanie čerstvého stavu. obmedzenie kryštali
zácie, denaturácie proteínov, tiež sa zlepší stabili
ta pri zmrazení a rozmrazení a nahradia sa tuky. 

6 (51) A 23L l/32 
(21) 1170-96 
(71) CPC International Inc., Englewood Clitľs, N.I, 

US; 
( 72) Biller Florian. Dr„ Untergruppenbach-Unter

heinriet, DE: Klukowski Horst. Neuenstadt-Ko
chertuern. DE; Bezner Klaus, Untergruppenbach
·Unterheínriet, DE; 

(54) Spôsob výroby vaječného produktu 
(22) 12.09.96 
(32) 25.09.95 
(31) 19535581.4 
(33) DE 
(57) Spôsob výroby vaječného produktu koaguláciou 

hmoty, obsahujúcej celé vajcia. pričom predzmes, 
ktorá obsahuje viac ako 1 O % hmotn. vlhkosti sa 
vytvára z mliečneho prášku, celých vajce, kypria
ceho prostriedku a korenia. Predzmcs sa aglome
ruje a nanáša sa v tenkej vrstve stlačenej valče
kom na dopravný pás, kde sa spracováva prehria
tou parou v priebehu času. ktorý stačí na koagu
láciu vaječného bielka. Výsledná hmota vaječné
ho produktu sa potom delí na kocky, ktoré sa su
šia. 

6 (51) A 478 49/00, 57/54 
(21) 1102-96 
(71) LOTECH DESIGN. spol. s r. o„ Praha 4, CZ; 
(72) Louda Jan, Ing. arch., Praha 4, CZ; 
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(54) Objekt s čelným a následne bočným posuvom 
predsuvných plôch 

(22) 26.08.96 
(32) 29.09.95 
(31) PV 2548-95 
(33) CZ 
(57) Objekt s čelným a následne bočným posuvom 

predsuvných plôch, najmä vitrín, skríň, dverí, po
zostáva zo vzájomne predsuvných plôch (6) 
a aspoň jedného nosného rámu (1 ), ktorého sú
časťou je lineárne kompaktné kovanie (2), pozos
távajúce zo základného nosného profilu (3), a 
najmenej dvoch vzájomne predsuvných oporných 
profilov (5) pevne spojených so vz~jomne pred
suvnýmí plochami (6) a akčných členov (4). V 
každom opornom profile (5) je umiestnený po
hyblivý člen (51) uložený na vodiacej lište ( 41) 
akčného člena (4) uloženého v základnom nos
nom profile (3). Pohyb akčného člena (4) je ob
medzený dvoma dorazmi (32 a 33) vytvorenými v 
základnom nosnom profile (3). Oporný profil (5) 
je ďalej vybavcn)· vodiacou dráhou (52) a prvou 
kontaktnou plochou (50), ktorá je v polohe zatvo
rené v kontakte s druhou kontaktnou plochou 
(30), vytvorenou v základnom nosnom profile. 
pričom prvá kontaktná plocha (50) je tvorená vý
stupkom a druhá kontaktná plocha (30) vybraním 
alebo opačne. Pohyblivý člen (51) oporného 
profilu (5) je výhodne valivo uložený na vodiacej 
lište ( 41) akčného člena ( 4 ), ktorý môže byť tvo
rený pákou kyvne uloženou v lôžku (36), vytvo
renom v základnom nosnom profile (3), alebo po
suvným jazdcom uloženým medzi dvoma do
razmi (32 a 33). Pohyblivý člen (51) pozostáva 
výhodne najmen~j z jedného pojazdného kolesa 
(511) umiestneného v dvoch bočniciach (512), 
ktoré sú dvoma plochými pružinami ( 513) fixne 
uložené v opornom profile (5). V koncovej časti 
(53) oporného profilu (5) je umiestnený stabili
začný prvok (55), ktorý je pri výkyve do polohy 
otvorené v kontakte so stabilizačnou vnútornou 
plôškou (35) základného nosného profilu (5). 
Stabilizačný prvok (55) môže byť tiež fixovaný 
stabilizačnou plôškou (56') vytvorenou v sused
nom opornom profile (5'). Voľná časť predsuvnej 
plochy (6) je v polohe zatvorené vsadená medzi 
protiľahlými plôškami (81 a 82) základného uzat
váracieho profilu (8). V základnom nosnom profi
le (3) je umiestnená !lačná pružina (37). V zá
kladnom nosnom profile (3) môžu byť umiestne
né drážky na umiestnenie mechanizmov na zave
senie políc, osvetlenia a pripojenia doplnkových 
prvkov vitríny. 

6 (51) A 61F 13115 
(21) 1545-95 
(71) MÔLNLYCKE AB, Gäteborg, SE; 
(72) Quist Magnus, Floda, SE: 
(54) Absorpčná štruktúra a absorpčný výrobok ju 

obsahujúci 
(22) 20.05.94 
(32) 09.06.93 
(31) 9301972-7 
(33) SE 
(86) PCT/SE94/00477, 20.05.94 
(57) Absorpčná štruktúra v absorpčnom výrobku, ako 

je napríklad plienka, hygienická vložka, tampón, 
chránič nohavičiek, chránič pri inkontinencii 
a podobne, ktorá obsabuje polymérovú penu, kto
rej pôvodne uzavreté bunky bolí opracovaním ot
vorené a táto štruktúra získala vlastnosti na ab
sorpciu tekutiny. Pena má mernú hmotnosť medzi 
O.OJ - 0,5 glcm3

• Materiál má vlastnosti, ktoré sú 
účinné pri dosahovaní zamýšľanej funkcie dané
ho výrobku. Pena môže byť sformovaná do vrstvy 
a táto vrstva môže byť vyrábaná veľmi tenká 
a ľahká, s plošnou váhou medzi 1 O - - 500 g!m2 

a daný výrobok teda vykazuje dobré komfortné 
vlastnosti a na jeho výrobu sa vyžaduje len malé 
množstvo materiálu. 

6(51) A61Ft3/46 
(2 J) 1066-96 
(71) MÔLNL YCKE AB, Gôteborg, SE; 
(72) Ôsterdahl Eje, Västra Frôlunda, SE: Guidotti 

Ted. Gôteborg, SE: 
(54) Absorpčné teleso a zariadenie na jeho výrobu 
(22) 22.02.95 
(32) 24.02.94 
(31) 9400642-6 
(33) SE 
(86) PCT/SE95/00185. 22.02.95 
(57) Absorpčné teleso pre absorpčný výrobok, ako JC 

plienka, chránič pri inkontinencii. čí hygienická 
vložka. obsahuje vrstvu absorpčného materiálu 

3), na ktorej je umiestnená vrstva (4, 5) častíc 
tzv. superabsorpčného materiálu. Časticová vrst
va obsahuje celkom presahujúce otvorenia (8, 9) 
a je usporiadaná medzi vrstvami absorpčného 

materiálu (6, 3 a 2. 3). Opisuje sa tiež zariadenie 
na výrobu tohto absorpčného telesa. 

'~ 

8 

6 (51) A 61F 13172 //A 41B 9/14, 13/04 
(21) 1067-96 
(7 l) MÔLNLYCKE AB. Goteborg, SE: 
(72) Kling Robert, Skenc, SE: 
(54) Nohavičková plienka 
(22) 17.02.95 
(32) 18.02. 94 
(3 1) 9400569- l 
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(33) SE 
(86) PCT/SE95/00169. 17.02.95 
(57) Nohavičková plienka obsahuje diel rozkroku (3), 

predný a zadný diel (l, 2), ktoré sú spojené 
a formujú pásový diel obklopujúci pás nositeľa. 
Pásový diel je vybavený na strane k pokožJce 
nositeľa teplotavným adhezivom na sformovanie 
trenie zvyšujúceho povrchu (6a-d). prednostne 
nastriekaným ako body v nt:iakom vzore alebo 
len na ľavej a pravej bokovej časti pásového die
lu, čím sa zabráni zošmykávaniu nohavičkovej 
plienky. 

6 (SI) A 61K 9/12 
(21) 176-96 
(71) THE BOOTS COMPANY PLC. Nottingham, 

GB; 
(72) Russell Julian Paul, Nottingham, GB; 
(S4) Aerosólová formulácia na podanie vo forme 

spreja, nádoba na aerosól, ktorá ju obsahuje 
a jej použitie 

(22) 05.08.94 
(32) 10.08.93, 13.11.93 
(3 l) 9316550.4, 9323487.0 
(33) GB. GB 
(86) PCT/EP94/02624, 05.08.94 
(57) Aerosólová formulácia na podanie vo forme 

spreja na vyvolanie chladiaceho účinku zahŕňa (a) 
5 až 35 % vody. (b) 15 až 40 % dimetoxymetánu, 
(c) 5 až 20 % alkoholového pomocného rozpúš
ťadla, a (d) aspoň 20 % hmotn. dimetyléteru. 
Ďalej sa opisujú nádoby na aerosól obsahujúce 
túto formuláciu a jej použitie. Táto formulácia je 
vhodná na vyvolanie chladiaceho účinku na koži 
a okolitých tkanivách cicavca trpiaceho bolesťou. 

6(Sl) A61K9/24,9/S2,31/44 
(21) 21-96 
(71) ASTRA AKTIEBOLAG, Sôdertälje, SE; 
(72) Bengtsson Inga Siv, Goteborg, SE; Lovgren Kurt 

lngmar, Môlnlycke, SE; 
(S4) Farmaceutický prípravok 
(22) 08.07.94 
(32) 09.07.93 
(31) 9302395-0 
(33) SE 
(86) PCT/SE94/00681, 08.07.94 
(57) Farmaceutický prípravok obsahuje fyzikálnu for

mu magnéziovej soli omeprazolu a enterícký po
ťah. ktorý obsahuje disperzie alebo polymérne 
roztoky akrylátov. Ďalej obsahuje sub-poťahovú 
vrstvu tvorenú polymérnymi zlúčeninami disper
govateľnými vo vode. 

6(Sl) A61K9/28 
(21) 33-96 
(71) SMľľHKLINE BEECHAM CORPORATION. 

Philadelphia, PA, US; 
(72) Adusumilli Prasad S., Edison, NJ, US; 
(S4) Farmaceuticky prijateľný prípravok a spôsob 

jeho prípravy 
(22) 12.07.94 
(32) 12.07.93 
(31) 08/090 387 
(33) us 
(86) PCT/US94/07817, 12.07.94 
(57) Farmaceuticky prijateľný prípravok, zahŕňa tuhé, 

transparentné alebo semitransparentné prípravky 
(trochisky, lozengy) obsahujúce jednu alebo viac 
látok tvoriacich matrice, v ktorých sú zachytené 
malé častice s obsahom aspoň jedného činidla 

s pozitívnym účinkom. Ďalej je opísaný spôsob 
výroby farmaceuticky prijateľného prípravku. 

6 (Sl) A 61K 9/28, 9/48, 31140 
(21) Sl2-96 
(71) PFIZER INC„ New York. NY, US; 
(72) Newlin Willard C„ Jr., New London, CT, US; 

Laughlin Sharon M., Phoenixville, PA, US; 
(S4) Spôsob inhibície svetelného rozkladu 3-substi

tuovaných 2-oxindol-1-karboxamidov, tableta 
a tobolka 

(22) 24.04.95 
(86) PCT/!895/00287. 24.04.95 
(57) Spôsob inhibície svetelného rozkladu 3-substi

tuovaných 2-oxindol-1-karboxamidov všeobec
ného vzorca (1), kde X predstavuje atóm vodíka. 
chlóru alebo fluóru; Y predstavuje atóm vodíka 
alebo chlóru; a R predstavuje benzylskupinu ale
bo tienylskupinu, z ktorých každá je prípadne 
substituovaná chlórom alebo fluórom: a ich eno
lových foriem alebo farmaceuticky vhodných solí 
so zásadami, kde ku svetelnému rozkladu dochá
dza pôsobením svetla vychádzajúceho zo svetel
ného zdroja, pri ktorom sa medzi túto zlúčenmu 
a zdroj svetla zavedie prostriedok absorbujúci 
svetlo. Týmto prostriedkom je farbivo zvolené zo 
súboru zahŕňajúceho žltú č. 6, červenú č. 40, čer
venú č. 3, žltý lak é. 6, červený lak č. 40 a červe
ný lak č. 3. Tableta obsahuje uvedenú účinnú lát
ku a je svetelne stabilizovaná pomocou obalu ob
sahujúceho uvedené farbivo. Tobolka s obsahom 
uvedenej účinnej látky je stabilizovaná prísadou 
uvedeného farbiva do obalu tobolky. 

( I) 
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6 (51) A 61K9/30,47/28, 47/36, 47/38 
(21) 49-96 
(71) AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORA

TION. Madison, NJ, US; 
(72) Barcomb Reginald Joseph, Mooers Forks. NY. 

US: 
(54) Cukrový obaľovací prostriedok a komprimo-

vaná tableta s týmto prostriedkom 
(22) 11.01.96 
(32) 1701.95 
(3 1) 08/373 667 
(33) us 
(57) Je opísaný cukrový obaľovací prostriedok na 

aplikáciu na komprimované medicinálne tablety. 
ktorý obsahuje cukor, dávku hormonálneho stero
idu a mikrokryštalíckú celulózu v množstve regu
lujúcom rýchlosť uvoľňovania steroidu. 

6 (51) A 61K 9/48, 38/00, 47/26, 47/44 
(21) 19-96 
(71) SANDOZ A.G„ Base!, CH; 
(72) Posanski Ulrich, Freiburg, DE: 
(54) Farmaceutický prostriedok na solubilizáciu 

ľažkorozpustnej účinnej látky v nosiči a spô
sob jeho výroby 

(22) 08.07.94 
(32) 08.07.93 
{ 3 1 ) p 43 22 826. 7 
(33) DL 
(86) PCT/EP94/02238. 08.07.94 
( 57) Farmaceutické prostriedky pre ťažkorozpustné 

účinné látky, ako 3:Í spôsoby výroby týchto pros
triedkov. v ktorých sa ako solubilízačné pros
triedky používl,ljú estery mastných kyselín s po
lyglyccrolom alebo estery mastných kyselín so 
sorbitanom v kombinácii s lipofilnými pomoc
nými látkami a neionogénnymi tenzidmi. 

6 (51) A 61K 9/48, 9/58, 9/64 
(21) 34-96 
(71) SMľľHKUNE BEECHAM CORPORATION, 

Philadelphia. PA. CS; 
(72) Adusumulli Prasad S., Edison, NJ, US: 
(54) Želatínová kapsula 
(22) 08.07.94 
(32) 09 07.93 
(31) 08í089 361 
CB) LS 
(86) PCT/lJS94/07629, 08.07.94 
(57) Želaiínová kapsula s mäkkým obalom. obsahuje 

čiastočne alebo úplne priehľadný mäkký želatí
nový preparát. ktorého vnútorný objem je vypl
nený perličkami, alebo perličkami v želatínovej 
kapsule s tvrdým obalom. pričom perličky obsa
lrnjú užitočné činidlo. Poškodenie takejto kapsuly 
JC očividnejšie. 

6(51) A61K9/70 
(21) 1311-96 
(71) LTS LOHMANN THERAPIE-SYSTEME 

GMBH and CO. KG. Neuwied. DE: 
(72) 1 loffmann Hans-Rainer, Neuwied, DE; Roreger 

MichacL Neuwied. DE: 

(54) Hydrofilné kontaktné tavené lepidlá 
(22) 08.05.95 
(32) 13.05.94 
(31) P4416927.2 
(33) DE 
(86) PCT/EP95/01724. 08.05.95 
(57) Hydrofilné kontaktné tavené lepidlá obsahujú 

aspoií jeden vo vode rozpustný alebo vodou na
pučiavatel'ný polymér a jednu vo vode ro;:pustnú. 
taviteľnú lepiacu živicu. 

6 (51) A 61K 31100 
(21) 743-96 
(71 l AMERICAN 1-!0ME PRODUCTS CORPOR/\

TION. Madison, NJ. US; 
(72) Humbcr Leslie George. North Brunswick. NJ. 

US; Reuter Gerald Louis, Plattsburgh. NY. LIS: 
(54) Organolepticky prijateľné orálne farmaceu-

tické prostriedky 
(22) 10.06. 96 
(32) 13.06.95 
(3 1 ) 60/000 171 
(33) us 
(57) Sú opísané organolepticky prijateľné perorálne 

farmaceutické prípravky. ktoré obsahujú kyselinu 
S(+) 1,8-dictyl-13,4. 9-tetrahydropyrán[:l,4-b ]in
dol-1-oclovú. výhodne s kyselinovou zložkou. 
1:nárne tiež ako kyselina S(+ )etodolaková alebo 
ako S(+)etodolak. 

6 (51) A 61K 31/03, 311185 
(21) 744-96 
(71) AMERICAN IJOME PRODUCTS CORPORA

TlON. Madison. NJ. LS: 
(72) Humber Leslic George, North Brunswick. NJ. 

US: Reuter Gerald Louis. Plattsburgh, NY. US: 
(54) Organolepticky prijateľné orálne farmaceu-

tické prostriedky 
(22) 10.06.96 
(32) 13.06.95 
(3 l) 60/000 169 
(33) us 
(57) Je opísaný organolcpticky prijateľný orálny far

maceutický prípravok, ktorý obsahuje kyselinu 
S(+)-2-(izobutylfenyl)propiónovli, výhodne s ky
selinovou zložkou, známy tiež ako kysdina 
S(+)etodolacová alebo ako S(+)íbuprofén. 

6 (51) A 61K 31105, 31/235, 311085, 31í055, 31/35, 
C 07C 39/15, 39/16, 39/14, 39/21, C 07D 311/16 

(21) 1479-95 
(71) THE UNIVERSITY OF SYDNEY, Sydney, AlJ; 
(72) Roufogalis Basil Don, Pyrnblc, AU; Duke Colin 

Charles, Randwíck, AU; Li Qian. Lewisham. AU: 
(54) Použitie prírodných látok a príbuzných synte

tických zlúčenín na výrobu liečiva na liečenie 
kardiovaskulárnych ochorení 

(22) 03.06.94 
(32) 03 06.93 
(31) PL918l 
(33) AU 
(86) PCT/AU94i00297, 03.06.94 



(57) 

6 (51) 
(21) 
(71) 
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(22) 
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(31) 
(33) 
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(72) 
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Použitie zlúčeniny vzorca (l), kde Ar zahŕňa 

aspoň jeden fenylový kruh, prípadne viazaný 
a/alebo kondenzovaný aspoň s jedným fenylovým 
kruhom alebo aspoň jedným 5 alebo 6-členným 
kyslíkatým heterocyldom, kde Ar je prípadne na
viazaný k inému Ar cez skupinu X, kde X je C 1_ 

_20alkylén, C2.20alkenylén, alebo C2_2oalkínylén; R 
je vodík, C 1•20alkyl, C2.20alkenyl, C2-2oalkinyl, C2_ 
_20alkanoyl, C2_20alkenoyl, C2•20alkinoyl; R 1 je 
vodík, C 1•11alkyl, C2• 12alkenyl, C2•12alkinyl; 
-COOR', -NR'R', halogén, -OR', -COR', 
-CONR'R', =O, SR', -S03R', -S02NR'R', 
-SOR', S02R', -N02, -CN, glykozid, sily!; prí-
padne spojený s druhým R 1, kde uvedené skupiny 
obsahujú prípadné substituenty vybrané z C 1_ 

_10alkyl, C2_10alkenyl, C2. 10alkinyl; -COOR", 
-NR"R", halogén, -OR", -COR", -CONR"R", 
SR". =O. -S03R", -S02NR"R", -SOR", 
S02R", -N02, -CN; n = 1, 2 alebo 3; m = 1, 2, 3 
alebo 4, na výrobu liečiva na inhibíciu činnosti 
enzýmu Ca2

+ -ATPázy plazmatickej membrány. 

A 61K31/165,31160, 31/615, 9/00 
638-96 

( I} 

LABORATOlRES UPSA, Agen, FR; 
Bru Nicole, Paris, FR; Cordoliani Jean-Frani;ois, 
Layrac, FR; Poly Pierre-André, Athis Mons, FR; 
Drouin Jehan-Yves, Verriéres Ie Buisson, FR; 
Farmaceutická kompozícia na prípravu sta
bilného prášku obsahujúceho ako aktívnu 
zložku zmes kyseliny acetylsalicylovej a metoc
lopramidu 
25.IJ.94 
26.11.93 
93/14170 
FR 
PCT/FR94/01374, 25.I 1.94 
Farmaceutická kompozícia, ktorá je určená na 
prípravu stabilného prášku, obsahuje ako aktívnu 
zlož.ku zmes kyseliny acetylsalicylovtei a meloc
lopramidu. Kompozícia obsahuje ako aktívnu 
zložku účinné množstvo soli alebo vo vode roz
pustného komplexu kyseliny acetylsalicylovej 
v zmesi s metoclopramidom alebo niektorou jeho 
farmaceuticky prijateľnou soľou a aspoň jeden 
farmaceuticky prijateľný hydrofilný polymér 
v množstve dostatočnom na stabilizáciu metoclo
pramidu. Ďalej vykazuje pozoruhodnú stabilitu 
vo forme prášku a môže byť používaná na prípra
vu vrecúšok, určených na liečenie migrény. 

A 61K31/325, C 07C 271/22, 317/50, 
c 070 295/215, 211 /48, 307 /20, 213/30 
1285-95 
CIBA-GEIGY AG, Basic. CH; 
Bold Guido, Dr., Gipf-Oberfrick, CH; Capraro 
l lans-Georg, Dr., Rheinfelden. CH; Fässlcr Ale
xander, Dr.. OberwiL CH; Lang Mare, Dr„ Mul
housc, FR: Bhagwat Shripat Subray, Or., Liberty
villc, IL. US; Khanna Satish Chandra, Dr., Bott-

mingen, CH; Lazdins Janis Karlis, Dr„ Bask, 
CH; Mestan Jtirgen, Dr„ Denzlingen, DE; 

(54) Étery izostérov substrátu aspartát-proteázy, 
spôsob ich výroby a medziprodukty tohto spô
sobu, farmaceutické prípravky, ktoré ich ob
sahujú a ich použitie 

(22) 17.10.95 
(32) 19.10.94,21.08.95 
(31) 3140/94-0, 2382/95-4 
(33) Cl!, CH 
(57) Opisujú sa étery všeobecného vzorca (1). v kto

rom R1 je acylový zvyšok vybraný zo súboru za
hŕňajúceho prípadne substituovaný (nižší) alkoxy 
(nižší) alkanoylové skupiny. prípadne substituo
vané nižšie alkanoylové skupiny, arylkarbonylové 
alebo heterocyklylkarbonylové skupiny, ktoré sú 

substituované heterocyklylovou skupinou alebo 
heterocyklyl (nižší) alkylovou skupinou, fenyl 
(nižší) alkanoylové skupiny, ktoré sú substituo
vané hydroxylom alebo nižším alkylom. a arylsul
fonylové skupiny, alebo zvyšok aminokyseliny. 
ktorý môže byť acylovaný na dusíku aminoskupi
ny jedným z uvedených acylových zvyškov. R2 

a R3 nezávisle od seba znamen~jú vždy cyklohe
xyl, cyklohexenyl, fenyl. nafty! alebo tetrahydro
nafiyl. ktorý je prípadne substituovaný, R4 je 

nižší alkyL cyklohexyl alebo fenyl, R5 je nižší al
kyl, a n má hodnotu 1 alebo 2. a ich solí. Spôsob 
výroby týchto zlúčenín s antiretrovírusovým 
účinkom, napríklad proti HIV, medziprodukty 
výroby, farmaceutické prípravky s ich obsahom. 

6 (51) A 61K 311415, 31/41//C070 491/052, 
498/04, 513/04 

(21) 1171-95 
(71) Nissan Chemieal lndustries, Ltd., Tokyo, JP: 
(72) Seta Kiyotomo, Chiyoda-ku,Tokyo, JP: Matsu

moto Hiroo, Funabashi, Chiba-ken, JP: Kamíka
waji Yoshimasa, Funabashi, Chiba-ken, JP; Ohrai 
Kazuhíko, Funabashi, Chiba-ken, JP; Yamashita 
Toru, Minamisaitama, Saitama-ken, JP: Masuda 
Yukinori, Minamisaitama, Saitama-ken, JP; 

(54) Liek na srdcovú nedostatočnosť 
(22) o 1.04.94 
(32) 02.04.93. 08.03.94 
(31) HEI 5-76 860, HE! 6-37 303 
(33) JP. JP 
(8G) PCT/JP94/00544, O 1.04.94 
(57) Kardiotonické lieky obsahujúce ako akt[vnu 

zložku najmenej jednu zo zlúčenín vzorca (1) a 
ich farmakologicky prípustné soli, ak môžu soli 
vytvárať, kde X 1 a X2 neexistujú alebo predstavu
jú atóm kyslíka, A predstavuje acyloxyskupínu 
C 1-C4 alebo OH, B predstavuje atóm vodíka. ak
bo môžu spolu s A vytvárať chemickú väzbu. X 
je atóm kyslíka, dusíka, síry a ďalšie podľa opis
nej časti, R 1 i R2 predstavujú atóm vodíka. alky
lo,vú skupinu C 1-C4 a ďalšie podľa opisnť'.í časti, 
R, a R4 predstavujú atóm vodíka, alkylovú skupi
nu Ci-C4 a ďalšie podľa opisnej časti, alebo môžu 
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spolu vytvárať lA-butylénovú alebo 15-pentylé
novú skupinu. Zlúčeniny majú výrazný vplyv na 
posilnenie kontrakcií srdcových svalov a na zní
ženie tepov~j frekvencie. Keďže nie sú toxické. 
sú vhodné ako kardiotonické lieky. 

6 (51) A 61 K 31147, C 070 401112 
(21) 772-96 

(I) 

(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY. 
Cincinnati. OH. lJS: 

(72) Cupps Thomas Lee. Oxford, OH, US: Bogdan 
Sophic Eva. Maineville, OH, US: 

(54) 7-(2-Imidazolinylamino)chinolínové zlúčeniny 

ako agonisty alfa-2-adrenoceptora 
(22) 15.12.94 
(32) 17. l 2 93, 18.08.94 
(31) 081169 342, 08/292 6 72 
(13) us. us 
(86) PCT/US94/l4290. 15.12.94 
(57) Sú opísané deriváty chinolínu všeobecného vzor

ca ( I}. v ktorom R znamená nesubstituovaný C 1•3 

alkanyl alebo alkenyl a R' je vybratý zo súboru 
obsahujúceho vodík. ncsubstituovaný alkanvl 
alebo alkenyl. nesubslituovanú sku.pinu C 1•3 ,;1_ 
kyltio alebo alkoxy. hydroxyskupinu. tiolovú sku
pinu. ky:moskupinu a halogén. Tieto dcrivátv sa 
používajú na prípravu 1 icčiva na liečbu respirač
n)·ch. zrakových a gastrointestinálnych chorôb. 

R 
,N 1 '; 

-~·'---""' 1 !I 1 1 1 
~ HNJ 

! 
( I ) 

6 (51) A 61K 31/485 //(A 61K 311485, 31:415) 
(21) 1085-96 
(71 l AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI 

FRANCESCO A.C.R.AF. S.p.A., Rome, JT; 
(72) Galli Angeli Dcpalmo. Falconara Marittima 

(Ancona). IT: 
(54) Prostriedok proti kašľu 
(22) 22.02.95 
(32) oun.94 
( 31) MI94A 00362 
(33) IT 
(86) PCT/1·:1'95/00658. 22.02.95 
(57) Orálny farmaceutický prostriedok proti kašľu. 

ktorý dovoľuje významný styk svojich zložiek so 
sliznicovými membránami bukáln~j dutiny a ob
sahuje centrálne pôsobiace antitusikum alebo je
ho farmaceuticky prijateľnú soľ a benzyda~ín 
alebo jeho farmaceuticky prijateľnú adičnú soľ 

s kyselinou. 

6 (51) A 61K 31/52 ii (A 61K 31/52, 31:57) 
(21) 766-96 
(71) Dr. Rcntschler Arzneimittel Gmbl 1 and CO„ 

Lauphcim. DE: 

(72) Ricckmann Peter, Gottingen. DE: 
(54) Pentoxyfylín samotný alebo v kombinácii 

s kortikosteroidom 
(22) 16.12.94 
(32) 16.12.93 
(31) P4343034. 1 
(33) DE 
(86) PCT/EP94/04188. 16.12.94 
(57) Je opísané použitie pcntoxyfylínu samotného ale

bo v kombinácii s kortikosteroidom na prípravu 
liečiva na liečenie akútnej alebo chronickv prou-
rcsívnej formy sclcrosis multiplex. . ' 

6(51) A61K31/56 
(21) 1013-95 
(71 J THE MEDJCAL COLLEGE OF l IAMJ'TON 

ROADS, Norfolk, V A US: 
(72) 1 lodgen Gary D„ Norfolk. V A. US; 
(54) Farmaceutický antikoncepčný prostriedok 

a jeho použitie 
(22) 1802.94 
(32) 19 02.93 
(31) 019791 
(33) LIS 
(86) PCT/lJS94/01804, 18.02.94 
(57) Je opísaný farmaceutiek>· antikoncepčný prostrie

dok na dozrievanie a/alebo inhibovanie oplodne
nia oocytu, ktorý ako účinnú zložku obsahu ie an
tiprogcstín v množstve 0,01 až 1 mg. Antip;·ogcs
tínom môže byť antagonista receptora progestc
rónu. výhodne je ním RU 486. Tento farmaceu
tický prostriedok môže byť vo forme súpmvv. 
ktorá obsahuje aspoň 20 tabliet, z ktorých každá 
obsahuje O, 1 až 1 mg anliprogestinu. Použitie 
tohto farmaceutického prostriedku na prípravu 
liečiva vo forme tabliet na orálne podanie na in
hibovanie dozrievania alebo oplodnenia oocytu. 

6(51) A61K31/56 
(21) 1049-95 
(71) THE MEDICAL COLLEGE OF llAMPTON 

ROADS, Norfolk. V A, US; 
(72) Hodgen Gary D., Norfolk, V A US; 
(54) Farmaceutický hormonálny prostriedok a jeho 

použitie 
(22) 18.02.94 
(32) 25.02.93 
(31) 08/023 692 
(33) us 
(86) PCT/US94/01815, 18 02.94 
(57) Je opísaný farmaceutický· hormonálny prostrie

dok. ktorý ako účinnú zložku obsahuje 0,5 až 1 O 
mg antiprogestínu a O, 15 mg estrogénu. Antipro
gcstínom môže byt' antagonista receptora progcs
tínu, rrnjmä RU 486. Estrogénom môže bvľ kon
jugovaný equinový estrogén. Farma;eutick\ 
prostriedok môže byť vo for;nc súpravy. v ~tor~j 
každá z viacerých v nej obsiahnut\•ch tabliet ob
sahuje 0,5 až 1 O mg ~ntiprogcst(nu a O, 15 mg 

estrogénu. Tento farmaceutický hormonálny pro: 
striedok sa používa na inhibovanic estrcgénom 
indukovan~j proliferácie cndometria, na liečbu 

osteoporózy a ischcmického ochorenia srdca. 
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6 (51) A 61K 31/57, 311565, 31158, 9/00, 9170, 
c 07J 43/00, 1100, 17/00 

(21) 779-95 
( 71) ENDORECHERCHE INC., Quebec, CA; 
(72) Labrie Fernard, Quebec. CA; 
(54) Farmaceutický prostriedok na prevenciu alebo 

liečbu symptómov menopauzy, zlúčenina kon
vertovaná in vivo a použitie farmaceutického 
prostriedku 

(22) 19.01.94 
(32) 19.01.93. 18.01.94 
(31) 08/005 619, 08/180 361 
(33) US, US 
(86) PCT/CA94/00022, 19.01.94 
(57) Prekurzory pohlavných steroidov, ako sú dehyd

roepiandrosterón, dehydroepiandrosterón sulfát 
a zlúčeniny, konvertované in vivo na ktorýkoľvek 
z predchádzajúcich, sú súčasťou farmaceutického 
prostriedku. ktorý obsahuje progestín a/alebo 
estrogén a farmaceuticky prijateľný nosič alebo 
riedidlo. Používa sa na prípravu liečiva na liečbu 
a/alebo prevenciu vaginálnej atrofie, hypogona
dizmu, zníženého libida, osteoporózy, neschop
nosti udržať moč, rakoviny vaječníkov, rakoviny 
maternice. atrofie kože, antikoncepcie, a v kom
binácii s estrogénom a/alebo progestínom na lieč
bu a/alebo prevenciu symptómov menopauzy, ako 
aj na prevenciu a liečbu stavov, súvisiacich so 
zníženou sekréciou prekurzorov pohlavných ste
roidov nadobličkami. ktorá nastáva v priebehu 
starnutia. Tieto prekurzory môžu byť formulova
né na pcrkutánne alebo transmukózové podáva
nie. Farmaceutický prostriedok môže byť uložený 
v súprave alebo v transdermálnej náplasti. 

6 (51) A 61K 31/58, 31/60 II (A 61K 31/60, 31 :58) 
(21) 818-96 
(71) SCHERING - PLOUGll CORPORATION. Pa

tent dept., Kenilworth, N.I, US; 
(72) Sequeira Joel A .. Scotch Plains, N.I, US; Chaudry 

Imtiaz A .. North CaldwelL NJ, US; Pects Edwin 
A., New York, NY. US; Tanner Daniel J., Brook
lyn, NY, US; Taylor Eugene L., Bernardsville, 
NJ, US; 

(54) Farmaceutický prostriedok vo forme masti 
a jeho použitie 

(22) 19.12.94 
(32) 21.12.93 
(31) 08117 l 051 
(33) us 
(86) PCT/US94/14165, 19.12.94 
(57) Je opísaný farmaceutický prostrícdok, ktorý ob

sahuje mometazón furoát, kyselinu salicylovú, 
hexylén glykol, purifikovanú vodu, biely vosk, 
propylénglykol stearát a petrolátum. Tento pros
triedok sa používa na prípravu liečiva na liečenie 
psoriázy, najmä psoriázy vulgaris a ďalších hy
perkeratotických dermatóz. 

6 (51) A 61K 311785 //A 23L 1/30, A 21D 2/18 
(21) 1353-95 
(71) ASTRA AKTIEBOLAG, Sodertälje, SE; 
(72) Fríess Stcfan, Hamburg 55, DE; HeckenmOller 

Harald, Hamburg 56, DE: 

(54) Tepelne a tlakom spracovaný prostriedok ob
sahujúci cholestyramín, obilný škrob, obilné 
otruby a poprípade aromatické činidlo, bez 
oleja a spôsob jeho výroby 

(22) 31.03.94 
(32) 29.04.93 
(31) p 43 14 583.3 
(33) DE 
(86) PCT/SE94/00291. 31.03.94 
(57) Tepelne a tlakom spracovaný prostriedok obsahu

júci cholestyramín, obilný škrob, obilné otruby 
a prípadne aromatické činidlo, bez oleja, výhodne 
vo forme tyčiniek alebo prášku, obsahuje choles
tyramín a obilný škrob v hmotnostnom pomere 
1 : 1,8 až 1 : 2,9 a hmotnostný zvyšok vlhkosti je 
najviac 3,5 %. Vyrába sa zmiešaním zložiek 
s hmotnostne 1 O až 35 % vody, vytláčaním ho
mogénnej vlhkej hmoty na povrazec pri teplote 
hmoty vo vytláčacej hlave 105 až l 80°C a pri tla
ku vo vytláčacej hlave 3,0 až 7,0 MPa, a sušením 
pri teplote nad 100°C až na dosiahnutie hmot
nostného obsahu vlhkostí najviac 3,5 %. pričom 
sa vytláčaný materiál pred sušením alebo po su
šení rozdeľuje na tyčinky alebo sa melie na prá
šok. Prostriedok je vhodný na bezprostrednú 
spotrebu pacientov trpiacich hypercholcsteriné
miou. 

6 (51) A 61K 31/785, 31/14, 31/19, 31140 
(21) 972-96 
(71) L TS LOHMANN THERAPIE-SYSTEME GmbH 

and CO. KG, Neuwied, DE; 
(72) MO!ler Walter, Neuwied, DE; Cremer Karsten. 

Bonn, DE; 
(54) Orálny prostriedok s kyslými účinnými lát-

kami a postup jeho výroby 
(22) 08.12. 94 
(32) 27.01.94 
(31) p 44 02 379.0 
(33) DE 
(86) PCT/EP94/04082, 08.12. 94 
(57) Orálny farmaceutický prostriedok s nosičom kys

lej účinnej látky, ktorá má najmenej jednu voľnú 
karboxylovú skupinu, viazanú iónicky na poly
mér s terciárnymi aminoskupinami a postup Jeho 
výroby. Orálny prostriedok je charakterizovan) 
tým. že polymérom je Colestipol alebo Colesti
pol - hydrochlorid. 

6 (51) A 61K 33/00, 7/00, 9/00 
(21) 1181-96 
(71) HYD KUT ATÓ-FEJLESZT() KFT, Budapcst, 

HU; 
(72) Somlyai Gábor, Budapest, HU; 
(54) Hygienické a kozmetické prípravky na pre

venciu a liečbu kožných chorôb a spôsob ich 
výroby 

(22) 23.03.95 
(32) 23.03.94 
(31) 99400833 
(33) HU 
(86) PCT/HU95/00007, 23.03.95 
(57) Hygienické a kozmetické prípravky na prevenciu 

a liečbu kožných chorôb zahŕňajú skrášľovacic 
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produkty a produkty starostlivosti o telo. Príprav
ky obsahujú vodu, ktorá má obsah deutéria 111 
až 13 5 ppm, získajú sa použitím vody, ktorá má 
obsah deutéria 111 až 135 ppm v postupoch bež
ne používaných v kozmetickom priemysle. 

-··---·--------~·----

6 (51) A 61K 35/14, 38/20, 38/21 
(21) 916-96 
(71) SCHERING-PLOUGH CORPORATION. Ke

nilwo11h, NJ, US: 
(72) Schwarz Martin A., Verona. Nl US: 
(54) Použitie IL-10 na stimuláciu periférnej krvnej 

mononukleárnej bunkovej cytolytickej aktivity 
(22) 20.01.94 
(86) PCT/1894/00008, 20.01.94 
(57) Je opísané použitie IL-1 O samotného alebo 

v kombinácii s IL-2 a/alebo a - !FN na výrobu 
liečiva na liečenie novotvarových ochorení stimu
lovaním cytolytickej aktivity mononukleárnych 
krvných buniek. 

6 (51) A 61K 38/11, 9/20, 9/22, 9/52 
(21) 1185-96 
(71) Fcrring B.V., Hoofddorp, NL; 
(72) Ahlm-Soderberg Christina, Malmo, SE; I1elles

tad-Paulsen Anne. Dr.. Paris, FR; 
(54) Stabilná kompozícia na orálne podávanie 

peptidov 
(22) 09 03.95 
(32) 18.03.94 
( 31) 940091 8-0 
(33) SE 
(86) PCT/SE95/00249, 09.03.95 
(57) Fannaceutická kompozícia na orálne podávanie 

peptidov malej a strednej vel'kosti. n~jmä vazop
rcsínu. oxytocínu a ich analógov. obsahuje pepti
dy, cntcrick)• povlak a farmaceuticky prijateľné 
nosiče, ktoré obsahujú tlmivé činidlo na udržanie 
pl 1 v rozmedzí od pH 2 do pH 6. Ďalej je opísaný 
spósob výroby jednotkovej dávky uvedených 
peptidov obsahujúcich zmes prísad, formovanie 
výslednej zmesi do guľôčok menších ako 2 mm. 
poťahovanie guľôčok enterickým povlakom. kto
rý je dobre rozpustný v žalúdočnej šťave s pl 1 
5.0. plnenie potiahnutých guľôčok do kapsúl ale
bo ich začlenenie do tabliet. ktoré sa rozpadajú 
v žalúdku. Opísaná je aj metóda na orálne podá
vanie tejto jednotkovej dávky pacientom. 

6 (51) A 61K 38/49, 47/18, 47/26 
(21) 1079-96 
(71) ~OEHRINGER MANNJlEIM GMBll. Mann

hcim. DE: 
(72) Kohncrt Ulrich, llabach, DE: Fischcr Stcphan, 

Polling. DE: Markl Hans-Järg. Ellerstadt. Df<:: 
Woog Ileínrich. Laudenbach, DE: 

(54) Farmaceutický prípravok obsahujúci aktivá-
tory plazminogénu 

(22) 18.02.95 
(32) 2102.94 
(31 ) p 44 05 426.2 
cnJ DE 
(86) PCT/EP95/00596. 18.02.95 
(57) Opisujú sa farmac.:utické prípravky obsahujúce 

ak ti vát or) plazminogénu. sacharid. kyselinu 

trans-4-(aminometyl)cyklohexánkarboxylovú ako 
lyofilizát alebo injekčný infúzny roztok, fosfátový 
tlmivý roztok, tenzid. Kv;ipalné roztoky majú 
hodnotu pH 5,5 - 6,5. 

6 (51) A 61K 38/57 // C 07K 14/81, C 12N 9/99 
{21) 1198-96 
(71) TOKYO ľANABE COMPANY LIMITED. To

kyo. JP: 
(72) Kido lliroshí. Tokushima. JP: Tashiro Masato. 

Tokyo, JP: Sekido Shozaburo. Tokyo, JP: 
(54) Inhibítory tryptázy Clary, liečebné a profy-

laktické prostriedky a ich použitie 
(22) 20.03.95 
(32) 23.03.94 
(31) 52237/1994 
(33) JP 
(86í PCT/JP95/005 l 3. 20.03.95 
(57) Liečebné a profylaktické prostriedky vírusových 

ochorení, obsahujúce antileukopreteázu (ALP) 
ako aktívnu zložku, sa používajú pri vírusových 
ochoreniach spôsobených vírusmi. ktoré sú akti
vované tryptázou Clara, l. j. vírusmi s obalovými 
proteínmi, ktoré sa replikujú pri infekcii respirač
ného traktu, ako sú vírus chrípky, parainfluenza 
vírus, RS vírus, vírus os}·pok alebo vírus parotiti
dy. 

6 (51) A 61K 39/155 
{21) 1139-96 
(71) BA YER AKTIENGESELLSCHAFT, Lcvcrku

sen, DE: 
(72) Heinen Ernst, Echtcrnacherbri.íck. DE; Schmeer 

Norben, Haan, DE: Herbst Werner, Bkbcrtal, 
DE: 

(54) Vakcína na prevenciu respiračných a repro-
dukčných ochorení prasiat 

(22) 22.02.95 
(32) 07.03.94 
(31) p 44 07 489. 1 
(33) DE 
(86) PCT/EP95/00642. 22.02.95 
(57) Vakcína na ochranu prasiec proti ochoreniu respi

račného a reprodukčného traktu obsahuje ako an
tigénnu zložku oslabené, usm11ené alebo života
schopné parainflucnza vírusy. 

6 {51) A 61K 39/205 
(21) 1296-94 
(71 í MEV AK, a. s., Nitra, SK: 
(72) Žufľa Tomáš, MVDr., CSc., Nitra. SK: Švr~ck 

Štefan. proť., MVDr„ DrSc.. Košice. SK: Hraško 
Jur~j. MVDr„ Nitra, SK: Gubran Dušan. MVDr.. 
Nitra, SK: 

(54) Vakcína proti besnote a spôsob jej prípravy 
(22) 26. 1o.94 
(57) Vakcína proti besnote sa používa na prol)'laxiu 

vírusového ochorenia psov, mačiek a ďalších 

hospodárskych a úžitkových zvierat. Vakcína je 
určená na ochranné očkovanie vnímavých zvierat 
proti uvedenému ochoreniu. Vakcína je tekutá 
a v 1,0 cm3 obsahuje najmenej 1 med;inárodnú 
jednotku vírusu VNUKOVO 32 1994 S 1. 
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najmenej 104 inaktivovaných častíc vírusu VEKO 
TL9/89 1994 S 2 a gél hydroxidu hlinitého. Vírus 
besnoty sa množí na stabilnej línii BHK-21, vírus 
VEKO TL9/89 na kultúrach teľacích obličkových 
buniek. Infekčné vírusové tekutiny sa semipurifi
kujú ultrafiltráciou, inaktivujú 13-propiolactonom, 
homogenizujú v definovanom pomere, adsorbujú 
na gél hydroxidu hlinitého a vakcína na ďalej 
purifikuje nahradením kultivačného média ústoj
ným fyziologickým roztokom. 

6 (51) A 61L 2/26 
(21) 1127-96 
(71) NORDPUNKT AG, Novaggio, CH; 
(72) Maihofer Willi, Novaggio, CH; 
(54) Sterilizačná nádoba 
(22) 28.02.95 
(32) 04.03.94 
(31) p 44 07 20.1 
(33) DE 
(86) PCT/EP95/00723, 28.02.95 
(57) Sterilizačná nádoba na nemocničný odpad pozos

táva zo zbernej nádoby (1) so stenou (5) a dnom 
(4) a na otvorenom konci je nasadené veko (2). 
Zberná nádoba ( 1) a veko (2) sú vytvorené z 
plastu, ktorý prepúšťa mikrovlnné žiarenie a je 
tvarovo stabilný pri teplote vyparovania vody. 
Medzi zbernou nádobou ( 1) a vekom (2) je ulo
žený tesniaci krúžok (20) a na ich spoj je nasade
ný zvierací krúžok (3), ktorý zaistí utesnenie aj 
pri vnútornom tlaku v zbernej nádobe ( 1 ). Odpad 
sa po navlhčení a uzavretí sterilizuje vplyvom 
mikrovlnného žiarenia a potom odváža na spále
nie. 

VIII 

1/ 

6 

6 (51) A 61L 11/00, 2/08 
(21) 1162-96 
(71) Société Générale pour les Techniques Nouvel les 

S.G.N„ Saint Qucntin en Yvelines Cédex, FR; 

(72) Aubert Bruno, Ing., Connaux, FR; Hauss Serge, 
Ing., Bagnols-sur-Ceze, FR; 

(54) Spôsob sterilizácie nebezpečného odpadu, ob
zvlášť nemocničného odpadu, použitím vyso
kofrekvenčného spracovania a zariadenie na 
vykonávanie tohto spôsobu 

(22) 10.03.95 
(32) 11.03.94 
(31) 94/02843 
(33) FR 
(86) PCT/FR95/00278, 10.03.95 
(57) Spôsob sterilizácie a/alebo dezinfekcie nebezpeč

ného odpadu a s ním spojené zariadenie zahŕňa 
spracovanie odpadu v komore (6) vysokofrek
venčným elektromagnetickým poľom, ktorá je 
definovaná elektródami ( 1, 2) a zvislou stenou 
(3 ). Elektróda (1) je nepohyblivá, zatiaľ čo elek
tróda (2) je pohyblivá a môže teda hrať úlohu 
piestu. Spôsob a zariadenie sú obzvlášť vhodné 
na spracovanie nemocničného odpadu. 

3 

6 (51) A 61M 16/20 
(21) 1292-96 

4 

s 

(71) ASTRA AKTIEBOLAG, Sädertälje, SE; 
(72) Mortensen Preben Korntved, Greve. DK: Wa!-

dorff Stig, Hôrsholm, DK; 
(54) Ventil pre inhalačné zariadenie 
(22) 24.03.95 
(32) 11.04.94 
(31) 9401220.0 
(33) SE 
(86) PCT/SE9S/00313, 24.03.95 
(57) Ventil určený najmä na použitie v inhalačných 

prístrojoch vybavených telesom, najmä medzíku
som, má ventilovú skriňu (2) obsahujúcu prvý 
diel (4), upravený na osadenie na výstupnom 
otvore telesa ínhalačného prístroja, a druhý diel 
(6), na ktorý je možné nasadiť náustok alebo ob
ličajovú masku, pričom pn;ý a druhý diel (4, 6) 
sú vybavené prvou dierou vymedzujúcou inha
lačný kanálik (8), prvou membránou ( 12) umies
tnenou v inhalačnom kanáliku (8) a druhou mem
bránou (26). Druhý diel (6) je vybavený druhou 
dierou vymedzujúeou výdychový kanálik (24) 
a: oba kanáliky (8, 24) sú vytvorené oddelene od 
seba a sú umiestnené vedľa seba. 

-x 
& 

!,.....,........,J;>::::i====1'<) 
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Trieda B 

6 (51) B OID 53/40, 53/68 
(21) 9150-86 
(71) METALLGESELLSCHAFT AKTJENGESELL

SCHAFT, Frankfurt am Main, DE; 
(72) Karlheinz Arras, Dipl. Ing„ Frnnkfurt am Main, 

DE; Karlheinz Kilhle, Dipl. Ing., Dr., Rosbach, 
DE; Graf Rolf, Dr., Ing., Friedrichsdorf, DE; 
Liebig Eberhard, Dipl. Ing., Wiesbaden, DE; 

(54) Spôsob odstraňovania škodlivín z odpadových 
plynov 

(22) 10.12.86 
(32) 18.12.85 
(31) p 3544 764.8 
(33) DE 
(57) Spôsob spočíva v tom, že sa odpadový plyn vedie 

hore fluidnou vrstvou, tvorenou sorbentom, ktorá 
vykazuje teplotu 50 až 100°C, ktorá sa reguluje 
vstrekovaním vody, z fluidnej vrstvy sa odťahuje 
zmes, ktorá sa skladá z odpadového plynu a pev
ných látok a vedie sa k odlučovaču pevných látok 
a pevné látky, ktoré obsahujú vyčerpaný sorbent, 
sa od odlučovača pevných látok vracajú späť do 
fluidnej vrstvy, pričom sa vytvorí cirkulačný sys
tém pevných látok. Výhodne sa odpadový plyn 
pred vstupom do fluidnej vrstvy ochladí na teplo
tu 50 až 100°C. 

1-

6 (51) B OIF 5/04 
(21) 1281-96 
(71) Jonas Konrad H., Dilsseldorf, DE; HENKEL 

TEROSON GMBH, Heidelberg, DE: 
(72) Jonas Konrad H„ Diisseldorf, DE; Maier 

Hansjôrg, Waghausel, DE; Langendorf Klaus, 
Dudenhofen, DE; 

(54) Zariadenie na spájanie aspoň dvoch kvapal-
ných médií a spôsob ich spájania 

(22) 07.04.95 
(32) 09.04.94, 03.03.95 
(31) P4412261.6, 19507448.3 
(33) DE. DE 
(86) PCT/DE95/00462. 07.04.95 
(57) Zariadenie na spájanie aspoň dvoch kvapalných 

médií, ktoré má na otvor komory (2) nasadenú 
a/alebo s ňou vytvorenú prietokovú oblasť ( 1 ), 
ktorá je vytvorená na uloženie z prvej komory (2) 
prichádzajúceho kvapalného média a na jeho do
pravu až k výstupnému otvoru (3) prietokovej 
oblasti ( 1 ), ku ktorej je výhodne priradená mie
šacia oblasť. Druhá komora (9), plni teľná druhým 
kvapalným médiom, je spojená s prietokovou 

oblasťou (1) a/alebo s prvou komorou (2) pros
tredníctvom aspoň prvého otvoreného elementu 
(11) na odbočenie časti prvého kvapalného média 
z prvej komory (2) do druhej komory (9). Druhá 
komora (9) je vybavená aspoň jedným druhým 
otvorovým elementom ( 12) na výstup druhého 
kvapalného média, ktoré je v nt:i stlačené prvým 
kvapalným médiom, a ktorý vyúsťuje do prieto
kovej oblasti ( 1) alebo je upravený vedľa nej. Je 
možné upraviť viac prvých komôr (2) alebo dru
hých komôr (9). 

6 (51) B OtJ 20/02, 20/04, 20/30 
(21) 731-96 
(71) Phillips Petroleum Company, Bartlesville, OK. 

US; 
(72) Khare Gyanesh P„ Bartlesville, OK, US; Kubicek 

Donald H., Bartlesville, OK, US; 
(54) Sorpčné kompozície 
(22) 06.06.96 
(32) 07.06.95 
(31) 08/483 358 
(33) us 
(57) Sorpčná kompozícia obsahuje: zinkovú zložku. 

koloídnú oxidovú zložku a zložku na báze oxidu 
kovu. Táto sorpčná kompozícia môže byť podro
bená ošetreniu parou, ktoré zlepší jej schopnosť 
sorbovať síru. 

6 (51) B 09B 3/00 
(21) 1091-94 
(71) Antalová Soňa, RNDr., CSc„ Bratislava, SK: 

Šomšak Ladislav, prof„ RNDr., DrSc., Bratislava, 
SK; 

(72) Anta!ová Soňa, RNDr., CSc., Bratislava, SK: 
Šomšak Ladislav, prof., RNDr., DrSc„ Bratislava, 
SK; 

(54) Spôsob biologickej úpravy odpadu organické
ho charakteru, najmä znečisteného rozrušené
ho drevného odpadu v rámci sanácie skládok 
in situ 

(22) 09.09.94 
(57) Spôsob biologickej úpravy odpadu organického 

charakteru, najmä znečisteného rozrušeného 
drevného odpadu v rámci sanácie skládok in situ, 
je založený na tom, že na základe analýzy repre
zentatívnych vzoriek odpadu organického charak
teru, najmä drevného odpadu, sa na upravenú 
úložnú plochu aspoň v jednej vrstve šachovnico
vo ukladajú príslušné objemové množstvá odpadu 
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a zeminy, pričom ako povrchová vrstva sa použije 
zemina, do ktorej sa vysádzajú dreviny a/alebo 
vysievajú porasty. Podľa tohto spôsobu biologic
kej úpravy odpadu môže byť povrchová vrstva 
obohatená kalmi z čističiek odpadových vôd, 
dnovými sedimentmi alebo inými odpadmi špeci
fikovanými na základe zistených vlastností odpa
du a zeminy. Vysádzané dreviny a vysievané po
rasty sú vyšpecifikované podľa prírodných pod
mienok lokality a vlastností substrátu. 

6 (51} 8 288 5/02, 1/52, 23/00 
(21) 1374-96 
(71) DURAPACT GESELLSCHAFT FÚR GLASFA

SERBETON-TECHNOLOGIE mbH, DUsseldorf, 
DE; 

(72) Weiser Wolfgang, Diisseldorf, DE; Joy Gerd, 
Wuppertal, DE; Gerling-Joy Melanie, Wuppertal, 
DE; Cipriani Frank, Diisseldort: DE; 

(54) Spôsob a zariadenie na kontinuálnu výrobu 
tvarových telies z hydraulicky tuhnúcich hmôt, 
spevnených vláknami 

(22) 09.05.95 
(32) 09.05.94 
(31) P4416160.3 
(33) DE 
(86) PCT/EP95/01741, 0905.95 
(57) Opisuje sa spôsob kontinuálnej výroby vláknami 

vystužených tvarových telies (7) z hydraulických 
materiálov nanášaných v aspoň jednej vrstve vo
pred stanovenej šírky a hrúbky pomocou jedného 
alebo viacerých dávkovačov na pohybujúci sa 
podklad (20, 21), majúcich ako výstuž sklenené 
vlákna. Pre ekonomickú výrobu s vysokou výťaž
nosťou a zlepšenou kvalitou sa nanášajú aspoň 
dve oddelené vrstvy (1, 2) hydraulického materiá
lu pomocou dvoch dávkovačov ( 1 O, 11 ), umiest
nených v stanovenej vzdialenosti od podkladu, na 
dva podklady (20, 21 ), pohybujúce sa v opačných 
smeroch a na vrstvy (1, 2) sa aplikujú ploché 
vláknité štruktúry (3, 4). Vrstvy (1, 2) sa pohybu
jú proti sebe a spájajú sa riadeným tlakom na vý
robok (7), tvarovaný na obidvoch vonkajších 
stranách, potom sa ohýbajú do odoberacieho sme
ru ( 40) a po zarovnaní hrúbky sa odoberajú. 

o r 
2; 

6 (51) 8 29C 45/42 
(21) 909-95 

27 

(71) SERVIPLAST, Destelbergen, BE; 
(72) De Cuyper Dirk, Destelbergen, BE; 
(54) Spôsob výroby dutých predmetov, najmä 

predliskov z plastu a zariadenie na jeho vyko
návanie 

(22) 20.01.94 
(32) 20.01.93 
(31) 9300055 
(33) BE 
(86) PCT/BE94/00007. 20.01.94 
(57) Surovina na výrobu predliskov (50) sa vstrekuje 

do formy, ktorá má stranu s dutinou a zodpoveda
júcu stranu s hrotmi, pričom každý hrot (31) nesie 
predlisok, kde na prvom vyťahovači, ktorý je 
uvádzaný do pohybu pomocou prvej hnacej jed
notky medzi rozpojenou polohou a pracovnou 
polohou, sú umiestnené ustanovujúce prvky. Po
mocou druhej hnacej jednotky (22) je vybratý 
a posunovaný aspoň jeden z druhých vyťahova
čov ( 42), pričom pohyby prvých vyťahovačov 
a druhých vyťahovačov (22) sú navzájom syn
chronizované. Zariadenie na výrobu dutých pred
metov obsahuje formu na formovanie predliskov 
(50), ktorá má stranu s dutinou a stranu s hrotmi, 
na ktorej sú umiestnené vyčnievajúce hroty (31), 
a prvý vyťahovač vybavený ustanovujúcimi prv
kami a usporiadaný pohyblivo medzi rozpojenou 
polohou a spojenou pracovnou polohou. Zaria
denie ďalej obsahuje aspoň jeden druhý vyťaho
vač (42), ktorý má ďalšiu súpravu ustanovujúcich 
prvkov, pomocou ktorých môžu byť hroty (31) 
smerované, a druhú hnaciu jednotku (22) na po
sun druhého vyťahovača (42) medzí rozpojenou 
polohou a pracovnou polohou. 

6 (51) B 308 9/02 
(21) 1437-95 
(71) Bucher-Guyer AG Maschinenfabrik, Niederwe

ningen, CH; 
(72) Hartmann Eduard, Schneisingen, CH; 
(54) Spôsob určovania a používania plniaceho 

množstva lisovaného materiálu pri oddeľovaní 
pevnej hmoty od kvapaliny filtračným lisom 

(22) 21.03.95 
(32) 30.03.94 
(31) 946/94-7 
(33) CH 
(86) PCT/CH95/00062, 21.03.95 
(57) Spôsob určovania a používania plniaceho množ

stva lisovaného materiálu (7) pri oddeľovaní pev
nej hmoty od kvapaliny filtračným lisom s liso
vacím elementom, napríklad piestom (6), pre nie
koľko za sebou nasledujúcich lisovaní sa vykoná
va pomocou úvahy v diagrame výťažok/výkon. 
Za predpokladu, že sú známe polohy charakteris
tík spájajúcich rôzne pracovné body v tomto dia
grame a pri vložení fiktívneho pracovného bodu 
sa určujú zmeny výťažku a výkonu pre každé li
sovanie, a tým aj potrebné plniace množstvá tak, 
že pre oddeľovanie pevnej hmoty od kvapaliny 
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vznikne predbežnou voľbou voľných charakteris
tických veličín procesu maximálny výťažok a vý
kon. Automatickým prispôsobením času plnenia 
stlačiteľnosti lisovaného materiálu (7) sa umožní 
automatické plnenie veľmi rozdielnych lisova
ných materiálov (7) bez dopredu stanovenej po
žadovanej hodnoty tak, že z hľadiska výťažku 
a výkonu odšťavovania bude funkcia filtračného 
lisu optimálna. 

6 (51) B 30B 9/02 
(21) 1169-96 
(71) Bucher-Guyer AG Maschinenfabrik, Niederwe

ningen, CI I; 
(72) Hartmann Eduard, Schneisingen, CH; Chara Ale

xandr, Neuhausen, CH; 
(54) Filtračné puzdro drenážneho prvku na odlu-

čovanie kvapalín z pevných látok lisovaním 
(22) 08.01.96 
(32) 16.01. 95 
(3 1) 115/95-4 
(33) CH 
(86) PCT/CH96/00005, 08.01.96 
(57) Opisuje sa filtračné puzdro (26) tyčového, ohyb

ného drenážneho jadra ( 4) s odtokovými cestami 
(5) na odvádzanie vylisovanej kvapaliny z liso
vacieho priestoru lisu. Upevnenie filtračného 

puzdra (26) tyčového, ohybného drenážneho jad
ra (4) s odtokovými cestami (5) jedným alebo 
obidvoma koncami na lis je zhotovené tak, že na 
konci filtračného puzdra (26) je umiestnená prs
tencová vložka (29) ovinutá filtračným puzdrom 
a pevne k nemu pripojená. 

6 (51) B 60C 27/04 
(21) 6473-86 
(71) Confon AG, Rheineck, CH; 
(72) Preusker Rose!, Atzelgift. DE; Preusker Werner, 

Atzelgift, DE; 
(54) Adaptér k čapom, maticiam, hlavám skrutiek, 

ako sú upevňovacie skrutky diskov vozidiel 
(22) 08.09.86 
(32) 13.09.85, 19. l 0.85, 29. I 0.85, 29.08.86 
(31) G 85 26 164.5, G 85 29 687.2, 

G 85 30 606.1, G 86 23 171.5 
(33) DE. DE, DE, DE 
(57) Adaptér pozostáva z prstencového kotúča (20) 

upevniteľného k náboju (50) a na ňom zaistiteľ
ného poistným prstencom ( 150) vybaveného pro
tisklzovými ramenami (40), ktoré sú vytvorené 
z predtvarovaného profilu z plastov alebo iného 
vhodného materiálu, prečnievajú behúň (14) 
plášťa (13) kolesa vozidla a sú vybavené vonku 
i vnútrí klincami alebo kovovými telesami. Ďalej 
je tvorený vnútorným nástrčkovým dielom (405. 
406, 407) so stenou rozdelenou axiálnymi rezmi 
( 413, 414, 415) do klieštinového uchopovača 

( 409, 41 O, 411, 412, 412a), prípadne do jeho jed
notlivých čeľustí, nasadeným na hlavu (435, 439. 
441) upevňovacej skrutky (434, 438, 440) disku, 
pripadne na hlavu (437) upevňovacej matice 
(436) disku, a aspoň jedným vonk~jším plášťo
vým dielom (401, 402, 403, 404), prípadne vnú
torným plášťovým dielom ( 408), nasadeným na 
vnútornom nástrčkovom dieli ( 405, 406, 407). 
príčom vnútorný nástrčkový diel (405, 406, 407) 
je vybavený osovým vŕtaním (424, 425, 427) so 
závitom pre skrutku ( 442) a vnútorný plášťový 
diel (408) je vybavený vŕtaním (426) so závitom 
pre hlavu (430) ovládacej skrutky. 

6 (51) B 600 1/06, J/155, 1/60 
(21) 843-95 
(71) Kochjar Juraj, Ing„ Martin, SK; 
(72) Kochjar Juraj, Ing., Martin, SK; 
(54) Kompaktné ťažné zariadenie 
(22) 27.06.95 
(57) Kompaktné ťažné zariadenie na pripojenie príve

sov za osobné a ľahké úžitkové automobily je 
zložené z pevnej základnej nosnej častí ( 1) 
a z pohyblivej spojovacej časti s "guľou" (2). pri
čom ich vzájomné spojenie je také, že umožňuje 
jej pohyb v jednej rovine a v ostatných rovinách 
je toto upevnenie pevné, a v krajných polohách 
(prepravnej a pracovnej) je spojovacia časť zais
tená zaklapovacím mechanizmom (3), ktorý spojí 



VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 4 - 1997 - SK (zverejnené prihlášky vynálezov) 23 

spojovaciu časť s "guľou" napevno so základnou 
nosnou časťou. Preklopenie z jednej do druhej 
polohy sa vykoná rukou bez použitia montážneho 
náradia. V zloženom stave je zariadenie ukryté 
v zadnej častí automobilu. 

6 (51) B 60G 21104, 21/06 
(21) 1174-96 
(71) KINETlC LIMITED, Dunsborough, AU; 
(72) Heyring Christopher Brian, Eagle Bay, AU; 
(54) Záves s prepojenými torznými tyčami 
(22) 15.03.95 
(32) 15.03.94 
(31) PM 4489 
(33) AU 
(86) PCT/AU95/00135, 15.03.95 
(57) Zostavy kolies ( 1, 2, 3, 4) sú vzájomne spojené 

torznými tyčami (11, 12), (13, 14), (15, 16) a (17, 
18), a prepojené ozubenými kolesami alebo pre
pojovacími článkami tak, aby tyče rotovali 
v opačnom smere. Usporiadanie je také, že keď sa 
jedno koleso pohybuje vertikálne, susediace kole
so je vedené k pohybu v opačnom smere pomo
cou páru susediacich opačne rotujúcich torzných 
tyčí. Rotujúce nosiče ozubených kolies (33, 34) 
medzi príslušnými pármi torzných tyčí ( 17, 18) 
a (13, 14) sú prepojené sp~jovacím článkom (35) 
tak, že priemerný pohyb zostáv kolies na jednej 
strane je prevádzaný na zostavy kolies na druhej 
strane vozidla, a tým je zredukované nakláňanie. 

6 (51) B 60K 7/00 
(21) 1148-95 
(71) Bakoš Ján, Kláštor pod Znievom, SK; Buček Ján, 

Prievidza, SK; 
(72) Bakoš Ján, Kláštor pod Znievom, SK; Buček Ján, 

Prievidza, SK; 
(54) Hnacie koleso 
(22) 14.09.95 
(57) Hnacie koleso vozidiel, ktorého náhonový hria

deľ ( 4) je mimo osi osky (2) hnacieho kolesa 
a poloha náhonového hriadeľa ( 4) je meniteľná 
hnacím krútiacim momentom v závislosti od od
poru terénu. Krútiaci moment je z náhonového 
hriadeľa ( 4) na ráf ( 1) hnacieho kolesa prenášaný 
vnútorným prevodom cez prevodové prvky (3, 5). 

6 (51) B 60R 25/00 
(21) 1092-95 

8 

(71) Porubčan Róbert, Ing„ Košeca, SK; 
(72) Porubčan Róbert, Ing., Košeca, SK; 
(54) Chránič ochranná tyč proti nežiaducemu na

rušeniu zamknutej radiacej páky 
(22) 04.09.95 
(57) Riešenie sa týka chrániča - ochrannej tyče proti 

nežiaducemu narušeniu zamknutej radiacej páky, 
hlavne prevodovky motorových vozidiel, ktorá je 
vybavená zámkom radiacej páky prevodovky 
s cieľom zabrániť krádeži. Ochranný účinok je 
dosiahnutý použitím chrániča na ochranu radiacej 
páky medzi zámkom radiacej páky a kÍbom radia~ 
cej páky. Chránič pozostáva z najmenej jednej 
ochrannej tyče pomocou spojovacej hmoty nero
zoberateľne pripevnenej k radiacej páke zvnútra 
alebo zvonka tak, že horný koniec ochrannej tyče 
presahuje úroveň spodnej roviny oka zámku. 
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6 (51) B 60R 25/00 
(21) 1093-95 
(71) Porubčan Róbert, Ing., Košeca, SK; 
(72) Porubčan Róbert, Ing., Košeca, SK; 
(54) Chránič proti nežiaducemu narušeniu zam

knutej radiacej páky 
(22) 04.09.95 
(57) Chránič proti nežiaducemu narušeniu zamknutej 

radiacej páky (5), hlavne prevodovky motorových 
vozidiel, je vybavený zámkom (7) radiacej páky 
(5) prevodovky s cieľom zabrániť krádeži. 
Ochranný účinok je dosiahnutý nasunutím chrá
niča na radiacu páku (5) medzi zámok (7) radia
cej páky (5) a klb radiacej páky (6). Chránič po
zostáva z ochrannej rúrky s osadením (1 ), ktorého 
vonka,jší rozmer je väčší ako vnútorný rozmer oka 
zámku (7). Univerzálnosť riešenia pre všetky typy 
motorových vozidiel je dosiahnutá pridaním ďal
ších doplňovacích ochranných rúrok (3 ). 

6 (51) B 60T 13/72, 7/16, 7/22, 8/32 
(21) 1454-96 
(71) lTI Automotive Europe GmbH. Frankfurt am 

Main, DE; 
(72) Wagner Wilfried, HUttenberg, DE; Dusil Vladi

mír, Griesheim, DE; Bauer JUrgen, Wiesbaden, 
DE; 

(54) Spôsob regulácie brzdového tlaku 
(22) 16.05.95 
(32) 26.05.94 
(31) p 44 18 270.8 
(33) DE 
(86) PCT/EP95/0J860, 16.05.95 
(57) Pri realizácii spôsobu regulácie brzdového tlaku 

v brzdovom zariadení motorových vozidiel, vy
bavenom protiblokovacím systémom, ktoré je vy
bavené posilňovačom bŕzd, ovládateľným pros
tredníctvom elektrického akčného člena, pričom 
je zisťovaný počet otáčok jednotlivých kolies 
vozidla, je skutočná hodnota počtu otáčok ( rnR 1„), 
zmeraná počas brzdenia na kolese, porovnávaná 
s uloženou požadovanou hodnotou počtu otáčok 
(rnR s011 ), pričom v závislosti od výsledku porov
nania je aktivizovaný elektrický akčný člen (22). 

ABS 

13 14 
1 

--<----l 

6 (51) B 658 13/02, 27/00 
(21) 481-96 
(7 l) Cyklop GmbH, Kôln, DE; 
(72) Wehr Hubert, Bomheim, DE; 
(54) Zariadenie na napínanie a spojovanie obväzo-

vacích pásikov 
(22) 18.10.94 
(32) 21.10.93 
(31) G93 16072.0 
(33) DE 
(86) PCT/DE94/01234, 18.10.94 
(57) Zariadenie je určené na napínanie a spojovanie 

obväzovacích pásikov, ktorých konce (18, 19) sa 
pritlačia prítlačnou doskou (46) k napínaciemu 
kolesu (20), pričom prítlačná doska (46) sa môže 
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naddvihnúť od napínacieho kolesa (20) výkyvnou 
pákou (27) na otáčanie napínacieho kolesa (20) 
prostredníctvom ovládacieho elementu (38) na 
vloženie koncov ( 18, 19) obväzovacieho pásika 
do napínacieho zariadenia, takže nie je nutné 
umiestniť zvláštnu zdvíhaciu páku. 

6 (51) B 658 21124 
(21) 381-96 

' 

c:) 
,/II', I 

' 11 

(71) The Mead Corporation, Dayton, OH, US; 
(72) Portrait Pascal, Nuret-Le-Ferron, FR; Bonnain 

Jean-Christophe, Chateauroux, FR; 
(54) Mechanizmus na prehýbanie kartónu pre ce-

loobalové kartóny 
(22) 23.09.94 
(32) 24.09.93 
(31) 9319770.I 
(33) GB 
(86) PCT/US94/10787, 23.09.94 
(57) Mechanizmus použiteľný v stroji na balenie fliaš 

do celoobalových kartónov, ktorý obsahuje pre
hýbače (12), kto.ré m~jú výkyvné prsty (13, 14), 
ktoré vstupujú do priameho dotyku, a ktoré pre
hýbajú chlopne (f1• f) na udržovanie spodných 
častí fliaš, kde tieto chlopne sú prehýbané do
vnútra kartónu. Výkyvný prst je upravený na vy
konanie prehýbacieho pohybu a plynule vstupuje 
do otvoru v kartónovom polotovare, pričom po
čas posuvného pohybu polotovaru prehne chlop
ne a vracia sa späť. Výkyvný prst obsahuje vý
stredníkovú kladku (30), ktorá ovláda prehýbací 
pohyb a spätný pohyb. Výkyvné prsty sa výkyvne 
rozovierajú a zavierajú podľa radiálneho pohybu 
prehýbača. 

6 (51) B 65H 20/02, C 21D 9/54 
(21) 995-95 
(71) ALPHATECH, lne„ Trenton, MI, US; 
(72) Morando Jorge A, Trenton, Ml, US; 
(54) Valček pre pece na tepelné spracovanie, žíha-

cie a tunelové pece 
(22) 09.08.95 
(32) 09.08.94 
(31) 287647 
(33) us 
(57) Valček na prenos plochého ohriateho pásu z prvej 

oceľovej zliatiny zo žíhacej pece pozostáva z po
zdÍžneho rúrkového telesa, z hriadeľov pripoje
ných k protiľahlým koncom rúrkového telesa na 
otáčanie okolo pozdÍžnej osi a zo štruktúry pevne 
spojenej s rúrkovým telesom a tvoriacej nespojitý 
povrch, použitej na dotyk a nesenie plochého 
ohriateho pásu na rúrkovom telese pri jeho otá
čaní, pričom táto štruktúra pozostáva z druhej 
oceľovej zliatiny, ktorá je relatívne nerozpustná 
vzhľadom na prvú oceľovú zliatinu ohriateho pá
su. 

Trieda C 

6 (51) C OlB 3/12, 3/24, 3/26 
(21) 704-96 
(71) TEXACO DEVELOPMENT CORPORATION, 

White Plains, NY, US; 
(72) Jahnke Frederick Charles, Rye, NY, US; 
(54) Výroba plynu bohatého na vodík 
(22) 19.10.94 
(32) 01.12.93 
(31) 08/159 61 o 
(33) us 
(86) PCT/US94/12022, 19.10.94 
(57) Výroba plynu bohatého na vodík sa uskutočňuje 

prostredníctvom čiastočnej oxidácie saturované
ho, plynného uhľovodíkového paliva alebo zmesi 
saturovaného, plynného uhľovodíkového paliva 
v plynovom generátore. V tomto postupe je satu
rované, plynné uhľovodíkové palivo z následného 
saturáka palivového plynu predohrievaného po
mocou nepriamej tepelnej výmeny vo výmenníku 
tepla s časťou plynu zmeneného spracovania 
z katalytickej konverzn~j zóny priamej premeny 
voda-plyn a reagované v generátore plynu s čias
točnou oxidáciou. Prúd plynu spracovania z neka
talytického generátora plynu s čiastočnou oxidá
ciou je prudko ochladený a čistený vodou v koló
ne mokrého čistenia plynu a predohrievaný po
mocou nepriamej tepeln~j výmeny vo výmenníku 
tepla s druhou časťou prúdu plynu spracovania 
z konverznej zóny premeny pred katalytickým re
agovaním oxidu uhoľnatého a vody v prúde plynu 
spracovania v konverznej zóne premeny na zvý
šenie obsahu vodíka. Prúd plynu zmeneného 
spracovania je ochladzovaný a odvodňovaný vo 
výmenníku tepla a produkuje pomocný konden
zát, ktorý sa používa na saturáciu uvedeného pre
dohriateho prúdu prítoku plynného uhľovodíko
vého paliva do generátora plynu s čiastočnou 
oxidáciou. 
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6 (51) C 018 17/36, B OID 11104, C OlG 5/00, 7100 
(21) 1132-95 
(71) Kollár Miroslav, Ing., CSc„ Dunajská Streda, 

SK; 
(72) Kollár Miroslav, Ing„ CSc„ Dunajská Streda, 

SK; 
(54) Spôsob odstraňovania vybraných kovov zo 

sulfidových roztokov 
(22) l 1.09.95 
(57) Roztok sulfidu obsahujúci odstraňované vybrané 

kovy sa uvedie do styku s organickou koloidnou 
sústavou s kyslým pH, ktorá pozostáva z organic
kého rozpúšťadla, tenzidu a kyseliny. Následne 
prebieha extrakcia kovov z roztoku sulfidu do or
ganickej koloidnej sústavy. Spôsob je určený 
najmä na odstraňovanie vybraných kovov z tech
nologických sulfidových roztokov používaných 
pri ťažbe vzácnych kovov. 

6 (51) C OJC 3/18 
(21) 1152-96 
(71) SKW TROSTBERG AKTlENGESELLSCHAFľ, 

Trostberg, DE; 
(72) Weber Gtinter, Tacherting, DE; Graefe Jtirgen, 

Trostberg, DE; Klima Hubertus, Siegsdorf, DE; 
Wolfcrstetter Johann, Trostberg, DE; 

(54) Spôsob výroby kyánamidu vápenatého 
(22) 02.03.95 
(32) 11.03.94 
(31) p 44 08 271.1 
(33) DE 
(86) PCT/EP95/0077 l, 02.03.95 
('.'i7) Na výrobu kyánamidu vápenatého premenou mo

čoviny so zlúčeninou vápnika, obsahujúcou kys
lík, najmenej v dvoch stupňoch: a) sa reakčné 
zložky v prvom reakčnom stupni počas zahusťo
vania a/alebo so spätným obehom, alebo nanáša
ním na horúci povrch, pri teplotách od 120 do 
500°C nechajú reagovať do vzniku tuhej látky 
a b) vytvorená tuhá reakčná zmes sa následne 
kalcinuje pri teplotách od 600 do 900°C. 

6 (51) C OlF 5102, C 09K 21/02 
(21) 933-96 
(71) Flamemag lnternational GlE, Paris, FR; 
(72) Elsner Dagwín, Parkdale, Victoria, AU; Rothon 

Rogt:r, Guilden Sutton,Chester, GB; 
(54) Spôsob prípravy hydroxidu horečnatého 
(22) 20.01.95 
(32) 21.0l.94, 02.12.94 
(31) PM3460, PM9852 
(33) AU, AU 
(86) PCT/AU95/00024, 20.01.95 
(57) Spôsob prípravy hydroxidu horečnatého majúce

ho kvalitu retardéra horenia zahŕňa poskytnutie 
roztoku horečnatej soli a zdroja amoniaku, pri
danie stechiometricky nadbytočného množstva 
amoniaku do uvedeného roztoku horečnatej soli 
za vzniku zrazeniny hydroxidu horečnatého a po
drobenie uvedeného hydroxidu horečnatého tep
lovodnej rekryštalizácii. 

6 (51) C OlF 7/02, C OJG 9/00 
(21) 732-96 
(71) Phillips Petroleum Company, Bartlesville, OK, 

US; 
(72) Khare Gyanesh P., Bartlesville, OK, US; Engel-

bert Donald R„ Copan, OK, US; 
(54) Časticové kompozície 
(22) 06.06.96 
(32) 07.06.95 
(3 1) 08/486 12'.'i 
(33) us 
(57) Spôsob prípravy časticovej kompozície obsahujú

cej hlinitan zinočnatý zahŕňa: zavedenie zinkovej 
zložky, zložky oxidu hlinitého a dispergačnej 
zložky do vzájomného kontaktu za vzniku zmesi 
a potom následné rozprašovacie sušenie uvedenej 
zmesi za vzniku častíc. 

6 (51) C 02F 1152 
(21) 501-96 
(71) LA.PORTE INDUSTRIES LIMITED. London. 

GB; 
(72) Clarke Neil, Warrington, Chesire, GB; Newton 

John Harris, Lo»1on Warrington, GB; 
(54) Spôsob spracovania acidických lúhov a súčas

ného získavania komerčne využiteľných pro
duktov a produkt na spracovanie vody 

(22) 11.10.94 
(32) 21.10.93 
(31) 9321732.1 
(33) GB 
(86) PCT/GB94/02216, 11.10 94 
(57) Spôsob spracovania vodných acidických lúhov, 

obsahujúcich rozpustené zlúčeniny hliníka a/ale
bo železa za vzniku činidla na úpravu vody na 
báze síranov hliníka a/alebo železa, je charakteri
zovaný kombináciou krokov zahŕňajúcich uve
denie kvapaliny do kontaktu so zásaditým mate
riálom schopným reakcie s rozpustenou zlúčeni
nou hliníka a/alebo železa za vzniku zrazeniny 
látky obsahujúcej hliník a/alebo železo, oddelenie 
zrazeniny vo forme koláča alebo kalu od zvyšnej 
kvapaliny, spracovanie koláča alebo kalu kyseli
nou sírovou pre opätovné rozpustenie látky, ob
sahujúcej hliník a/alebo železo za vzniku roztoku 
síranu hliníka a/alebo železa a oddelenie suspen
dovaných pevných častíc z roztoku. Spracováva
ným lúhom môže byť odpadový produkt z prie
myselnej výroby alebo banská voda a vďaka to
muto postupu spracovania nie je nevyhnutné 
s týmito látkami nakladať ako s odpadmi. V prí
padoch, keď spracovávaný lúh pochádza z kyslej 
aktivácie aluminosilikátových minerálnych látok. 
potom produkt obsahuje rozpustený kremík a ako 
vedľajší produkt je tak získavané híeliacc činidlo. 
Produkt môže byť pre zv}šcnie f1okulačného 
účinku zmiešaný s nízkomolekulárnym katióno
vým polymérom. 
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6 (51) C 02F 1/72 
(21) 1231-96 
(71) IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC, 

London, GB; 
(72) Hancock Frederick Ernest, Stockton, Cleveland, 

GB; 
(54) Kontinuálny spôsob oxidácie 
(22) 10.03.95 
(32) 28.03.94 
(31) 9406117.3 
(33) GB 
(86) PCT/GB95/00522, 10.03.95 
(57) Kontinuálny rozklad oxidovateľných materiálov 

vo vodnom prostredí, napríklad v odpadových 
vodách sa vykonáva katalytickou reakciou s oxi
dačným činidlom, napr. chlórnanom alebo pero
xidom vodíka, vo vodnom roztoku s použitím 
pevného lôžka tvoreného časticami katalyzátora 
obsahujúceho najmenej 1 % oxidu niklu alebo 
medi, prípadne aj zásaditý oxid, napr. oxid zinoč
natý, na poréznom nosiči. Nosič tvorí 80 až 99 % 
hmotnostných katalyzátora. 

6 (51) C 03C 17/10, C 23C 30/00, 18/54 
(21) 1166-96 
(71) Drašner !vo, Ing., Hradec Králové, CZ; Molnár 

Martin, Ing., Staré Hradišté, CZ; 
(72) Drašner Ivo, Ing., Hradec Králové, CZ; Molnár 

Martin, Ing„ Staré Hradište, CZ; 
(54) Postriebrujúci prostriedok 
(22) 11.09.96 
(32) 12.09.95 
(31) PV 2344-95 
(33) CZ 
(57) Postriebrujúci prostriedok na bezprúdové naná

šanie striebornej vrstvy, najmä na sklenený mate
riál, na báze redukčného činidla, dusičnanu strie
borného a alkalického hydroxidu. Prostriedok 
ďalej obsahuje halogénovanú organickú zlúčeni
nu, ktorá v alkalickom prostredí pH > 1 O uvoľňu
je halogenidový a/alebo n-alkylén-m-amln, kde 
n = 2 až 20 a m 3 až 21. 

6 (51) c 048 26/28, 16/02 
(21) 176-95 
(71) Hužovič Ivan, Ing„ Dubnica nad Váhom, SK; 

Hužovič Ján, Piešťany, SK; 
(72) Hužovič Ivan, Ing„ Dubnica nad Váhom, SK; 

Hužovič Ján, Piešťany, SK; 
(54) Omietková zmes 
(22) 09.02.95 
(57) Omietková zmes je vytvorená na báze celulózovej 

hmoty, ktorej účelom je zlepšiť najmä tepelno
izolačné a akustické vlastnosti omietky. Podľa 

navrhovaného riešenia omietková zmes obsahuje 
8,210 až 8,695 % hmotn. celulózy, 0,869 až 
2. l 05 % hmotn. spojiva na báze derivátu celuló
zy, 0,579 až 3.368 % hmotn. ľahčeného plniva, 
80,00 až 86,956 % hmotn. vody a 2,898 až 6,315 
% hmotn. farbiva pri výdatnosti plochy 1 m" 
v hrúbke od l mm do 4 mm. 

6 (51) C 05F 3/00, 3/06 
(21) 1168-95 
(71) Ústav zoológie SA V, Bratislava, SK; 
(72) Vidlička Lubomir, RNDr., Bratislava, SK; Kozá

nek Milan, RNDr., CSc., Bratislava, SK; Šmidák 
Ladislav, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

(54) Spôsob biodegradácie hydinového trusu a za
riadenie na uskutočnenie tohto spôsobu 

(22) 20.09.95 
(57) Spôsob biodegradácie hydinového trusu pomocou 

lariev muchy domácej (Musca domestica) sa 
uskutočňuje tak, že sa k µotravnej zmesi pozostá
vajúcej z mlieka a cukru alebo rybokostnej múčky 
pridajú mušie kukly, pričom liahnutie sa uskutoč
ňuje v priebehu 7 dní po zakuklení pri teplote 
20 až 25°C za svetelného režimu 16 hodín svetlo 
a 8 hodín tma, získané mušie vajíčka sa nanesú na 
tenkú vrstvu trusu a kultivácia trusu kontamino
vaného vajíčkami múch prebieha do zakuklenia 
lariev počas 6 až 7 dní a vzniknutá zmes sa na
koniec separuje na jednotlivé frakcie. Vajíčka 

múch sú získavané zo špeciálneho chovného za
riadenia na chov muchy domácej a exponované 
na čerstvý hydinový trus. Trus kontaminovaný 
vajičkami múch je kultivovaný až do zakuklenía 
lariev v kultivačných nádobách. Chovné zariade· 
nie pozostáva z prednej steny (6) a z perforova
ných rozoberateľných stien ( 4) tvorených nos
nými prvkami ( 12, 13), ktoré sú osadené na dne 
(1) a sú navzájom pospájané sponami (5). Dno 
chovného zariadenia je vybavené čistiacim seg
mentom (2), pod ktorým je zberný zásobník (3) 
a predná stena (6) je vybavená zásuvkami (7). 
Kukly múch sú odseparované od rozloženého tru
su pomocou separátora vyvinutého na tento účel, 
ktorý pozostáva zo sústavy sít (14) s pohonnou 
regulovateľnou jednotkou ( 15). 

6 (51) 

(21) 
(71) 

(72) 

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

s -l-

5 

3 

C 05G 3/02, 5/00, A OlN 61/00, 
51/00, 25/34, 25112 
1291-96 

-Ii 

BA YER AKTIENGESELLSCHAFT, Leverku
sen, DE; 
Schiltte Manfred-Heinrich, Dr., Pulheim, DE; Ba
ron Gerhard, Leverkusen, DE; 
lnsekticídne hnojivové zmesi 
03.04.95 
14.04.94 
p 44 12 833.9 
DE 
PCT/EP95/01222, 03.04.95 
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(57) Insekticídne hnojivové zmesi obsahujú hnojivový 
komponent a agonisty alebo antagonisty nikoti
nogénnych aeetylcholínových receptorov hmyzu. 
Ďalej sa nárokuje ich použitie. 

6 (51) C 07C 43129, 43/285, C 07D 317/50, 
C 07C 25/24, 43/215, 431295, 33/50, 
A OIN 31114, 43/30 

(21) 2567-85 
(71) BRITISH TECHNOLOGY GROUP LIMITED, 

London, GB; 
(72) Elliott Michael, Stevenage, GB; Janes Norman 

Frank, Luton, Bedfordshire, GB; Khambay Bhu
pinder Pall Singh, Harrow Weald, Middlesex, 
GB; Baydar Ahmet, Harpenden, Hertfordshire, 
GB; 

(54) Pesticídne účinné látky 
(22) 05.04.85 
(32) 09.04.84 
(31) 8409195 
(33) GB 
(57) Pesticídne prostriedky a najmä pesticldne účinné 

zlúčeniny, spôsob výroby zlúčenín, ďalt<i pros
triedky obsahujúce tieto pesticídne zlúčeniny 

a použitie týchto zlúčenín. Prostriedok je určený 
na potláčanie škodlivého hmyzu, najmä vyskytu
júceho sa v ryži. 1-Aryl-1-(3-substituované- l
-propenyl)cyklopropány s pesticídnou účinnosťou 
majú všeobecný vzorec R CR3=CR4CHDR8

, kde 
RA znamená skupinu ArCR 1R\ v ktorej Ar je 
prípadne substituovaný fenyl alebo nafty!, R 1 a R 2 

spolu s atómom uhlíka, na ktorý sú viazané, tvorí 
prípadne C3_6cykloalkyl, R3 a R4 znamenajú vo
dík, halogén alebo C 1--0alkyl, RB predstavuje feny
lovú skupinu, ktorá je monosubstituovaná feno
xyskupinou, benzylovou skupinou alebo benzoy
lovou skupinou alebo disubstituovaná atómom 
fluóru a fenoxyskupinou a D znamená atóm vodí
ka alebo kyanoskupinu. Zlúčeniny podľa vynále
zu sa vyrábajú reakciou zlúčeniny obsahujúcej 
časť RA so zlúčeninou obsahujúcou časť R8 z~ 
vzniku väzby -CR3=CR4CHD- medzi tÝmito čas-
ťami. • 

6 (51) C 07C 69n47, A OIN 53/00 
(21) 1397-96 
(71) Dainihon Jochugiku Co„ Ltd .. Nishi-ku, Osaka. 

JP; 
(72) Katsuda Yoshio. Nishinomiya, Hyogo, JP; Naka

yama Kojí, Toyonaka, Osaka, JP; Minamite 
Yoshihiro. Toyonaka, Osaka, JP; 

(54) Derivát esteru kyseliny karboxylovej, jeho vý
robný postup, a insekticíd a prostriedok proti 
hmyzu obsahujúci uvedenú látku 

(22) 07.02.96 
(32) 07.02.95 
(31) HEJ 7-54936 
(33) JP 
(86) PCT/JP96/00254, 07.02.96 
(57) Deriváty esterov karboxylových kyslín všeobec

ného vzorca (I}. kde R1 je alkylová skupina s re
ťazcom alebo rozvetveným reťazcom obsahujú
cim 1 až 4 atómy uhlíka; a R2 je skupina repre
zentovaná nasledovným všeobecným vzorcom 
(II), (III) alebo (IV), kde substituenty sú opísané 
v opisnej časti; postup ich výroby a prostriedky 

proti hmyzu obsahujúce uvedené látky ako aktív
nu prísadu. Zlúčeniny reprezentované všeobec
ným vzorcom (I) sú účinnými prísadami insekti
cídov, ktoré majú rýchle pôsobenie i letálny úči
nok a navyše sú pre cicavce bezpečné; z týchto 
dôvodov majú insekticídy obsahujúce uvedené 
zlúčeniny bohaté praktické využitie. 

- Cllafl CH.- c • Cl! 

lt, II 

6 (51) C 07C 211/48, 211/55, 209/02, C 08K 5/18 
(21) 1222-95 
(71) DUSLO, a. s., Šaľa, SK; 
(72) Lehocký Peter, Ing., Nitra, SK; Zušťáková Jana, 

Ing„ Šaľa, SK; Uhlár Ján, Ing„ CSc„ Šaľa, SK; 
(54) Zmesový kvapalný stabilizátor pre kaučuky, 

spôsob jeho prípravy a zmesi pripravené s je
ho použitím 

(22) 29.09.95 
(57) Stabilizátor pre polymérne materiály, najmä kau

čuky, s nízkou viskozitou obsahuje zmes N-(1,3-
-dimetylbutyl)-N'-fenyl-p-fenyléndiamínu a zlú
čeninu 1 (na obr. 1) všeobecného vzorca (I), kde 
R je a-metylbenzyl alebo a,a'-dimetylbenzyL 
Zmes obsahuje 0,01 až 99,9 % hmotn. N-(U-di
metylbutyl)-N' -fenyl -p-fenyléndiamínu a 99,9 až 
0,0 l % hmotn. zlúčeniny 1. Je opísaný spôsob 
prípravy stabilizátora zo styrénu a/alebo a-metyl
styrénu a N_-( 1,3-dimetylbutyl)-N' -fenyl-p-feny
léndiamínu. Dalej je opísaná zmes pripravená na 
báze tohto stabilizátora a aspoň jedného diénové
ho syntetického kaučuku a/alebo prírodného kau
čuku a stabilizátora. 

CH3 CH3 
1 1 

R -G- NH -0- NH - CB CH2- CH - CH 3 

6 (51) C 07C 229/26, A 23K 1/18, 1/16 
(21) 710-96 
(71) AJINOMOTO CO„ lNC„ Tokyo, JP; 
(72) lkeda Toru. Kawasaki, Kanagawa, JP; Yukawa 

Toshihide, Kawasaki. Kanagawa, JP: 
(54) Komplexná sol' kyseliny fosforečnej a amino

kyseliny, spôsob jej výroby a aditívna kompo
zícia na použitie do krmiva pre prežúvavé ci
cavce 

(22) 08.12.95 
(86) PCT/JP95/02530, 08.12.95 
(57) Je opísaná nová komplexná soľ kyseliny fosfo

rečnej a aminokyseliny, vykazujúca nerozpust
nosť v neutrálnom alebo alkalickom vodnom 

( I) 
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roztoku a rozpustnosť v kyslom vodnom roztoku 
a obsahujúca ako hlavné zložky bázickú amino
kyselinu, kov alkalických zemín a kyselinu fosfo
rečnú. Aditívna kompozícia obsahujúca túto 
komplexnú soľ a použitá v krmive pre prežúvavé 
cicavce vykazuje vynikajúcu ochranu v pravej 
časti žalúdka prežúvavého cicavca a rozpustnosť 
vo štvrtej časti žalúdka. Táto aditívna kompozícia 
zlepšuje výživnú hodnotu krmiva vzhľadom na 
také aminokyseliny, ako je lyzín, ktorý v krmi
vách pre prežúvavé cicavce často chýba. 

6 (51) C 07C 327104, 327/22, A OlN 37/00 
(21) 1022-96 
(71) BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen, DE; 
(72) Bayer Herbert, Mannheim, DE; Sauter Hubert, 

Mannheim, DE; Miiller Ruth, Andemach, DE; 
Grammenos Wassilios, Ludwigshafen, DE; Har
reus Albrecht, Ludwigshafen, DE; Kirstgen Rein
hard, Neustadt, DE; Roh! Franz, Schifferstadt, 
DE; Ammennann Eberhard, Heppenheim, DE; 
Lorenz Gisela, Hambach, DE; 

(54) Deriváty kyseliny fenyltiooctovej, spôsob a me
dziprodukty na ich výrobu a prostriedok, kto
rý ich obsahuje 

(22) 03.01.95 
(32) 04.02.94, 17.06.94 
(31) p 44 03 446.6, p 44 21 181.3 
(33) DE, DE 
(86) PCT/EP95/00014, 03.01.95 
(57) Opisujú sa deriváty kyseliny fenyltiooctovej vše

obecného vzorca (I), kde substituenty majú vý
znam uvedený v opise, ich soli, spôsob ich výro
by a medziprodukty na ich výrobu a ich použitie. 

ť':lt- (R2Jm 
R50N:C(Rt)-C(RJ)=NOCH2~ 

C=NOCh!J 

1 
0=C-SR1 (I) 

6 (51) C 07D 207/02, 207/24, 207/325, A 61K 31/16, 
31/12, 31/40 

(21) 843-96 
(71) MERCK PATENT GESELLSCHAFT MIT BE

SCHRÄNKTER HAFTUNG, Dannstadt, DE; 
(72) Barber Andrew, Dr., Darmstadt, DE; Seyfried 

Christoph, Dr., Darmstadt, DE; Bartoszyk Gerd, 
Darmstadt, DE; Gottschlich Rudolf, Dr., Darm
stadt, DE; 

(54) Derivát acetamidu a farmaceutický prostrie-
dok, ktorý ho obsahuje 

(22) 27.06.96 
(32) 28.06.95 
(31) 195 23 502.9 
(33) DE 
(57) Derivát acetamidu všeobecného vzorca (!), kde 

R1 znamená Ar, C3.rcykloalkyl alebo C4•8-cyklo
alkylalkyl, R2 znamená Ar, R1 a R2 znamená 
spolu aj skupinu všeobecného vzorca (a), R3 

znamená H, OH, OA alebo A, R4 znamená A, fe
nyl, prípadne substituovaný jedným alebo dvoma 
substituentmi zo súboru Hal, OH, OA, CF3, N02, 

NH2, NHA, NHCOA, NHS02A a NA2, R5 zna
mená OH alebo CH20H, A znamená C 1.ralkyl, 

6 (51) 

(21) 
(71) 

(72) 

(54) 

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

Ar znamená monocyklickú alebo bicyklickú aro
matickú skupinu, ktorá obsahuje prípadne N, 
O alebo S a má jeden, dva alebo tri substituenty 
zo súboru A, Hal, OH, OA, CF3, NH2 NHA, NA2, 

NHCOA a NHCONH2, ďalšie symboly majú 
význam uvedený v opise, a/alebo jeho fyziologic
ky vhodné soli a/alebo jeho glykozylované deri
váty ako účinná látka farmaceutického prostried
ku spolu s vhodným nosičom a pomocnými lát
kami na ošetrovanie zápalových ochorení čriev. 

(T) 

c~> 

C 07D 207134, A OIN 43/36, 43/50, 43/52, 
43/90, C 07D 207/32, 207/36, 233/68, 233/90, 
233/54, 235/IO, 405/04, 471/04 // 
(C 07D 471104, 235:00) 
1188-96 
BA YER AKTIENGESELLSCHAFT, Leverku
sen, DE; 
Baasner Bemd, Bergisch Gladbach, DE; Hage
mann Hermann, Leverkusen, DE; Heil Markus, 
Leverkusen, DE; Lieh Folker, Leverkusen, DE; 
Uhr Hermann, Krefeld, DE; Erdelen Christoph, 
Leichlingen, DE; 
N-Aryl a N-alkylsulfonylaminaly, spôsob ich 
výroby a ich použitie na hubenie škodcov 
08.03.95 
21.03.94, 20.04.94 
p 4409577.5, p 4413659.5 
DE,DE 
PCT/EP95/00853, 08.03.95 
Substituované N-aryl- a N-alkyl- sulfonylaminaly 
všeobecného vzorca (I), v ktorom R 1 znamená 
vodík, prípadne substituovanú alkylovú skupinu 
alebo prípadne substituovanú arylovú skupinu, R2 

a R3 sú nezávisle prípadne substítuovaná alkylová 
alebo prípadne substituovaná arylová skupina a A 
je heterocyklický zvyšok vybraný zo súboru ob
sahujúceho päťčlánkový heterocyklus s 1 alebo 2 
atómami dusíka, päťčlánkový heterocyklus s 2 a
tómami dusíka kondenzovaný so šesťčlánkovým 
aromatickým cyklom alebo päťčlánkový hetero
cyklus s 2 atómami dusíka, kondenzovaný so 
šesťčlánkovým heterocyklom s jedným atómom 
dusíka, všetky jeden alebo viacnásobne substitu
ované, spôsob ich výroby a ich použitie v pros· 
triedkoch na hubenie škodcov. 

R1 R2 

1 1 3 
ACH-N-SO R 2 (I) 
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6 (51) C 07D 209/08, A 61K 31/40 
(21) 451-96 
(71) AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORA

TION, Madison, NI, US; 
(72) Yardley John Patrick, King of Prussia, PE, US; 

Fletcher IH Horace, Pottstown, PE, US; 
(54) 4-Indolylpiperazynilové deriváty 
(22) 04.04.96 
(32) 10.04.95 
(31) 08/419 333 
(33) us 
(57) Sú opísané 4-indolylpiperazinylové deriváty s an

xiolytickým/antidepresívnym účinkom všeobec
ného vzorca (I), kde R 1 je alkyl; R2 a R3 sú alkyly 
alebo spolu tvoria polymetylén; R4 je vodík alebo 
alkyl; R5 je fenyl, benzyl, substituovaný fenyl 
alebo substituovaný benzyl, v ktorých substituen
tmi sú hydroxy, atóm halogénu. alkoxy, trifluór
metyl, nitro, kyano, alkoxykarbonyl, amino alebo 
dialkylamino; alebo ich farmaceuticky akceptova
teľná soľ. 

6 (51) C 07D 209/48, A OlN 43/38 
(21) 9544-82 

(r) 

(71) SUMľľOMO CHEMICAL COMPANY, Osaka, 
JP; 

(72) Nagano Eiki, Hyogo, JP; Hashimoto Shunichi, 
Osaka, JP; Yoshida Ryo, Hyogo, JP; Matsumoto 
Hiroshi, Osaka, JP; Kamoshita Katsuzo, Osaka, 
JP; 

(54) Tetrahydroftalimídové zlúčeniny, spôsob ich 
výroby a herbicídny prostriedok na ich báze 

(22) 22.12.82 
(32) 25.12.8 l, 29.01.82. 05.02.82, 23.03.82, 06.05.82 
(31) 212396/1981, 1384511982, 1785811982. 

46940/1982, 76306/1982 
(33) JP.JP,JP,JP,JP 
(57) Tetrahydroftalimidové zlúčeniny všeobecného 

vzorca (l), kde R 1 predstavuje atóm vodíka, alkyl 
s 1 až 12 atómami C, cykloalkyl s 3 až 7 atómami 
C, metylcykloalkyl s 3 až 6 atómami C v cykJoal
kyle, cyklyalkylmetyl s 3 až 6 atómami v cykloal
kyle, alkoxyalkyl s l až 4 atómami C v alkoxyle 
a 1 až 4 atómami C v alkyle, alkenyl s 3 atómami 
C. cyklohexenyl, cyklohexenylmetyl, fenyl, kya
noetyl, alkinyl s 3 atómami C, alkylidenamino 
s 3 až 6 atómami C, etyltioetyl, benzyl, mono- až 
hexahalogénovaný alkyl s J až 6 atómami C alebo 
cykloalkylidenamino s 5 až 6 atómami C, R2 

predstavuje atóm H, alkyl s 1 až 3 atómami C, 
alebo metoxy, X predstavuje atóm Cl alebo B, 
Y predstavuje atóm O alebo imino a Z predstavu
je atóm O alebo S, predstavujú účinnú zložku 
herbicídnych prostriedkov. 

6 (51) 
(21) 
(71) 
(72) 

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

C 07D 231112 
2862-90 

( 1 J 

BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen, DE; 
Merkle Hans Rupert, Dr„ Ludwigshafen, DE; 
Fretschner Erich, Neckarsteinach, DE; 
Spôsob výroby pyrazolov 
08.06.90 
10.06.89 
p 39 18 979.1 
DE 
Opisuje sa spôsob výroby pyrazolov všeobecného 
vzorca (I), v ktorom R1

• R2
, R3 a R4 znamenajú 

atóm vodíka, alkylovú skupinu s l až 8 atómami 
uhlíka, cykloalkylovú skupinu s 3 až 8 atómami 
uhlíka, arylalkylovú skupinu a/alebo arylovú 
skupinu; dehydrogenáciou pyrazolínov všeobec
ného vzorca (II), v ktorom R1

, R2 R3 a R4 majú 
uvedený význam, ktorý spočíva v tom, že sa re
akcia vykonáva pôsobením hmotnostne 30 až 99 
% kyseliny sírovej v prítomnosti jódu, jodovodí
ka, jodidu kovu, anorganického jodnanu, joditu, 
jodičnanu alebo jodistanu, alebo alkyljodidu 
v množstve od 0,0 l do 1 O molárnych ekvivalen
tov k pyrazolínu, pri teplote od 50 do 250°C. 

R3'r.-iŕR" 
RiM 

' Rl (I) 

(II) 

6 (51) c 07D 307/64, 333/34, 333/36, 333/38, 333/62, 
261/18, 413/04, 261110, 275/02, 263/46, 277/36, 
277/16, 277/56, 277/58, 277/40 

(21) 1148-96 
(71) ZENECA LIMITED, London, GB; 
(72) Turnbull Michael Drysdale, Reading, Berkshire, 

GB; Bansal Harjinder Singh, Bracknell, Berkshi
re, GB; Smith Alison Mary, Richmond, Surrey, 
GB; Salmon Roger, Bracknell, Berkshire, GR 
Fit?john Steven, Bracknell, Berkshire, GB; God
frey Christopher Richard Ayles, Bracknell, Berk
shire, GB; Hotson Matthew Brian, Binfield, Ber
kshire, GB; Sillars Nan Catherine, Camberley, 
Surrey, GB; Dowling Alan John, Maidenhead, 
Berkshire, GB; 
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(54) 

(22) 
(32) 

(31) 

(33) 
(86) 
(57) 

Zlúčeniny s (4,4-difluórbut-3-enyltío)substi
tuovaným heterocyklickým alebo karbocyklic
kým kruhom s pesticídnou účinnost'ou 
27.02.95 
10.03.94, 10.03.94, 10.03.94, 10.03.94, 
10.03.94, 10.03.94, 11.01.95 
9404716.4, 9404717.2, 9404718.0, 9404719.8, 
9404720.6, 9500521.1, 9404721.4 
GB,GB,GB,GB,GB,GB,GB 
PCT /GB9 5100400, 27 .02. 95 
Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca 
R-S(O)nCH2CH2CH=CF2 alebo ich soli, pričom 
v uvedenom vzorci n znamená O, 1 alebo 2 a R 
znamená napríklad skupinu všeobecného vzorca 
(XV) alebo (XVI), v ktorých R 1 až R6 majú špe
cifické významy. Tieto zlúčeniny majú nemato
cídnu, insekticídou a akaricidnu účinnosť a môžu 
sa použiť ako účinné látky kompozícii na ničenie 
nematódov, hmyzu alebo škodlivých roztočov. 

(XV) 

(XVI) 

6 (51) C 07D 313/00, C 07H 17/08, A 61K 31/335 
(21) 1047-96 
(71) PLIV A farmaceutska, keramijska, prehrambena i 

kozmetička industrija, d.d., Zagreb, HR; 
(72) Narandja Amalija, Zagreb, HR; Lopotar Nevenka, 

Zagreb, HR; 
(54) Deriváty 12,13-epoxy-tylozínu a spôsob ich vý-

roby 
(22) 09.08.96 
(32) 14.08.95 
(31) P950449A 
(33) HR 
(57) Opísané sú deriváty 12, 13-epoxy-tylozínu, kon

krétne 1O,11-dihydro-I 2, 13-epoxy-tylozín a 
IO, 11-dihydro 12, 13-epoxy-oxím-tylozínu a ich 
príprava. Uvedené deriváty sa pripravujú z nena
sýtených derivátov 12, 13-epoxy-tylozínu hydro
genáciou a následnou oximáciou alebo priamou 
oximáciou. 

6 (51) C 07D 401106, A 61K 31141, 311435 // 
(C 07D 401106, 233:24, 213:55) 

(21) 1061-96 
(71) Merck Patent GmbH, Darmstadt, DE; 
(72) Priicher Helmut, Heppenheim, DE; Bartoszyk 

Gerd, Weiterstadt, DE; 
(54) Derivát piperidinylmetyloxazolidinónu, spôsob 

jeho prípravy a farmaceutický prostriedok, 
ktorý ho obsahuje 

(22) 14.08.96 
(32) 25.08.95 
(31) 195 31 321.6 
(33) DE 
(57) Derivát piperidinylmetyloxazofidín-2-onu vše

obecného vzorca (I), kde R 1 a R2 znamená od se
ba nezávisle fenylové skupiny majúce prípadne 
jeden alebo dva substituenty zo súboru A OA, 
C;,..10aryloxy skupinu, 1aralkyloxy skupinu, 
skupinu -O-(CH2)n0-, viazanú na fenylové jadro 
priamo v susednej polohe alebo v m- alebo p
·polohe, -O-(CH2)nOH-, Ha!, CF3, OH, N02, 

NH2, NHA, NA2, NHR3
, NAR3

, S02NH2, 

S02NHA, S02NA2, S02NHR3, S02N(R3h, alebo 
R3

, R3 znamená COH, CO-C 1 __ 7alkyl, CO-alkyl
Ar s 8 až 12 atómami uhlíka, skupinu CO-Ar so 
7 až 13 atómami uhlíka skupinu S02A A zname
ná C1_6alkyl, n znamená 1 alebo 2, Hal znamená 
F, CJ, Br alebo J, ako aj jeho fyziologicky nezá
vadné soli, ktoré môžu byť použité ako účinné 
látky na výrobu liečiv s psychofarmakologickým 
pôsobím a s atypickým neuroleptickým pôsobe
ním. 

6(51) C07D451/02,A61K3l/46 
(21) 1288-96 
(71) NEUROSEARCH A/S, Glostrup, DK; 

( I) 

(72) Moldt Peter, Humlebaek, DK; Wätjen Frank, 
Herlev, DK; Scheel-Kriiger JllJrgen, Glostrup, 
DK; 

(54) Deriváty tropánu, ich príprava a použitie 
(22) 12.04.95 
(32) 19.04.94, 24.11.94 
(31) 0447/94, 1338/94 
(33) DK, DK 
(86) PCT/EP95/01358, 12.04.95 
(57) Použitie zlúčeniny všeobecného vzorca (1), íeh 

zmesi, alebo ich farmaceuticky prijateľnej soli, 
pričom R, R3 a R4 majú význam uvedený v opise. 
Zlúčeniny majú hodnotné farmaceutické vlast
nosti, akými je schopnosť inhibovať spätné vy
chytávanie monoamínových neurotransmitcrov, t. 
j. dopamínu, sérotonínu a noradrenalínu. 

~R 
H ( r l 
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6 (51) C 070 471/02, A 61K 311505 
(21) 729-96 
(71) PFIZER INC., New York, NY, US; 
(72) Arnold Lee Daniel, Westborough, MA, US; 

Moyer Mike! Paul, Clinton, CT, US; Sobolov
-Jaynes Susan Beth, IVOI)1on, CT, US; 

(54) Deriváty pyrimidínu s prikondenzovaným he
terocyklickým kruhom a farmaceutické pros
triedky na ich báze 

(22) 07.06.95 
(86) PCT/US95/07881, 07.06.95 
(57) Deriváty pyrimidínu s prikondenzovaným hetero

cyklickým kruhom všeobecného vzorca (1), kde 
jednotlivé všeobecné symboly majú význam uve
dený v opise, ich stereoizoméry a farmaceuticky 
vhodné soli. Farmaceutické prostriedky obsahu
júce tieto deriváty sú užitočné pri liečbe hyper
proliferativnych chorôb, ako rôznych druhov ra
koviny a tiež iných indikácií u cicavcov. 

z 

L62v 
N (I) 

6 (51) C 070 471114, A 61K 31/395, C 07D 471/04, 
209/14 II (C 070 471114, 241:00, 221:00, 209:00) 

(21) 940-96 
(71) LABORATOIRE GLAXO WELLCOME S.A., 

Paris, FR; 
(72) Daugan Alain Claude-Marie, Les Ulis, FR; 
(54) Tetracyklické deriváty, spôsob ich výroby, ich 

použitie a farmaceutické prostriedky s ich ob
sahom 

(22) 19.01.95 
(32) 21.01.94 
(3 J) 9401090.7 
(33) GB 
(86) PCT/EP95/00183, 19.01.95 
(57) ľetracyklické deriváty všeobecného vzorca (!), 

v ktorom R0 znamená H, halogén alebo C1_6 alkyl, 
R 1 znamená H, C 1_6 alkyl, C3•8 cykloalkyl, C3•8 

cykloalkyl C1•3 alkyl, aryl C1•3 alkyl alebo hetero
aryl C1•3 alkyl, R2 znamená prípadne substituova
ný monocyklický aromatický kruh zo skupiny 
benzén, tiofén, furán a pyridín alebo prípadne 
substituovaný bicyklícký systém všeobecného 
vzorca (a), kde A je 5 alebo 6-členný, nasýtený 
alebo čiastočne alebo celkom nenasýtený kruh, 
prípadne obsahujúci 1 alebo 2 heteroatómy zo 
sk1upin~ O, N, S a R3 je H alebo C1•3 alkyl, alebo 
R a R spolu tvona 3 alebo 4-členný alkylový 
alebo alkenylový reťazec, sú účinné a selektívne 
inhibítory fosfodiesterázy špecifickej pre cyklický 
guanozín-3'.5'-monofosfát (cGMP) a je možné 
ich použiť na liečenie chorôb, pri ktorých je táto 
inhibícia žiaduca, vrátane srdcových a cievnych 
ochorení. Opísaný je aj spôsob výroby týchto de
rivátov a farmaceutické prostriedky na ich báze. 

R• 

(1) 

(a) 

6 (51) C 07D 498/18, A 61K 31/435 // (C 07D 498/18, 
311 :00, 273:00, 221 :00) 

(21) 1330-96 
(71) AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORA

TION, Madíson, NJ, US; 
(72) Skotnícki Jerauld Stanley, AIIentown, NJ, US; 

Leone Christina Louise, Princeton, NJ, US; 
Schiehser Guy Alan, Yardley, PA, US: 

(54) Hydroxyestery rapamycínu, spôsob ich výro
by, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a 
ich použitie 

(22) 14.04.95 
(32) 18.04.94 
(31) 08/229 26 l 
(33) us 
(86) PCT/US95/04603, 14.04.95 
(57) Zlúčenina vzorca (I), v ktorom R 1 a R2 sú vzá

jomne nezávislé a predstavujú vodík alebo 
-CO(CR3R4MCR5R6

) dCR7R8R9
; R3 a R4 sú vzá

jomne nezávislé a predstavujú vodík, alkyl, alke
nyl, alkinyl, trifluórmetyl, alebo -F; R5 a R6 sú 
vzájomne nezávislé a predstavujú vodík, alkyl, 
alkenyl, alkinyl, -(CR3R4)i{)Rw, CF3, -F alebo 
-C02R 11

, alebo R5 a R6 môžu spolu vytvárať X 
alebo cykloalkylový kruh, ktorý je voliteľne mo
no-, di- alebo tri- substituovaný s -(CR3R4)i{)R 10

; 

R7 je vodík, alkyl, alkenyl, alkinyl, 
-(CR3R4)PR10

, CF3, -F alebo C02R11
; R8 a R9 

každé, vzájomne nezávisle od seba sú vodík, al
kyl, alkenyl, alkinyl, -(CR3R4)i{)Rw, CF3 -F ale
bo C02R11

, alebo R8 a R9 spolu môžu v;várať X 
alebo cykloalkylový kruh, ktorý je voliteľne mo
no-, di- alebo tri- substituovaný s -(CR3R4)i{)R10

, 

a R 10 je opísaný v opisnej časti, b O až 6; d O 
až 6; f = O až 6 s podmienkou, že R 1 a R2 nezna
men~jú vodík a ďalej za predpokladu, že buď R1 

a R· obsahuje najmenej jednu -(CR3R4)pR10
, 

X alebo -(CR3R4)PR io substituovanú cykloalky
lovú skupinu; alebo jej farmaceuticky prijateľné 
soli, ktoré sú účinné ako imunosupresívne, proti
zápalové, antifungálne, antiproliferačné a proti
nádorové látky. 

(1) 
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6 (51) C 07D 501159, A 61K 31/545 
(21) 1266-96 
(71) MICROCIDE PHARMACEUTICALS, INC., 

Mountainview, CA, US; 
(72) Christensen Burton, Lebanon, NJ, US; Cho In

-Seop, Mountian View, CA, US; Glinka Tomasz 
W., Sunnyvale, CA, US; Hecker Scott J., Los 
Gatos, CA, US; Lee Ving J., Los Altos, CA, US; 
Zhang Zhijia J., Foster City, CA, US; 

(54) Cefalosporínové antibiotiká a antibakteriálne 
prostriedky, ktoré ich obsahujú 

(22) 29.03.95 
(32) 01.04.94, 06.01.95 
(31) 08/222 262, 08/369 798 
(33) US, US 
(86) PCT/US95/03976, 29.03.95 
(57) Opisujú sa cefalosporínové antibiotiká na báze 

kyseliny ( 7R )-7-( acylamino )-3-( aryltio )-3-cefem
-4-karboxy lovej a ich farmakologicky prijateľné 
soli a prekurzory, vykazujúce antibiotickú účin
nosť proti širokému spektru organizmov, vrátane 
organizmov rezistentných voči 13-laktámovým an
tibiotikám, použiteľné ako antibakteriálne činidlá. 
Opisujú sa tiež medziprodukty vhodné na prípra
vu týchto zlúčenín, spôsoby ich prípravy, antibak
teriálne prostriedky, ktoré ich obsahujú, a ich 
použitie. 

6 (51) C 07F 7/18 
(21) 1265-96 
(71) RHONE-POULENC RORER S.A., Antony, FR; 
(72) Bastart Jean-Pierre, Lesigny, FR; Leconte Jean-

-Pierre, Brundy, FR; 
(54) Spôsob prípravy 7-trialkylsilylbaccatínu III 
(22) 03.04.95 
(32) 05.04.94 
(31) 94/03979 
(33) FR 
(86) PCT/FR95/00419, 03.04.95 
(57) Spôsob prípravy 7-trialkylsilylbaccatínu III vše

obecného vzorca (1), v ktorom všeobecné symbo
ly R, ktoré sú rovnaké alebo odlišné, znamenajú 
alkylové skupiny obsahujúce 1 až 4 atómy uhlíka 
a prípadne substituované fenylovou skupinou, 
z 10-desacetylbaccatínu III. 

6 (51) 

(21) 
(71) 

(72) 

C 07H 15124, C 12P 19/44, C 12R 1/645, 
A 61K 31/705 
884-96 

(1) 

GLAXO WELLCOME S.A., Tres Cantos, Mad
rid, ES; 
Gomez Jose Ramon Ruiz, Tres Cantos, Madrid, 
ES; Calderon Jose Maria Bueno, Tres Cantos, 
Madrid, ES; Garcia-Ochoa Dorado Silvestre, Tres 
Cantos, Madrid, ES; Fraíle Gabaldon Maria Tere
sa, Tres Cantos, Madrid, ES; Pichel Julia Castro, 

Tres Cantos, Madrid, ES; Fiandor Roman Jose, 
Tres Cantos, Madrid, ES; Gargallo Viola Domin
go, Tres Cantos, Madrid, ES; Cuevas Zurita Juan 
Carlos, Tres Cantos, Madrid, ES; Lavandera Diaz 
Jose Luis, Tres Cantos, Madrid, ES; Huss Sophie, 
Tres Cantos, Madrid, ES; 

(54) Cyklické deriváty, spôsob ich výroby, farma
ceutické prostriedky s ich obsahom a ich pou
žitie 

(22) 06.11. 95 
(32) 08.11.94, 08.11.94 
(31) 94500173.3, 94500175.8 
(33) EP, EP 
(86) PCT/EP95/0433 I, 06.11.95 
(57) Cyklické deriváty všeobecného vzorca (I), v kto

rom jednotlivé symboly majú význam uvedený 
v hlavnom nároku, majú antifugálny účinok a je 
teda možné ich použiť vo forme farmaceutických 
prostriedkov a na liečenie hubových infekcií. Sú
časť riešenia tvorí tiež spôsob výroby uvedených 
cyklick-ých derivátov. 

6 (51) 
(21) 
(71) 
(72) 

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

nw •• 
R'" 

~Q R" 

(b) 

C 07K 14/47, C 12N 15/12 
569-96 

(1) 

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, Basle, CH; 
Campfield Arthur, Verona, NJ, US; Devos René, 
Oostende, BE; Guisez Yves, St. Andries Brugge, 
BE; 
Rekombinantné obézne (oh) proteíny 
03.05.96 
05.05.95, 07.06.95 
435 777, 484 629 
US, US 
Proteíny, ktoré modulujú telesnú hmotnosť živo
číchov a ľudí a používajú sa na liečenie, preven
eiu a potláčanie obezity a pridružených chorôb 
alebo stavov, sa produkujú rekombinantnou ex
presiou vo vyčistenej a homogénnej forme. 
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6 (51) C 08C 19/25 
(21) 571-96 
(71) RHONE-POULENC CHIMIE, Courbevoie Ce

dex, FR; 
(72) Bohin Fabrice, Lyon, FR; Chopin Thierry, Saint

-Leu La Foret, FR; Dupuis Dominique, Deuil-La 
-Barre, FR; Soria Meyer, Villeurbanne, FR; 

(54) Elastomérna organopolysiloxá11ová kompozí
cia tepelne stabilizovaná kovovými nanočasti
cami a získaný transparentný elastomér 

(22) 03.05.96 
(32) 05.05.95 
(31) 95 05612 
(33) FR 
(57) Elastomérna organopolysiloxánová kompozícia 

poskytuje po zosieťovaní tepelne stabilný elasto
mér a obsahuje v dispergovanej forme organofil
né častice tvorené aspoň jedným oxidom kovu vo 
forme polykryštalitových nanočastíc, tvorených 
4 až 6 nm kryštalitmi s veľkosťou najviac 50 nm 
a špecifickým povrchom aspoň 250 m"/g, výhod
ne 250 až 300 m2/g, pričom tieto častice sa vy
stavili povrchovému spracovaniu s cieľom získať 
organofilný charakter, spočívajúci v navrúbľo
vaní organokremičitých skupín, a ďalej je opísaný 
transparentný elastomér získaný z tejto kompozí
cie. 

6 (51) C 08F 2134 
(21) 1205-96 
(7I) UNION CARBIDE CHEMICALS & PLASTICS 

TECHNOLOGY CORPORA TION, Danbury, 
CT, US; 

(72) Kcller George Ernest, So.Charleston, W.VA, US; 
Carmichael Keith Ernest, Charleston, W. V A. 
US; Bowman Cropley Jean, Scott Depot, W. V A 
US; Larscn Eldon Ronald, Charleston, W. V A 
US; Venkatapathia Ramamurthy Arakalud, East 
Windsor, NJ, US; Wilton Smale Mark, Glen 
Gardner. NJ, US; Wenzel Timothy Todd, Char
leston, W. VA, US; Curtis Williams Clark, 
Charleston, W. V A US; 

(54) Spôsob polymerizácie v plynnej fáze využíva-
júci nenanesené katalyzátory 

(22) 24.09.96 
(32) 25.09.95, 13.09.96 
(31) 60i004 283, 081712 930 
(33) US, US 
(57) Spôsob umožňuje zavádzanie nenaneseného po

lymerizačného katalyzátorového systému do reak
tora v plynnt<i fáze. Katalyzátorový systém zahŕňa 
frakciu neprchavého materiálu obsahujúcu poly
merizačný katalyzátor; frakciu rozpúšťadla, ktoré 
je aspoň čiastočne miešateľné s frakciou neprcha
vých materiálov a ktoré je dostatočne prchavé, 
aby umožnilo tvorbu častíc polymerizačného ka
talyzátora pri rozstrekovaní zmesi frakcie rozpúš
ťadla a frakcie neprchavého materiálu v reaktore; 
stlačenú tekutinu; a prípadne frakciu pomaly sa 
vyparujúccho rozpúšťadla. 

6 (51) C 08F 4/602, 4/02, 10/00 
(21) 560-96 
(71) BOREALIS HOLDING A/S a limited company 

organized under the laws of Finland, Lyngby, 
DK; 

(72) Kallio Kalle, Vanhakylä, FI; Andell Ove, Hel
sinki, FI; Knuuttila Hilkka, Porvoo, FI; Palmqvist 
Ulf, Porvoo, FI; 

(54) Nosičový katalyzátor polymerizácie olefínov, 
jeho príprava a použitie 

(22) 04.11. 94 
(32) 05. l 1.93 
(31) 934917 
(33) FI 
(86) PCT/FI94/00499, 04.11.94 
(57) Spôsob prípravy nosičového katalyzátora poly

merizácie olefínov, pri ktorom sa do vzájomného 
styku uvedie reakčný produkt metalocen/aktivá
tor, rozpúšťadlo a porézny nosič, ktorý je im
pregnovaný reakčným produktom metalocen/akti
vátor a rozpúšťadlom v množstve rovnajúcom sa 
maximálne jeho objemu pórov a rozpúšťadlo sa 
odstráni. 

6 (51) C 08F 8/32, 8/04 
(21) 760-96 
(71) Monsanto Company, St. Louis, MO, US; 
(72) McGrath Martin Peter, Webster Groves, MO, US; 

Tremont Samuel Joseph, St. Louis, MO, US; 
(54) Polyamíny s regulovanou hustotou funkčných 

skupín a spôsob ich prípravy 
(22) 27. 10.94 
(32) 20.12. 93 
(31) 169 236 
(33) us 
(86) PCT/US94/12377, 27.10.94 
(57) Spôsob prípravy amínu obsahujúceho regulované 

množstvo bočných terciárnych amínových skupín 
a regulované množstvo bočných sekundárnych 
amínových skupín, alebo rôzne terciárne amínové 
skupiny a reaktívne dvojité väzby uhlík-uhlík, 
pozostávajúci z redukčnej aminácie v podstate 
všetkých aldehydických skupín v polyaldehydc 
obsahujúcom regulované množstvo bočných al
dehydických skupín a rcaktivne dvojité väzby 
uhlík-uhlík s prvým sekundárnym amínom za 
vzniku poly(terciárneho amínu), hydroformyláciu 
poly(terciárneho amínu) m11:júceho regulované 
množstvo bočných aldehydických skupín a re
dukčnú amináciu poly(terciárneho amínu) s boč
nými aldehydickými skupinami a primárnym 
amínom alebo druhým sekundárnym amínom. 
V inom uskutočnení sa polyaldehyd redukčne 
aminuje sekundárnym a potom primárnym amí
nom, aby sa redukčne aminovalí v podstate všet
ky zvyšné aldehydické skupiny. V ďalšom usku
točnení prípravy polyamínov obsahujúcich regu
lované množstvo bočných terciárnych a sekun
dárnych amínových skupín sa polyaldehyd re
dukčne aminuje so zmesou sekundárneho a pri
márneho amínu v relatívnych množstvách nut
ných na to, aby vznikal polyamín ma,júci požado
vané regulované množstvo bočných terciárnych 
a sekundárnych aminoskupín. 
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6 (51) C 08F 10/00, 210/00 
(21) 637-96 
(71) UNION CARBlDE CHEMlCALS & PLASTICS 

TECHNOLOGY CORPORATION, Danbury, 
CT, US; 

(72) Poster George Norris, Ing„ Bloomsbury, NJ, US; 
Chen Tang, Ing., Neshanic Station, NJ, US; Was
serman Scott Hanley, Ing., Brídgewater, NJ, US; 
Lee Day-Chyuan, Doylesto}Vn, PA, US; Kurtz 
Stuart Jacob, Ing., Martinsville, NJ, US; Gross 
Laurence Herbert, Ing„ Brídgewater, NJ, US; 
Vogel Robert Harold, Ringoes, NI, US; 

(54) Etylénové polyméry so zlepšenou spracovateľ-
nosťou 

(22) 16.05.96 
(32) 16.05.95 
(31) 08/442 453 
(33) us 
(57) Etylénový polymér s indexom polydisperzity mi

nimálne 3,0, indexom toku taveniny , MI, a inde
xom relaxačného spektra, RSI, podľa vzťahu 

(RSI) (MI") je viac ako 26, pričom a. je O, 7, a in
dexom distribúcie dÍžok kryštalizovateľných re
ťazcov, LwlLn, menším ako 3. Polymér má spra
covateľnosť porovnateľnú s bežnými polyety
lénmi vyrábanými pri vysokom tlaku, ktoré majú 
podobnú hodnotu indexu toku taveniny. 

6 (51) C 08F 10/00, C 08K 9/06, C 08J 5/22 
(21) 736-96 
(7 l) Mobil Oíl Corporation, Fairfax, V A, US; 
(72) Ambroise Benoit, Halanzy. BE; Keung .lay Kin, 

Farmington, NY, US; Tran The Dzuy Francis. 
Fairport, NY, US; Brew Joseph Edward, Newark, 
NY, US; Sheppard Karen Ann, Virton, US; 

(54) Tepelne zvárateľná niekoľkovrstvová filmová 
štruktúra, zmes polysiloxanov a použitie hyd
rokarbylsubstituovaného polysiloxanu 

(22) 12.12.94 
(32) 09.12.93 
(31) 08/164 598 
(33) us 
(86) PCT/US94/14280, 12.12.94 
(57) Tepelne zvárateľná niekoľkovrstvová filmová 

štruktúra so zlepšenou strojovou spracovateľnos
ťou, obsahujúca a) hornú tepelne zvárateľnú vrst
vu obsahujúcu olefinický homopolymér, kopoly
mér alebo terpolymér, ktorej vonk~jší povrch, 
ktorý je potlačovateľný, zvárateľný a strojovo 
spracovateľný, je upravený, pričom táto vrstva 
obsahuje ako kombinované klzné a protibloko
vacie činidlo časticový zasieťovaný hydrokarbyl
substituovaný polysiloxan; b) medzivrstvu obsa
hujúcu olefinický polymér; a c) spodnú tepelne 
zvárateľnú vrstvu obsahujúcu olefinický homopo
lymér, kopolymér alebo terpolymér, ktorej von
kajší povrch je zvárateľný a strojovo spracovateľ
ný, pričom táto vrstva obsahuje ako kombinované 
klzné a protiblokovacie činidlo časticový zosie
ťovaný hydrokarbylsubstituovaný polysiloxan. 
Zmes obsahujúca kvapalný hydrokarbylsubstitu
ovaný polysiloxan a pevný časticový zasieťovaný 
hydrokarbylsubstituovaný polysiloxan a použitie 
hydrokarbylsubstituovaného polysiloxanu vo fil
movej štruktúre. 

6 (51) C 08F 118/14 
(21) 707-96 
(71) ENICHEM S.p.A, Milano, IT; 
(72) Po"Riccardo, Livorna, IT; Pelosini Luigi, Fonta

neto ď Agogna (NO), IT; Occhiello Ernesto, No
vara, IT; Fiocca Luisa, Firenze, IT; 

(54) Vysokoaktívny katalytický systém na syntézu 
poly ( etyléntereftalátu) 

(22) 31.05.96 
(32) Ol.06.95, 04.08.95, 09.08.95, 29.09.95 
(31) MI 95/A 001141, MI 95/A 001728, MI 95/A 

001765, MI 95/A 001992 
(33) IT, IT, IT, IT 
(57) Katalytický systém obsahujúci zlúčeninu vše

obecného vzorca Z, - A(O)m - Ry alebo jej an
hydrid, kde Z je OH, OM, OR", NR"2; M je jed
noduchý alebo komplexný kovový ión; Aje P. S, 
B, Si, As alebo C; R je alkylperfluorátová skupi
na; R, R', R" 2 sú rovnaké alebo rozdielne radiká
ly obsahujúce až 20 atómov uhlíka; m je 0.1 ale
bo 2; y sa rovná alebo je vyššie ako 1; x sa rovná 
O alebo je vyššie ako O. Množstvo kovových deri
vátov v konečnom polyméri je menšie ako 130 
ppm. 

6 (51) C 08F 216/16, C 08G 65/00 
(21) 946-96 
(71) AGIP PETROL! S.p.A., Rome, IT; 
(72) Forlini Alberto, Travaco Siccomario, lT; Gatti 

Emilio, Milan, IT; Cobianco Sandra, Milan. IT; 
Lezzi Alessandro, Milan, IT; 

(54) Blokové kopolyméry, ich príprava a použitie 
ako mazadlá 

(22) 18.07 .96 
(32) 28.07.95 
(31) Ml95 A 001652 
(33) IT 
(57) Blokové kopolyétery všeobecného vzorca(!), kde 

R znamená vodík, alkylovú alebo alkylarylovú 
skupinu; X znamená kyslík, síru alebo dusík; R1, 

R2 a R3 znamenajú vodík alebo mety!ovú skupinu 
či alkylovú skupinu s 2 až IO atómami uhlíka; R4 

znamená vodík alebo alkylovú či acylovú skupi
nu; x, y a z znamenajú počet éterových jednotiek 
a sú to celé kladné čísla; molekulová hmotnosť 
kopolyéterov je v rozsahu 600 až 4 OOO s tým, že 
výraz (x+y)/y je v rozmedzí od 1,5 do 5,0, v prí
pade, že a) R 1 alebo R3 znamem~jú vodík alebo 
metylovú skupinu a R2 znamená alkylovú skupi
nu s 2 až 1 O atómami uhlíka alebo b) R 1 a R3 

znamenajú alkylovú skupinu s 2 až l O atómami 
uhlíka a R2 znamená vodík alebo merylovú sku
pinu. 

RX-(CH2CHR1-0-)x·(-CHi-CHRľO)r(-CHľCHR1-0-)z-R4 

6 (51) C 08F 218/16, C 08K 3/10 
(21) 708-96 
(71) ENICHEM S.p.A., Milano, IT; 

( 1) 

(72) Po"Riccardo, Livorno; IT; Pelosini Luigi. Fonta
neto ď Agogna (NO), IT; Occhiello Ernesto, No
vara, IT; Romana Ugo, Vimercate (MI), IT; 

(54) Polyestery s nízkou kryštalizačnou rýchlosťou 
a katalytický systém na ich prípravu 
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(22) 31.05.96 
(32) 01.06.95, 21.12.95 
(31) MI 95/A 001142, MI 95/A 002702 
(33) IT, 1T 
(57) Bezfarebné polyestery pripravené polykondenzá

ciou monornérov získaných esterifikáciou dikar
boxylovej kyseliny alebo alkoholýzou ich alkyl
esterov, ktoré sú vhodné na výrobu vlákien a du
tých telies. Katalytický systém na prípravu poly
estrov obsahujúci aspoň jeden derivát antimónu 
a germánia a aspoň jeden derivát vybraný z kovov 
skupín 1-Va, 1-Vllb, VIII a lantanoidov. Celkové 
množstvo kovov je menšie ako 150 ppm v koneč
nom polyméri. 

6 (51) C 08F 220/06, 220/14 
(21) 751-96 
(71) ELF ATOCHEM S.A., Puteaux, FR; 
(72) Vuillemin Bruno, Pau, FR; Nowe Stéphane, Mo

nein, FR; 
(54) Spôsob kontinuálnej aniónovej polymerizácie 

aspoň jedného (met)akrylového monoméru na 
prípravu polymérov s vysokým obsahom tuhej 
látky 

(22) 12.06.96 
(J2) 15.06.95 
(31) 95.07131 
(33) FR 
(57) Polymerizácia prebieha v mikromiešači, kde sa 

mieša fáza monoméru(ov) Fm s fázou iniciačného 
systému Fa tak, že konštanta propagácie reťazca 
kp(t) je minimálne 500 l.mor1 a vzniknutá fáza 
Fr sa injektuje do polymerizačného reaktora, pri
čom koncentrácia monoméru(ov) vo fáze Fr je 
aspoň 1 O % hmotn., čas miešania tm je kratší ako 
čas polymerizácie. 

6 (51) C 08F 251/00, 261/00, 289/00, C 1 lD 3137, 
D 06L 3/02, 1/12, C 02F 5/10 

(21) 804-96 
(71) STOCKHAUSEN GmbH und Co.KG, Krefeld. 

DE; 
(72) Krause Frank, Kleve, DE; Klimmek Helmu!, 

Krefeld, DE; 
(54) Očkované kopolyméry nenasýtených monomé

rov a polyhydroxyzlúčenín, spôsob ich prípra
vy a ich použitie 

(22) 16' 12. 94 
(32) 22.12.93 
(31) p 43 43 993.4 
(33) DE 
(86) PCT/EP94/04187. 16.12.94 
(57) Vodorozpustné očkované kopolyméry čiastočne 

biologicky odbúrateľné na báze polyhydroxyzlú
čcnín a monoetylenicky nenasýtených karboxylo
vých. sulfónových a/alebo fosfóniových kyselín 
alebo ich solí a prípadne ďalších monomérov. 
Spôsob výroby uvedených očkovaných kopoly
mérov pri teplotách do 200°C pomocou iniciáto
rov radikálovej polymerizácie, pri ktorom sa po
lymerizuje celková zmes 1 60 % hmotn. poly
hydroxyzlúčenín, ich derivátov alebo zmesí 
a 95 - 40 % hmotn. monomérovej zmesi obsahu
júcej najmenej jednu monoetylenicky nenas)tenú 
karboxylovú kyselinu, najmenej jednu monoety
lenícky nenasýtenú sulfónovú kyselinu, monoety-

lenicky nenasýtený ester kyseliny sulfónovej 
a/alebo fosfóniovú kyselinu alebo ich soli s mo
novalentnými katiónmi a prípadne iných mono
mérov. Použitie očkovaných kopolymérov vo 
vodných systémoch na viazanie víacväzbových 
kovových iónov, inhibíciu tvrdosti vody, ako prí
davok do umývacích a pracích prípravkov, ako 
pomocné činidlo pri spracovaní textilu, ako dis
perzné činidlo pre pigmenty a ako pomocné či
nidlo pri výrobe papiera a kože. 

6 (51) C 08F 297/08, 2/42, 4/642, 4/654 
(21) 872-96 
(71) MONTELL TECHNOLOGY COMPANY BY. 

Hoofddorp, NL; 
(72) Collina Gianni, Casalecchío di Reno, IT; 

DalľOcco Tiziano, Ferrara, IT; Galimberti Mau
rizio, Mílano, IT: Albizzati Enrico, Arona, ľľ; 

Noristi Luciano, Ferrara, IT; 
(54) Viacstupňový spôsob polymerizácie jedného 

alebo viacerých olefínov 
(22) 02.10.95 
(32) 05.10.94 
(31) MI94A002028 
(33) IT 
(86) PCTIEP95/03896, 02. 10.95 
(57) Viacstupňový spôsob polymerizácie jedného ale

bo viacerých olefinov CH2=CHR. kde R je vodík 
alebo alkylová, cykloalkylová alebo arylová sku
pina s l až 1 O uhlíkovými atómami. ktorý zahŕňa: 
(A) prvý stupeň polymerizácie, v ktorom sa pri
praví prvý olefinový polymér v prítomnosti titá
nového alebo vanádového katalyzátora; (B) stu
peň opracovania. v ktorom sa už použitý kataly
zátor dezaktivuje, a v ktorom je metalocénová 
látka nesená na olefinovom polyméri vyrobenom 
v stupni (A); a (C) druhý stupeň polymerizácie, 
v ktorom sa jeden alebo viaceré olefiny polymeri
zujú v prítomnosti produktu získaného v stupni 
(B). 

6 (51) C 08G 12/38, C 08L 61130, 97/02 
(21) 860-96 
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigsha

fen, DE; 
(72) Hittínger Christel, Pinneberg, DE: Lehnert Heinz. 

Frankenthal, DE; Schatz Hermann, Neustadt, DE: 
Niessner Manfred, Schifferstadt, DE; 

(54) Spojivo na výrobu výliskov obsahujúcich lig-
nocelulózu 

(22) 1O.O1. 95 
(32) 20.01.94 
(31) P4401562.3 
(33) DE 
(86) PCT/EP95/00071. 10.01.95 
(57) Zmes pripraviteľná (A) kondenzáciou a) 1 mol 

melamínu; b) 3 až 11 mol formaldehydu: c) O až 
0,5 mol fenolu; d) O až O, 1 mol aminoplast tvo
riacich zložiek, vo vodnom prostredí pri hodno
tách pH 7.5 až 10,0 a teplotách 50 až 100°C, (B) 
prídavkom celkového množstva močoviny od 0.8 
do 13 mol, pričom až 25 % tohto množstva môže 
byť pridané pri výrobe kondenzačného produktu 
(A). Použitie zmesi ako spojiva pri výrobe ligno
celulózových výliskov. 
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6 (51) C 08G 63/08, C 08L 67/04, A 61L 15/62, 15/26 
(21) 970-96 
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, 

Cincinnati, OH, US; 
(72) Noda Isao, Fairfield, OH, US; 
(54) Biodegradovatel'né kopolyméry a plastické 

materiály ich obsahujúce 
(22) 15. 11.94 
(32) 28.01.94, 15.09.94 
(31) 08/187 969, 08/306 349 
(33) US, US 
(86) PCT/US94/13172, 15.11.94 
(57) Biodegradovateľné kopolyméry hydroxyderivátov 

karboxylových kyselín tvoria aspoň dve náhodne 
sa opakujúce monomérne jednotky, pričom prvá 
má všeobecný vzorec (I), kde R 1 je H, metyl ale
bo etyl a n je 1 alebo 2, druhá má všeobecný vzo
rec (II), kde R2 je alkyl alebo alkenyl C4-C 19, 

a aspoň 50 % týchto náhodne sa opakujúcich mo
nomérnych jednotiek má štruktúru prvej jednot
ky, a absorpčný výrobok obsahujúci tieto biodeg
radovatel'né kopolyméry. 

6 (51) C 08G 63/85, 63/87 
(21) 874-96 
(71) AKZO NOBEL N.V„ Amhem, NL; 

(I} 

(II} 

(72) Martl Michael, Obernburg, DE; Mezger Thomas, 
Erlenbach, DE; Oberlein Gerriet, Obernburg, DE; 
Haťerland Klaus, Wuppertal, DE; Bohringer Ber
tram, Wuppertal, DE; Berger Ulrich, Heinsberg, 
DE; 

(54) Spôsob výroby polyesteru a kopolyesteru po
mocou polykondenzácie polyester tvoriacich 
východiskových komponentov a použitie poly
kondenzačných katalyzátorov 

(22) 28.12. 94 
(32) 07.01.94 
(31) p 4400300.5 
(33) DE 
(86) PCT/EP94/04333, 28.12.94 
(57) Spôsob výroby polyesterov a kopolyesterov 

v dvoch stupňoch, pričom sa druhý polykonden
začný stupeň reakcie vykonáva v prítomnosti ka
talyzátora polykondenzácie, ktorým je spoločná 
zrazenina oxidu titaničitého a oxidu kremičitého 
s molárnym pomerom týchto látok 90: IO až 20: 
: 80 a/alebo spoločná zrazenina oxidu titaničitého 
a oxidu zirkoničitého s molárnym pomerom 
týchto látok 95 : 5 až 70 : 30. Tieto látky sa pou
žívajú výhodne v množstve 5 až 500, zvlášť 1 O až 
100 ppm, vztiahnuté na estery a oligoestery, ur
čené na polykondenzáciu. Súčasť riešenia tvorí 
tiež použitie uvedených katalyzátorov na výrobu 
špecifických polyesterov a/alebo kopolyesterov. 

6(51) C08G65/32,A61K47/48 
(21) 608-96 
(71) SHEARWATER POLYMERS, INC., Huntsville, 

AL, US; 
(72) Harris J. Milton, Huntsville, AL, US; 
(54) Vodorozpustné aktívne polyetylénglykolové 

sulfóny 
(22) 14.11.94 
(32) 12.11.93 
(31) 151 481 
(33) us 
(86) PCT/US94/l 3013, 14.11.94 
(57) Vodorozpustný aktivovaný polymér, ktorý je 

stabilný proti hydrolýze, vybraný zo skupiny po
zostávajúcej z poly(alkylenoxidov), poly(oxyety
lénových polyolov) a poly(olefinických alkoho
lov) s aspoň jednou aktívnou sulfónovou časťou. 
Aktivovaný polyetylénglykolový derivát vše
obecného vzorca R-(OCH2CH2)o-Y, v ktorom 
n je číslo 5 až 3 OOO, Y je skupina vybratá zo 
skupiny pozostávajúcej z -S02-CH=CH2 a -SOr 
-CH2-CH2-X, kde X je atóm halogénu, a ich deri
váty, pričom R znamená rovnakú alebo inú sku
pinu ako Y. Hydrolyticky stabilný, biologicky 
aktívny konjugát, biomateriál, ktorý obsahuje po
vrch a aspoň jeden vo vode rozpustný polymérny 
derivát napojený na tento povrch, spôsob prípra
vy polyetylénglykol-vinylsulfónu, spôsob syntézy 
vo vode rozpustného organického polyméru s ak
tívnou sulfónovou skupinou, spôsob prípravy 
konjugátu látky a vo vode rozpustného aktivova
ného polyméru a spôsob prípravy konjugátu bio
logicky aktívnych molekúl a aktívneho derivátu 
polyetylénglykolu. 

6 (51) C 08G 73/02, A 61K 311785, C 08J 3/075 
(21) 936-96 
(71) E.1. DU PONT DE NEMOURS AND COMPA

NY, Wilmíngton, DE, US; THE DU PONT 
MERCK PHARMACEUTICAL COMPANY, 
Wilmington, DE, US; 

(72) Royce Susan Durkee, Kalamazoo, MI, US; Figuly 
Garret Daniel, Wilmington, DE, US; Khasat Ni
tya Prakash, Newark, DE, US; Matos Jose Ricar
do, New Castle, DE, US; 

(54) Sieťované polymérne amóniové soli 
(22) 18.0 l.95 
(32) 18.01.94, 24.02.94 
(31) 081182 954, 08/202 395 
(33) us, us 
(86) PCT/US95/00713, 18.01.95 
(57) Sieťované amóniové soli pozostávajúce najmenej 

z 25 % sekundárnych amóniových iónov, najme
nej 25 % amóniových iónov skupiny Y, pričom 
Y je n- alkylénová skupina so 7 až 20 atómami 
uhlíka a z amóniových iónov skupiny Z, kde Z je 
radikál obsahujúci aspoň 2 atómy uhlíka a aspoň 
jednu hydroxylovú skupinu alebo hetercyklický 
kruh. 
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6 (51) C 08G 77/06, 77/04, 77/24 
(21) 983-96 
(71) RHONE POULENC CHIMIE, Courbevoie, FR; 
(72) Jost Philippe, Taluyers, FR; Karrer Philippe. Ly-

on. FR; Mignani Gérard, Lyon, FR; Olier Philip
pe, Lyon, FR; 

(54) Perhalogenované polyorganosiloxány a spôsob 
ich prípravy 

(22) 25.07.96 
(32) 25.07.95 
(31) 95-09269 
(33) FR 
(57) Chemicky stabilné perfluórované lineárne alebo 

cyklické polyorganosiloxány (POS) obsahujúce 
perfluórované štepy Gf vzorca -CmH2m·Rf, v kto
rom m je väčšie alebo rovnajúce sa 2 a Rf zname
ná perfluórovaný zvyšok -(CF2)g~1 a; 10-F s pod
mienkou, podľa ktorej v prípade, že m 2, potom 
je prítomný aspoň jeden ďalší štep Gf odlišného 
charakteru. Polyorganosiloxány sú charakterizo
vané vzorcom (V) a používajú sa ako odpeňovad
lá, činidlá znižujúce povrchové napätie, činidlá 

zvyšujúce odolnosť proti zašpineniu, antiadhe
zívne činidlá, mastivá, oleofóbne a/alebo hydro
fóbne činidlá, povlaky a podobne. 

6 (51) C 08G 77/06, 77/24 
(21) 984-96 
(71) RHONE POULENC CHIMIE, COURBEVOJE. 

FR: 
(72) Jost Philippe, Taluyers, FR; Karrer Phílippe, Ly

on. FR; Mignani Gérard, Lyon, FR; Olier Philip
pe, Lyon, FR; 

(54) Polyfunkčné pcrhalogenované polyorganosilo-
xány a spôsob ich prípravy 

(22) 25.07.96 
(32) 25.07.95 
(31) 95-09268 
(33) FR 
(57) Chemicky stabilné. polyfunkčné, perf1uórované 

polyorganosiloxány (POS) obsahujú f1uórované 
bočné vetvy získané hydrosilyláciou pertluórova
ných olefinov jednotkami Si-H a majú alkylové 
a/alebo alkylesterové spojovacie mostíky, s vý
nimkou éterov, a ďalej obsahujú neperfluórované 
fonkčné jednotky E, ktoré určujú ich fyzikálne 
a chemické vlastnosti. Polyorganosiloxány sú 
charakterizované vzorcom (V) a používajú sa ako 
odpeňovadlá, činidlá znižujúce povrchové napä
tie, činidlá zvyšujúce odolnosť proti znečisteniu, 
antiadhézne činidlá, mazivá, oleo- a/alebo hydro
fóbne činidlá a povlaky. 

-Si(C~~ 

6 (51) C 08G 77/442, C 08J 3/24, C 08K 3/34 
(21) 1191-96 
(71) Degussa Aktiengesellschaft, Frankfurt, DE; 
(72) Gorl Udo, Dr., Bornheim, DE; Lambertz Horst, 

HOrth, DE; WolffWilhelm, Dr.. Aachen, DE; 
(54) Vulkanizovateľné kaučukové zmesi obsahujú

ce organosilánové zlúčeniny a kyselinu kremi
čitú a spôsob ich výroby 

(22) 18.09.96 
(32) 23.09.95, 29.11.95 
(31) 195 35 394.3, 195 44 469.8 
(33) DE. DE 
(57) Vulkanizovateľná kaučuková zmes zložená z kau

čukovej zložky, organosiloxánovej zlúčeniny, ky
seliny kremičitej, gumárenských sadzí, zmäkčo
vadla, urýchľovača. síry a kopolyméru s aroma
tickou vinylovou skupinou sa miesi v miesiči 
a následne spracováva vytláčaním na pásy a profi
ly zložiek pneumatík so znížením oderom. 

6 (51) C OBJ 5/18, C 08F 10/02, B 328 27/32, 29/04 
(21) 1221-96 
(71) PCD Polymere Gesel!schaft m.b.H .. Schwechat

-Mannsworth, AT; 
(72) GrOnberger Manfred. Ing„ Traun, AT; De Mink 

Paul. Ing„ Freistadt, AT: Wolfsberger Anton, 
Ing., Engerwutzdorf, AT: 

(54) Viacvrstvová baliaca fólia na báze polypropy-
lénu a jej použitie 

(22) 25.09.96 
(32) 28.09.95 
(31) A 1606/95 
(33) AT 
(57) Viacvrstvová baliaca fólia pozostáva z uzatvára

cej vrstvy zo zmesi 40 až 80 % hmotn. izotropné
ho kopolyméru s obsahom C2 1 až 15 % 
hmotn. alebo 40 až 80 % hmotn. zmesi polymé
rov pozostávajúcej zo 60 až 98 % hmotn. kryšta
lického kopolyméru propylén-etylén a/alebo 
a-olefinu všeobecného vzorca CH2=CHR, pričom 
R je lineárny alebo rozvetvený alkylový zvyšok 
s 2 až 8 atómami uhlíka, obsahujúci 85 až 99,5 % 
hmotn. propylénu a 2 až 40 % hmotn. elastického 
kopolyméru etylén-propylén a/alebo a-olefinu 
všeobecného vzorca CH2=CHR, obsahujúci 20 až 
70 % hmotn. etylénu alebo 40 až 80 % hmotn. 
amorfného polypropylénu s podielom kryštalic
kého polypropylénu až 1 O % hmotn. s tavnou 
entalpiou najviac 40 J/g a tavným indexom medzí 
O. 1 a 100 g/1 O min„ pričom polypropylén môže 
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byť homopolymérom propylénu alebo kopolymé
ru propylénu s jedným alebo viacerými a.-olefin
mi a podielom propylénu aspoň 80 % mol a jed
novrstvovej alebo viacvrstvovej nosnej vrstvy 
z termoplastických polymérov, pričom baliaca 
fólia je po uzatvorení odoberateľná silou najviac 
30 N/15 mm. Baliaca fólia je všestranne použi
teľná, hlavne na obaly v potravinárskej oblasti. 

6 (51) C 08J 7/12, H OlM 2/02 II C 08L 23:02 
(21) 1279-96 
(71) NA TIONAL POWER PLC, Swindon, Wiltshire, 

GB; 
(72) Cooley Graham Edward, Nr. Faringdon, Oxon, 

GB; Nix Kevin John, Marlborough, Wiltshire, 
GB; 

(54) Spôsob výroby elektrochemického článku 
(22) 24.03.95 
(32) 08.04.94 
(31) 9407048. 9 
(33) GB 
(86) PCT/GB95/00667, 24.03.95 
(57) Spôsob výroby elektrochemického článku, ktorý 

je odolný voči anódovému a katódovému elektro
lytu pri pH nižšom ako 2 a vyššom ako 12, 
uskutočňovaný v dvoch krokoch, pričom v prvom 
kroku sa tepelne spracúva polymérny materiál 
s cieľom vytvoriť štruktúru článku, v druhom 
kroku nasleduje posthalogenačné spracovanie 
povrchu polymérneho materiálu, ktorý bude 
v kontakte s elektrolytom. 

6 (51) C 08J 9/10 II A 61L 15/00, C 08F 220/06, 
C 09K 17/00 

(21) 802-96 
(7 l) STOCKHAUSEN GmbH und Co.KG, Krefeld, 

DE; 
(72) Chmelir Miroslav, Krefeld, DE; 
(54) Zosieťované polyméry s pórovitou štruktúrou 
(22) 19.12.94 
(32) 23.12.93 
(3 l) p 43 44 224.2 
(33) DE 
(86) PCT/EP94/04221, 19.12.94 
(57) Polyméry na báze kyseliny akrylovej a jej derivá

tov so zvýšenou mierou absorpcie k vode, vodné 
roztoky a telesné tekutiny, postup ich výroby ra
dikálovou polymerizáciou v podmienkach, keď sa 
získajú polyméry s poréznou štruktúrou a husto
tou častíc v závislosti od stupňa napučania, takže 
častice polyméru môžu plávať na vode alebo 
vodných kvapalinách. Porézna štruktúra polymé
ru je tvorená dusíkom v ňom dispergovaným, pri
čom do vodného roztoku monoméru sa pridá 
najmenej jedna azozlúčenina ako iniciátor poly
merizácie a nadúvadlo, ktorá má polčas najmenej 
1 O hod in pri teplote 30 až l 20°C. Použitie týchto 
polymérov na absorpciu a/alebo retenciu vody 
a prenos vody a/alebo roztoku aktívneho činidla 
do okolitého média. 

6 (51) C 08K 3/04, C 09C 1150, C 08L 21/00 
(21) 1399-96 
(71) CABOTCORPORATION, Boston, MA, US; 
(72) Laube Stephen G„ Duluth, GA, US; Novakoski 

David C., Alpharetta, GA, US; 
(54) Kaučukové kompozície s nízkou priepustnos-

ťou plynov 
(22) 13.04.95 
(32) 03.05.94 
(31) 08/237618 
(33) us 
(86) PCT/US95/046IO, 13.04.95 
(57) Kompozícia obsahuje kaučuk a pecné sadze, kto

ré majú hodnotu 1 2Č približne 12 až 20 mg/g 
a hodnotu DBP približne 28 až 65 cm3/l00 g. 
Kompozícia má zníženú priepustnosť plynov, po
užíva sa pri výrobe vnútorných plášťov a duší. 

6 (51) C 08K 5/00 // (C 08K 5/00, 5: 15, 5:17, 5:524) 
(C 08K 5/00, 5:5393) 

(21) 1050-96 
(71) BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen, DE; 
(72) Krockenberger JUrgen, Stuttgart, DE; Goetze 

Wotfgang, Maxdorf, DE; Trauth Hubert, Duden
hofen, DE; Aumilller Alexander, Neustadt, DE; 

(54) Stabilizátorová zmes na báze chromovaných 
derivátov, organických fosfitov alebo fosfoni
tov a amínov 

(22) 10.02.95 
(32) 23.02.94 
(31) p 44 05 670.2 
(33) DE 
(86) PCT/EP95/00478, 10.02.95 
(57) Stabilizátorová zmes organických materiálov, 

predovšetkým plastov, obsahujúce a) aspoň jeden 
chromanový derivát všeobecného vzorca (1), kde 
R1 znamená skupinu všeobecného vzorca (i), (ii), 
kde Z znamená C7_30 alkyl, -CH2CHTS(C 1-

30alkyl), alebo skupinu vzorca (iii); b) aspoň je
den organický fosfit všeobecného vzorca (II), kde 
R2 a R4 znamená vždy CrEalkyl alebo C6_18aryl, 
prípadne substituované C 1_8 alkyly alebo organic
ký fosfonit vzorca (III), alebo zmesi fosfonitov 
všeobecného vzorca (II) a fosfonitov vzorca (lll) 
a c) aspoň jeden amín všeobecného vzorca (IV), 
kde R5 až R7 znamená vždy H, C 1_8alkyl, prípadne 
prerušený až 5 nesusediacimi atómami O alebo 
skupinami -NR8

- a prípadne substituovaný až 3 -
OH, kde R8 H alebo C1_4alkyl, alebo fenyl. prí
padne substituovaný až 3 C4- 18alkylmi, s výnim
kou NH1 ako amínu všeobecného vzorca (IV). 
pričom zložky a) : b) sú v hmotnostnom pomere 
1 : 5 až 1 : 14 a zložka c) je v stabilizátorovej 
zmesi obsiahnutá v hmotnostnom množstve 0,0 i 
až 2,0 % vzťahujúce sa na množstvo zložky 
a)_,_ b). 
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6 (51) C 08L 21100, C 08F 8/32, C 08C 19/34 
(21) 930-96 

o 

{iii) 

i l I) 

(fil) 

{f\') 

(71) MONSANTO COMPANY, St. Louis, MO, US; 
(72) Coran Aubert Yaucher, Akron, OH, US; Tremont 

Samuel Joseph, Manchester, MO, US; Davis Le
onard Harris, New City, NY, US; lgnatz-Hoover 
Frederick, Elyria,OH, US; McGrath Martin Peter, 
Webster Groves, MO, US; 

(54) Kaučukové zmesi obsahujúce polymérne amí-
nové koaktivátory 

(22) 17.01.95 
(32) 18.01.94 
(31) 181 937 
(33) us 
(86) PCT/lJS95/00593, 17.01.95 
(57) Vulkanizovateľné kaučukové zmesi obsahujúce 

ako koaktivátor vulkanizácie polymérny amín, 
ktorý zabezpečuje zvýšenú rýchlosť vulkanizácie 
s nízkym poklesom bezpečnosti navulkanizácie 
a s veľmi malým zvýšením modulu pri vulkani
zácii zmesí. Nie je preukázané žiadne zvýšenie 
tvorby tepla alebo zníženie životnosti z hľadiska 
únavy lomom. Typické polyméry, ktoré tvoria 
hlavný reťazec koaktivátorov, zahŕňajú EPDM 
kaučuk a polyméry z butadiénu a izoprénu, s prí
padnými monomérmi. 

6 (51) C 08L 63/00, C 03C 25/02 
(2 l) l 038-96 
(71) VETROTEX FRANCE, Chambéry, FR; 
(72) Moíreau Patrick, Curienne, FR; 
(54) Kompozícia stanovujúca vel'kosť sk1enených 

vlákien, spôsob jej použitia výsledné produkty 
{22) 1112.95 
{32) 13.12.94 
(31) 94/14353 
(33) FR 
(86) PCT/FR95/01640, 11.12.95 

(57) Spôsob výroby preparačnej kompozície sklene
ných nití tvorenej roztokom s viskozitou nižšou 
alebo rovnajúcou sa 0,4 Pa.s, obsahujúcej menc1 
ako 5 % hmotnostných rozpúšťadla a aspoň jeden 
základný systém, ktorý je polymerizovateľný ale
bo sieťovateľný pôsobením ultrafialového žiare
nia alebo zväzku elektrónov. Preparačná kompo
zícia obsahuje aspoň jednu zložku s molekulovou 
hmotnosťou nižšou ako 750 a aspoň jednu reakč
nú skupinu epoxy alebo hydroxy, vinyléter, akry
lovú, metakrylovú. 

6 (51) C lOB 25/16, 25/02 
(21) 987-95 
(71) NOVÁ HUŤ, a. s., Ostrava, CZ; 
(72) Bobrzik Werner, Ostrava - Hrabuvka, CZ; Sikora 

Petr, Orlová, CZ; Blažek Vratislav, Ing„ Ostrava
-Hrabuvka, CZ; 

(54) Zariadenie na utesnenie dverí koksárenskej 
komory 

(22) 07.08.95 
(57) Zariadenie pozostáva z tesniaceho rámika (2) u

pevneného po celom obvode dverného telesa ( 1) 
koksárenskej komory. Rámik (2) je vytvorený z 
tvarovaného profilu a po celom obvode je vyba
vený hranou, ktorá dosadá na rám koksárenskej 
komory. Zvislé časti (9) hrany tesniaceho rámika 
(2) sú vybrané do tvaru, ktorý zodpovedá maxi
málnemu prehybu dverného telesa ( 1) v o hriatom 
stave. 

2 

9 

9 

6 (51) C 12N 1114, A OlN 63/04, C 12G 1/18 // 
(C 12N 1114, C 12R 1:645) 

(21) 973-96 
(71) KEMIRA AGRO OY, Helsinki, FI; 
(72) Tahvonen Rísto Tapio, Jokioinen, FI; Keskinen 

Milja Tuulikkí, Vantaa, FI; Lahdenperä Marja
-Leena, Helsinki, FI; Seiskari Pekka Tapani, Kir
kkonumi, FI; Teperí Esa Petri, Hämeenlínna, FI; 
Tuominen Ulla Anita, Espoo, FI; 

(54) Mikroorganizmy na biologickú kontrolu cho-
rôb rastlín 

(22) 27.01.95 
(32) 31.01.94 
(31) 940463 
(33) FI 
(86) PCT/F195/00042, 27 O 1. 95 
(57) Opísaná je biologicky čistá kultúra hubového 

kmeňa Nectria pityrodes Montagne J76, J 1431. 
J 1432, MOS 1 a ROS2. biofungieíd, ktorý obsa
huje aspo11 jeden uvedený hubový kmeň, bioťun
gicidny prostriedok, ktorý obsahuje aspoň jeden 



6 (51) 

(21) 
(71) 

(72) 

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

6 (51) 
(21) 
(71) 

(72) 
(54) 

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

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 4-1997- SK (zverejnené prihlášky vynálezov) 41 

uvedený hubový kmeň, spôsob inhibovania hu
bovej infekcie rastlín a použitie kmeňa Nectria 
pityrodes ako pesticidu. Ďalej je opísaný spôsob 
vyhľadávania fungicídneho mikroorganizmu 
z mikrobiálnych vzoriek. 

C 12N 15/24, C 07K 14/54, A 61K38/20, 
C 12N 5/10 
1505-96 
SCHERING CORPORATION, Kenilworth, NJ, 
US; 
Chou Chuan-Chu, Westfield, NJ, US; Cai Xiao
-Yan, Union, NJ, US; 
Agonisty ľudského interleukínu-10 
22.07.94 
26.07.93 
081098 943 
us 
PCT/US94/08052, 22.07.94 
Je opísaný agonista ľudského interleukínu-1 O, 
ktorý zahŕňa dospelý ľudský IL-1 O modifikovaný 
deléciou od jedného do jedenástich z aminoter
minálnych zvyškov, nukleová kyselina, rekombi
nantný vektor, hostiteľská bunka a použitie ago
nistu ľudského IL-1 O na výrobu liečebného pros
triedku na inhibíciu biologick~j aktivity IL-IO. 

C 22F 1/04 
1011-94 
Hayes Wheels International, lne., Romulus, MI, 
US; 
Wei Daniel C., Ann Arbor, Ml, US; 
Spôsob výroby tepelne spracovaných kovo
vých súčiastok, hlavne kolies vozidiel 
26.02.93 
27.02.92 
USSN 07/842 942 
us 
PCT/US93101784, 26.02.93 
Spôsob tepelného spracovania kolies (10) vozi
diel z liateho hliníka používa infračervený ohrie
vací systém (44) vysokej intenzity, ktorý obsahuje 
12 jednotlivých staníc a je otočný. Prvá skupina 
ohrievacích staníc (2, 3, 4, 5, 6) uskutočňuje te
pelné spracovanie - homogenizáciu kolesa (IO), 
druhá skupina staníc (8, 9, 1 O, 11, 12) uskutočňu
je umelé starnutie. Infračervený systém (44) 
umožňuje aby homogenizácia a starnutie bolo 
ukončené za čas kratší ako 15 minút. 

~~„ 

~"~··, 48 , ___ - 50 
/10' 
'\.„--::.,/ ' 
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6 (51) C 25C 3/14 
(21) 742-95 
(71) Závod SNP, a. s„ Žiar nad Hronom, SK; 
(72) Druga Tibor, Ing., Žiar nad Hronom, SK; 
(54) Spôsob spúšťania elektrolyzérov hliníka samo

hybným univerzálnym vozíkom s upravenou 
panvou 

(22) 02.06.95 
(57) Zariadenie na uskutočnenie spôsobu podľa vyná

lezu, s okamžitou zmenou funkcie panvy z čerpa
cej na dávkovaciu, s využitím vákua alebo tlaku 
v priestore panvy. Panva je umiestnená na uni
verzálnom samohybnom vozíku. 

Trieda D 

6 (51) D 06M 11/40, 16/00, D 06P 1/673 
(21) 1126-96 
(71) COURTAULDS FIBRES (HOLDINGS) LIMI-

TED, London, GB; 
(72) Taylor James Martin, Alveston, Derby, GB; 
(54) Ošetrenie vlákien 
(22) 06.03.95 
(32) 09.03.94 
(31) 9404510.1 
(33) GB 
(86) PCT/GB95/00484, 06.03.95 
(57) Farebné vlastnosti (t. j. opotrebovaný vizuálny 

vzhľad, najmä vo farebnej forme) lyocellového 
vlákna, najmä vo fonne textílie, je možné zlepšiť 
merceŕovaním tejto textílie. Ohmat takto merce
rovanej textílie môže byť do značnej miery zmäk
čený ošetrením textílie pomocou celulázového 
enzýmu. 

6 (51) D 21C 1/00, C 08L 1/02, C 08B 1/00 
(21) 1219-95 
(71) Chemíckotechnologická fakulta STU, Bratislava, 

SK; Výskumný ústav papiera a celulózy. a. s., 
Bratislava, SK; 

(72) Lužáková Vlasta, Ing., CSc„ Bratislava, SK; 
Fišerová Mária, Ing„ CSc., Bratislava, SK; 

(54) Spôsob sulfátovej delignifikácie lignín-celuló
zových materiálov 

(22) 28.09.95 
(57) Spôsob sulfátovej delignifikácie lignín-celulózo

vých materiálov, najmä dreva, spočíva v tom, že 
sa do varného roztoku na sulfátovú delignifikáciu 
pridá zmes neiónových povrchovoaktívnych lá
tok, a to kondenzátov mastných C 12 až C 18 alko
holov s 3 až 25 mólmi etylénoxidu v množstve 
0,02 až 0,45 % hmotn. na a. s. drevo, alebo sa 
táto zmes pridá pred delígnifikáciou na dezinteg
rovaný lignín-celulózový materiál, napr. na drev
né štiepky, pri impregnácii alebo postrekom, pri
čom sa urýchli proces delignifikácie a získa sa 
buničina s nižším kappa číslom, obsahom ncpre
varov a obsahom škodilivých živíc, s vyšším vý
ťažkom a obsahom škodlivých živíc vo výluhu 
a tiež s vyššou účinnosťou prania v porovnaní 
s buničinou pripravenou v rovnakých podmien
kach bez prídavku zmesi kondenzátov. 
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Trieda E 

6 (51) E OlB 9/28, 9/04 
(21) 875-95 
(71) Kerr-McGee Chemical Corporation a Delaware 

Corp„ Oklahoma City, OK, US; 
(72) Owen Hudson S., Marshfield, WI, US; 
(54) Sústava na pripevnenie koľajnice na betónový 

podval 
(22) 06.07.95 
(32) 11.07.94 
(31) 08/273 063 
(:B) us 
(57) Sústava na pripevňovanie koľajnice na betónový 

podval obsahuje sústavu (202) nosiča koľajnice 
a kotvu (204) koľajnice. Sústava (202) nosiča ko
ľajnice obsahuje lôžko (206) nosiča koľajnice 
a ·nosič (208) koľajnice, ktorý je do tohto lôžka 
(206) vložený a s týmto lôžkom spojený pomocou 
elaslomémeho materiálu (210), v ktorom je vy
tvorený priestor (298) medzi spodnou časťou 

(260) nosiča (208) a dnom (212) lôžka (206) no
siča koľajnice, takže tvorí šmykovú pružinu, kto
rá prenáša pôsobiace vertikálne zaťaženie z ko
ľajnice (10) do podvalu (12). Sústava (202) nosi
ča koľajnice je vlokná do podvalu (12) a kotva 
(204) koľajnice je uspôsobená tak, že obopína 
časť kol'ajnice ( 1 O) a spája sa so sústavou (202) 
nosiča koľajnice tak, že v súčinnosti so sústavou 
(202) nosiča koľajnice je koľajnica (1 O) pripev
nená na podval ( 12). 

6 (51) E OIB 27/04 
(21) 1137-96 
(71) FRANZ PLASSER BAHNBAUMASCHINEN

-INDUSTRIEGESELLSCHAFT m.b.H., Wicn, 
AT; 

(72) Theurer Josef, Wicn, AT; Wôrgôtter Herbert, 
Gallneukirchen. AT; 

(54) Stroj na opracovanie štrkového lôžka kol'aje 
(22) 04.09.96 
02) 04.09.95 
(31) A 1470/95 
(33) AT 
(57) Stroj (1) na opracovanie štrkového lôžka (2) ko

ľaje (3) je vybavený rámom stroja (5) uloženým 
na koľajových podvozkoch (9), sacou jednotkou 
( 14) so sacími nadstavcami ( 19) so sacími otvo
rmi (20) na odsávanie štrku, k nej zariadenia s 
dopravným pásom (23) na odtransportovaníe od
satého štrku, ako aj agregátu na zdvíhanie koľqje 
(39). K sacím nadstavcom je priradená v pracov
nom smere nahadzovacia násypka (31) zariadenia 

na nahadzovanie štrku (30). Ďalej je uvažované v 
pozdÍžnom smere stroja prebiehajúce dopravné 
zariadenie (33), ktoré má nakladací koniec ( 14) 
priradený k sacej jednotke (34) a vykladací ko
niec (35) priradený nahadzovacej násypke (31) 
zariadenia na nahadzovanie štrku (30), pričom 

agregát na zdvíhanie koľaje (39) je umiestnený 
medzi sacím otvorom (20) a zariadením na naha
dzovanie štrku (30). 

6 (51) E OIB 27/17 
(21) 7280-88 
(71) Franz Plasser Bahnbaumaschinen-Industriege

sellschaft m.b.H., Viedeň, AT; 
(72) Theurer Josef, Ing„ Viedeň, AT; Praschl Wil-

helm, Ing., Linz, AT; Peitl Friedrich, Linz, AT; 
(54) Pojazdná podbíjačka koľaje 
(22) 04. 11.88 
(32) 05.11.87 
(31) 87890247.7 
(33) EP 
(57) Pojazdná podbíjačka koľaje s agregátom (14) na 

vyrovnávanie výšky a smeru koľaje v oblasti vý
hybky alebo križovatky je vybavená aspoň jed
ným nástrojovým rámom, pojazdným po koľqji 

(6) prostredníctvom aspoň jednej dvojice kolies 
s vencami. Na nástrojovom ráme je na každú ko
ľajnicu umiestnené aspoň jedno koleso s vencom 
ako smerovacie ústrojenstvo a jedno záchytné 
ústrojenstvo (20), vytvorené ako záchytný hák 
( 16) a/alebo záchytná kladka ( 15). Na zaistenie 
presnej polohy koľaje v úseku ( 40) vedľajšej ko
ľqje, prípadne odbočnej koľaje ekonomickým 
spôsobom je na podbíjačke koľaje upravené 
aspoň jedno zdvíhacie ústrojenstvo (21) na nad
dvihávanie upraveného výhybkového alebo kri
žovatkového úseku koľqje. ktoré je priečne pre
staviteľné, prípadne posuvné pohonom ( 19). 
a ktoré je vybavené aspoň jedným záchytným 
ústrojenstvom (20). Zdvíhacie ústrojensl vo (21) 
má nosný rám (23). ktorý je prostredníctvom 
kladiek (22) s vencom pojazdný po jednej koľaj
nici a je vybavený aspoň jednou bočne výkyvnou 
zdvíhacou kladkou (42), ktorá je vytvorená ako 
záchytné ústrojenstvo (20). 

-1 
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E 018 29/28, 8 23P 19/06, F 16K 17/10, 
F 16H3/00 
1138-96 
GEORG ROBEL GMBH AND CO., Mi.inchen, 
DE; 
Hertelendi Josef, Freilassing, DE; 
Skrutkovací stroj 
04.09.96 
06.09.95 
195 32 826.4 
DE 
Skrutkovací stroj (11) na uťahovanie a uvoľňo
vanie koľajnicových upevňovacích skrutiek (9) je 
tvorený hnacím agregátom ( 11) na výrobu. ener
gie, hydraulickým čerpadlom ( 12), ktoré Je cez 
pracovné potrubie (24) spojené s prvým olejovým 
motorom ( 17) poháňajúcim prostredníctvom 
hnacieho hriadeľa (16) skrutkovaciu hlavicu (13) 
a tlakový regulačný ventil (31 ). K prvému olejo
vému motoru ( 17) je zaradený druhý olejový 
motor (19), ktorý cez spínací ventil (28) a prevod 
(21) je uspôsobený na voliteľný, dodat.očný P.re
nos krútiaceho momentu na skrutkovacm hlavicu 
(13). 

E 048 1/41, 8 23K 11/00 
469-96 
Koch Eberhard, Rauenberg, DE; Mächtle Daniel, 
Komtal-Milnchíngen, DE; 
Koch Eberhard, Rauenberg, DE; Mächtle Daniel, 
Komtal-Mi.inchingen, DE; 
Spojovací prvok 
13.10.94 
15.10.93 
p 43 35 166.2 
DE 
PCTIDE94/01224, 13.10.94 
Spojovací prvok (13) na upevňovanie kovových 
telies na betónové stavebné časti, pripadne do 
betónových stavebných častí, ktorý má kotevnú 
hlavu (16) zakotviteľnú na betónovej súčasti, prí
padne v betónovej stavebnej súčasti, a nohu (15) 
zvariteľnú s kovovým telesom. Na dosiahnutie 
spoľahlivého bodového zvárania s vysokou pev
nosťou v ťahu medzi spojovacím prvkom a kovo
vým telesom je plocha (19) nohy (15) obrátená ku 
kovovému telesu vybavená niekoľkými vyvýšeni
nami (20) rozdelenými po tejto ploche a prevyšu
júcimi túto plochu. 

6 (51) 
(21) 
(71) 

(72) 
(54) 

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

/13 

E 048 2/06, E 04G 9/02 
1263-96 
KEWO Markenhaus GmbH, Schleiden-Oberhau
sen, DE; 
Lackerrnaier Johann Wolfgang, Phalsbourg, FR; 
Dištančný prvok na stratené debnenie betóno
vých konštrukcií 
03.10.96 
06.10.95 
295 15 864.6 
DE 
Debnenie ( 1 O) na betónové konštrukcie je tvorené 
paralelnými debniacimi doskami (11. 12), udržia
vanými v stálych odstupoch od seba dištančnými 
prvkami (13). Dištančné prvky (13) sú vytvorené 
vo forme jednodielnych konštrukčných dielov 
tvorených jednodielnym driekom (14), vybave
ným na svojich koncoch dosadacími doštičkami 
(15, 16). Jedna z týchto dosadacích doštičíek (15) 
je priskrutkovaná z vnútornej strany na prilieha
júcu debniacu dosku (l l). Potom je druhá deb
niaca doska (12) uložená na dištančné prvky (13) 
a z vonkajšej strany sú do druhej dosadacej do
štičky (16) zarazené upevňovacie prvky (l 8) pre
chádzajúce druhou debniacou doskou (12). 

6 (51) E 048 5/48, H 02G 3/08 
(21) 1213-96 
(71) GUILFORD tDELAWARE), INC., Guilford, 

ME,US; 
(72) Schilham Jan J., Leusden, NL; 
(54) Zariadenie na prepojenie a usporiadanie káb-

lov 
(22) 23.03.95 
(32) 25.03.94, 23.08.94, 15.02.95 
(31) 08/218 373, 08/294 44 l, 08/389 753 
(33) US, US, US 
(86) PCT/US95/03673, 23.03.95 
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(57) Spojovacia skrinka ( 10), ktorá organizuje 
a umožňuje prístup k elektrickým, dátovým, tele
komunikačným alebo iným obslužným linkám 
(7), vedeným početnými kanálmi vytvorenými 
medzi falošnou podlahou (40) a jestvujúcou po
dlahou (F). Spojovacia skrinka ( 1 O) môže byť 

uložená prakticky na každom mieste na falošnej 
podlahe (40). takže zari~~nie umiestnené na fa
lošnej podlahe má prístup k výstupom (72) 
v skrini ( l O), a môže tak byť pripojené k elektric
kým, dátovým a telekomunikačným káblom, ale
bo k iným obslužným vedeniam (71 ). Na zakrytie 
spojovacej skrinky ( 1 O) je k dispozícii poklop 
(80) s káblovým chráničom (88) na pripojenie 
k vhodnému výstupu (70). V inom vyhotovení 
obklopuje horný okraj skrine ( 10) spojovacej 
skrinky príruba (24), ktorá má otvory (26). do 
ktorých môžu byť vsunuté podstavce alebo stÍpi
ky (50), ktoré podopierajú falošnú podlahu (40). 

6 (51) E 04F 15/12, C 048 41170, 41/65 
(21) 1074-96 
(71) HEIDELBERGER BACSTOFFTECHNIK GMBH, 

Heidelberg, DE; 
(72) Stutz Dicter, Meerbusch, DE; 
(54) Poterový systém na cementom viazané podlahy 
(22) 09.08.95 
(32) 23.08.94 
(31) p 44 29 785.8 
(33) DE 
(86) PCT/EP95/03161, 09.08.95 
(57) Cementom viazané podlahy obsahujú elastickú 

plávajúcu vrstvu aspoň z jedného anorganického 
spqjiva a z polyméru kompatibilného s cemen
tom, a prípadne z organického alebo anorganic
kého plniva, kryciu vrstvu aspoň z jedného anor
ganického spojiva, a prípadne z polymérov kom
patibilných s cementom, ako aj z anorganickej 
prísady. 

6 (51) E ose 1106, E 050 11102 
(21) 1104-96 
(71) SIEGENIA-FRANK KG, Siegen, DE; 
(72) Sassmannshausen JUrgen. Hilchenbach, DE: 

Mittler Michael. Morsbach, DE: 
(54) Ovládacie zariadenie 
(22) 27.08.96 
(32) 29.08.95 
(31) 195 31 680.0 
(33) DE 
(57) Na kovanie okien a dverí s hnacou tyčou je na

vrhnuté ovládacie zariadenie s otočnou rukovä
ťou (3), otočnou v obmedzenej uhlovej oblasti. 
napríklad 90° alebo 180°, ako hnacím členom. 
a s ňou pomocou prevodu združeným otočným 
čapom (6), ktorý je otočný vo väčšej uhlovej ob
lasti ako otočná rukoväť (3). Pritom otočná ruko
väť (3) a otočný čap (6) sú prichytené v úložnom 
plášti (5), ktorý je prichytený na prvku okien ale
bo dverí vybavených kovaním s hnacou tyčou. 
a ktorého otočná rukoväť (3) zaberá na úložnom 
plášti (5) stopkou (2) alebo kŕčkom. lJložný plášť 
(5) je umiestnený v koaxiálnej dutine (4) na voľ
nom konci zvonovit~j stopky (2) otočnej rukoväti 
(3 ). Vo vnútri koaxiálnej dutiny ( 4) vo zvonovitej 
stopke (2) otočnej rukoväti (3) je umiestnené 
vzhľadom na dutinu (4) neotočné vnútorné ozu
benie (l2a) a s týmto vnútorným ozubením (12a) 
je priamo alebo nepriamo v zábere obvodové 
ozubenie (7) otočného čapu (6). 

\ 
\ 

2 i ~ 21 20 2a 

38 12 12a 16 l7 

6 (51) E 05F 1/10, E 040 13/035 
(21) 712-96 
(71) V.KANN RASMUSSEN INDUSTRI A/S. 

S0borg, DK; 
(72) Jensen Jan Fahlen, S0borg. DK; Kornerup Klaus, 

Birker0d, DK; 
(54) Okno, najmä na inštalovanie v šikmej strešnej 

ploche 
(22) 09.12.94 
(32) I0.12.93 
(31) 1383/93 
(33) DK 
(86) PCT/DK94/00461, 09.12.94 
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(57) Okno, najmä na inštalovanie v šikmej strešnej 
ploche, obsahujúce hlavný rám a rám zavesený na 
jeho vrchu, ako aj rameno (5) na dvíhanie rámu, 
vložené medzi hlavný rám a rám, pričom uvedené 
rameno má jeden koniec otočne spojený s boč
ným členom hlavného rámu al~bo rámu a svoj 
druhý koniec otočne spojený s klzadlom (6), kto
ré je v pozdÍžnom smere posúvateľne spojené 
s príslušným bočným členom hlavného rámu ale
bo rámu. KÍzadlo je spojené s predpätou dvíha
cou pružinou (13 ), keďže prvý spojovací člen na 
kÍzadle je prispôsobený na záber s druhým spojo
vacím členom spojeným s dvíhacou pružinou pri 
inštalovaní okna. Medzi kÍzadlo a dvíhaciu pru
žinu je vložená vonkajšia pružina (12), ktorej 
predpätie sa dá nastaviť v závislosti od sklonu 
strechy pomocou ručne ovládaného nastavova
cieho prvku, na doplnenie pružiacej sily dvíhacej 
pružiny v danom rozsahu uhlov otvorenia okna. 
Vonkajšia pružina môže byť uložená v pružinovej 
škatulii (11), medzi podperou (19), ktorá je sta
cionárna vzhľadom na pružinovú škatuľu, a pod
peru (18), ktorá je pohyblivá pozdÍž pružinovej 
škatule. Takto je možné ľahko otvoriť okno a na
staviť ho do stabílnej pokojovej polohy pri ľubo
voľnom uhle otvorenia. 

I' IJ 19 11 

p 
i . 

i6 JS l/b 

Trieda F 

6 (51) F OlD 13/00, 15/00 
(21) 983-94 
(71) Kaliský Alexander, Ing., Liptovský Mikuláš, SK; 
(72) Kaliský Alexander, Ing„ Liptovský Mikuláš, SK; 
(54) Turbo - Stirling 
(22) 17.08. 94 
(57) Turbo - Stirling ako tepelný motor je určený na 

kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie, 
pohon ťažkých dopravných prostriedkov. Reverz
ný tok pracovného média z kompresora-čerpadla 
(8) striedavo do dvoch regenerátorov (5A, 58) 
alebo ich sústav cez chladiče (6A, 68) a ohrieva
če (7 A, 78) zabezpečuje napájanie turbíny (9) 
teplým médiom prostredníctvom rozvádzačov 
(JA, IB, 2A, 28, 3A, 38, 4A, 4B). Studené mé
dium je v kvapalnom stave s tlakom nad kritickou 
hodnotou. 

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

(22) 
(57) 

lB 

2A 

7A 

4B 

F 03D 7/02, 7/04 
636-94 

9 

8 

Mydla Štefan, Stropkov, SK; 
Mydla Štefan, Stropkov, SK; 

2D 

7D 

5B 

6D 

Regulácia veterného rotora samočinným od
stredivým regulátorom 
30.05.94 
Veterný lopatkový rotor so samočinným odstre
divým regulátorom pozostáva z nosného hriadeľa 
( 1 ), z lopatiek (2), ktoré sú upevnené v držiakoch 
lopatiek (3) a tieto v hlavnom telese prichytenia 
držiakov lopatiek (4). Na telese lopatky je namon
tovaný držiak prichytenia ťahadla regulátora (5), 
ktoré je súčasťou pákového mechanizmu odstre
divého regulátora pozostávajúceho z guľového 
čapu držiaka prichytenia regulátora (6), spojova
cieho nastaviteľného ťahadla (7), guľového čapu 
páky regulátora (8), tlmiča plynulej regulácie (9), 
hlavnej páky regulátora (10), závažia regulátora 
( 11 ), stabilizačnej pružiny (12), telesa regulátora 
(13) a náboja držiaka hlavného telesa (14). 

Jl 
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6 (51) F 16B 25/10, 19/10 
(21) 1101-96 
(71) SFS INDUSTRIE HOLDING AG, Heerbrugg, 

CH; 
(72) Palm Erich, Heerbrugg, CH; 
(54) Platničkový vŕtací diel pre samorezné pripev-

ňovacie prvky 
(22) 13.02.95 
(32) 09.03.94 
(31) 690194-9 
(33) CH 
(86) PCT/EP95/00514, 13.02.95 
(57) Platničkový vŕtaci diel (4) pre samorezný pripev

ňovací prvok (1) má na prednej strane vytvorené 
rezné hrany (5, 6), na ktoré nadväzujú žliabkové 
vybrania (7, 8). V oblasti oboch predných rez
ných hrán (5, 6) sú vytvorené zárezy (9, 10) s do
zadu oddelenou reznou hranou ( 11, 12), takže sa 
vytvorí určitý druh stupňovitého vrtáka. Zárezy 
(9, 1 O) sú vytvorené v oblasti axiálneho rozlože
nia žliabkových vybraní (7, 8). 

6 (51) F 24F 5/00, F 24D 10/00 
(21) 959-96 
(71) ABB Installaatiot Oy, Iso-Iívarintie, Paimio, FI; 
(72) Leskinen Seppo, Västerskog, FI; 
(54) Spôsob prenosu vykurovacej alebo chladiacej 

energie a zariadenie na uskutočnenie spôsobu 
(22) 23.01.95 
(32) 24.01.94 
(31) 940343 
(33) FI 
(86) PCT/FI95/00030, 23.01.95 
(57) Prenos vykurovacej alebo chladiacej energie 

z rozvádzacej siete do vykurovacej alebo chladia
cej siete (21, 22) v budove je uskutočňovaný po
mocou tepelných výmenníkov (11, 12). Na pre
nos tepelnej energie sú využité rovnaké tepelné 
výmenníky ( J O, 11 ), pracujúce na princípe kva
palina/kvapalina, na prenos vykurovacej energie 
počas vykurovacej sezóny a na prenos chladiacej 
energíe v období, keď je požadované chladenie. 

Trieda G 

6 (51) G OlC 15/10, 9/10 
(21) 1119-95 
(71) Rehák Jozef, Ing„ Prievidza, SK; 
(72) Rehák Jozef, Ing„ Prievidza, SK; 
(54) Olovnica na určovanie zvislého i vodorovného 

smeru a uhla sklonu 
(22) 08.09.95 
(57) Olovnica (1) má v hornej častí otočne umiestnenú 

kladku (2), pričom os otáčania kladky je kolmá na 
ťažnicu olovnice a pretína ju. Pod kladkou je 
prevlečené lanko (3), alebo je ovinuté okolo 
kladky o jeden závit, pričom má v polovici dÍžky 
stredovú značku (4). Konce lanka (5) zaujímajú 
zisťovaný smer alebo sklon, pričom lanko sa tia
žou olovnice napne a súčasne sa po ňom olovnica 
pohybuje do najnižšej polohy. Vzá,jomná poloha 
olovnice, daná ryskami (6) a (7), a stredovej 
značky určuje zisťovaný smer alebo sklon. Pri 
vodorovnom smere je olovnica v strede lanka. 
Uhol sklonu sa zisťuje výpočtom zo vzdialeností 
značky voči olovnici, dÍžky lanka a vzdialenosti 
koncov lanka. Zvislý smer sa vytýči polohou 
oboch koncov lanka v ťažnici olovnice. DÍžka 
lanka je väčšia ako vzdialenosť meraných bodov. 
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G OID 3/028 
1556-95 

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

Société Métallurgíque Liotard Fréres, Paris, FR; 
Bouvier Daniel, Paris, FR; 
Spôsob prevencie korózie nádrže cisterny 
a cisterna podľa tohto spôsobu 
13.12.95 
22.12.94 
9415474 
FR 

(22) 
(32) 
(31) 
(33) 
(57) Plášť (3) obklopuje aspoň jednu časť vonkajšieho 

povrchu (4) dna nádrže, čím medzi sebou a dnom 
nádrže (2) vytvára utesnený priestor. Detektor (7) 
výskytu vody je namontovaný na časti vonkajšie
ho povrchu (4) dna v utesnenom priestore. 

IO 33 

6 (51) G OlF 15/10, 15/00 
(21) 724-96 

s 

(71) SCHLUMBERGER INDUSTRIES S.A, Mon
trouge, FR; 

(72) Plisson Francois, Buc, FR; Janet Philippe, Erag
ny-sur-Oise, FR; Puybaret Frédéric, Colombes, 
FR; 

(54) Spôsob a zariadenie na meranie zmien prie
bežnej hodnoty prietoku tekutiny v prietoko
mere 

(22) 30.11.94 
(32) 07.12.93 
(3 l) 93/14664 
(33) FR 
(86) PCT/FR94/01396. 30.11.94 
(57) Zariadenie sledovania odchýlok okamžitej hodno

ty rýchlosti prietoku tekutiny cez prietokomer po
zostáva z meracej jednotky a rotačného hriadeľa 
( 1) pripojeného k meracej jednotke a schopného 
rotovať okolo vlastnej osi pri prietoku tekutiny 
cez meraciu jednotku. Podstata spôsobu je zalo
žená na meraní rotačného pohybu hriadeľa pri 
vzorkovacej frekvencii, ktorá je premenná v apli
kácii preddefinovaného vzorkovacieho vzťahu. 
Vzorkovacia frekvencia je definovaná ako funk
cia najmenej jednej preddefinovanej hodnoty 
rýchlosti prietoku. Elektronické spracovanie úda
jov umožňuje určenie okamžitej hodnoty rých
losti prietoku a relatívnej hodnoty vzhľadom na 
preddefinované hodnoty rýchlosti prietoku. 

6 (51) G OlM 17/08 
(21) 821-96 
(71) PATENTES TALGO, S.A, Madrid, ES; 
(72) Sanchez Revuelta Angel Luis, Madrid, ES; Go

mez Gomez Carlos Javier, Madrid, ES; 

(54) 

(22) 
(32) 
(3 I) 
(33) 
(57) 

Zariadenie a spôsob merania parametrov od
vaľovania pomocou umelého obrazu na kole
sách železničných vozidiel 
21.06.96 
29.06.95 
P9501305 
ES 
Zariadenie obsahuje odvaľovaciu oceľovú dosku 
(2) s ochrannou koľajnicou, snímač (9) polohy 
kolesa, laserový generátor (5), kameru (6), ria
diaci obvod ( l O) na osvetľovanie a zachytávanie 
obrazu, elektronické zariadenie ( 1 1) na umelý ob
raz, riadiaci počítač (8) a monitor (13). Vnútorné 
osvetľovacie zrkadlo spolupôsobí s laserovým 
generátorom na získanie profilu kolesa. Spôsob 
merania spočíva v privedení kolesa do pohybu na 
oceľovej doske, vrhnutí lúča laserového svetla na 
koleso a vytvorení obrazu, zodpovedajúceho jeho 
profilu alebo jeho priemeru, zachytení tohto ob
razu a jeho vyslaní k analytickému zariadeniu, 
a v prenose výsledkov analýzy k počítaču. 

6 (51) G OIS 15/62 
(21) 295-95 
(71) Župa Ján, Ing„ Liptovský Mikuláš, SK; 
(72) Župa Ján, Ing„ Liptovský Mikuláš, SK: 
(54) Akustický snímač pohybu kvapalných a plyn

ných látok 
(22) 07.03.95 
(57) Akustické snímanie jednosmerných a striedavých 

pohybov v kvapalných a plynných látkach, najmä 
snímanie rýchlosti prúdenia kvapalín, plynov ale
bo vzduchu, snímanie smeru vetra a snímanie 
elastických oscilácií, hlavne v oblasti infrazvuku. 
Vnútorný priestor akustickej snímacej komory ( l) 
je zdola aj zhora ohraničený rovnobežnými odra
zovými doskami (2, 3), kde spoločný akustický 
vysielač (4) a dvojice akustických prijímačov (5, 
6) sú nasmerované kolmo na protiľahlé odrazové 
dosky (2, 3) a priečne na smer pohybu (7) sníma
nej fyzikálnej veličiny, pričom akustický vysielač 
( 4) je umiestnený v osi (8) snímacej komory ( 1) 
na jedn~j z odrazových dosiek (2, 3) a dvojice 
akustických prijímačov (5, 6) sú umiestnené sy
metricky vzhľadom na umiestnenie akustického 
vysielača ( 4) v smere snímaných súradníc (9, 1 O) 
na prvej odrazovej doske (2) alebo protiľahlej 
druhej odrazovej doske (3). 
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6 (51) G OlV 8/20 
(21) 266-95 
(71) Geberit Techník AG, Jona, CH; 
(72) Mauerhofer Alex, Vílters, CH; 
(54) Ovládacie zariadenie a spôsob bezdotykového 

ovládania zariadenia, najmä sanitárneho za
riadenia 

(22) 01.03.95 
(32) 03.03.94 
(31) 630/94-2 
(33) CH 
(57) Elektronické ovládacie zariadenie na bezdotyko

vé ovládanie, napríklad sanitárneho zariadenia, 
najmä pisoárovej mušle, vybavené minimálne 
jedným vysielačom ( 6) orientovaných svetelných 
signálov a prijímacím zariadením (37). Prijímacie 
zariadenie prijíma od zisťovaného objektu ( 16, 
17, 18) odrazené signály (21, 22, 23) a privádza 
ich k ovládacej jednotke (11) pôsobiacej na za
riadenie (12-14). Vysielač (6) a prijímacie zaria
denie (37) vyvárajú optické triangulačné usporia
danie, pričom pre potlačenie pozadia sa prijímajú 
odrazy (21) z tohto pozadia a z vopred stanovenej 
oblasti zachytenia. 

6 (51) G 02B 6138, 6/44 
(21) 306-96 
(71) N. V. RAYCHEM S.A., Kessel-Lo, BE; 
(72) Macken Luk Jozef, Antwerpen, BE; Daems Da

niel, Berchem, BE; De Coster Pieter, Línden, BE: 
Van Noten Lodewijk Cordula Michael, Leuven, 
BE; 

(54) Radič optických vlákien 
(22) 02.09.94 
(32) 08.09.93 
(31) 9318633.6 
(33) GB 
(86) PCT/GB94/01913, 02.09.94 
(57) Základňa radiča optických vlákien obsahuje prvý 

priechod smerujúci pozdÍž jednej okrajovej časti 
pre vstupujúce vlákna a druhý priechod smerujúci 
pozdÍž protiľahlej okrajovej časti pre vychádzajú
ce vlákna. Väčší počet prvých vodiacich zariadení 
vlákien, ktoré sú od seba vzájomne oddelené po 
celej dÍžke základne a vychádzajúce od prvého 
priechodu a smerujúce cez základňu k druhému 
priechodu, sú smerované mimo roviny základne. 
Väčší počet druhých vodiacich zariadení vlákien, 
ktoré sú od seba vzájomne oddelené po celej dlž
ke základne a vychádzajúce od druhého priecho
du a smerujúce cez základňu k prvému priechodu, 
sú smerované mimo roviny základne. 

6 (Sl) G 02B 6/44 
(21) 307-96 
(71) N. V. RAYCHEM S.A., Kessel-Lo, BE; 
(72) Macken Luk Jozef, Antwerpen, BE; 
(54) Radič optických vlákien 
(22) 02.09.94 
(32) 08.09.93 
(31) 9318632.8 
(33) GB 
(86) PCT/GB94/01910, 02.09.94 
(57) Radič optických vlákien obsahuje prvé priechody 

(8, 9) a druhé priechody (IO, 11), ktorými môžu 
prechádzať optické vlákna. Bubon (13, 14) radiča 
je umiestený vzhľadom na priechody (8, 9; 1 O, 
11) tak, aby vlákno prechádzajúce medzi nimi 
bolo nútené vonkajším povrchom bubna (13, 14) 
k minimálnej hodnote polomeru krivosti, ktorá sa 
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rovná najmenej kritickej hodnote polomeru kri
vosti tohto vlákna. Bubon (13, 14) je dutý, a to 
umožňuje voľnému koncu vlákna prejsť od jed
ného z priechodov (8, 9; 10, 11) do vnútra bubna 
(13, 14) a uložiť vlákno v bubne (13, 14) pri mi
nimálnej hodnote polomeru krivosti. 

6 (51) G 21C 15/18 
(21) 1057-96 

11 

(71) ENEL S. P. A., Roma, IT; 
(72) Cinotti Luciano, Recco, IT; Porto Giuseppe, Ge

nova, IT; 
(54) Zariadenie na pasívnu disipáciu tepla z vnútra 

nukleárneho reaktora 
(22) 08.02.95 
(32) 14.02.94 
(31) 94830056. l 
(33) EP 
(86) PCT/EP95/00449, 08.02.95 
(57) Zariadenie (IO) na pasívnu disipáciu tepla z vnút

ra (50) reaktorovej konštrukcie (3, 6) nukleárneho 
reaktora (2) pozostáva z prvého tepelného vý
menníka (15, 15 '), umiestneného z vonkajšej 
strany reaktorovej konštrukcie (3, 6), ktorý je po
norený vertikálne do bazénu ( 11 ), spojeného 
s vonkajškom hornej steny ( 4, 7) reaktorovej 
konštrukcie (3, 6), a z druhého tepelného vý
menníka (25), umiesteného vo vnútornom prie
store (50). Prvý a druhý tepelný výmenník ( 15, 
25) sú spojené tak, aby medzi nimi mohla prete
kať kvapalina, pomocou uzatvorenej slučky ob
vodu (28) a pomocou potrubia (23, 24 ), obsahu
júceho kvapalinu na prenos tepla. Uvedený bazén 
( 11) je vybavený krytom (90) vymedzujúcim prvý 
kanál ( 12) v spojení so vstupným otvorom von
kajšieho vzduchu a druhý kanál (13) v spojení 
s komínom (14). Prepojenie uvedených kanálov 
(12, 13) je znemožnené tým, že bazén (1 I) je na
plnený vodou na vopred určenú úroveň hladiny 
(9). 

1 

/ 

6 (51) G 21F 5/00 
(21) 783-96 

ll 

90 

(71) THE DU PONT MERCK PHARMACEUTICAL 
COMPANY, Wilmington, DE, US; 

(72) Castner James Francis, Groton, MA, US; Corry 
Bobby Eric, Merrimack, NH, US; Harrís Thomas 
David, Salem, NH, US; Looby Richard John, 
Malden, MA, US; 

(54) Zariadenie a spôsob prípravy rádiofarmaceu-
tického prípravku 

(22) 14.12.94 
(32) 15.12.93 
(31) 08/167 685 
(33) us 
(86) PCT/US94/13913, 14.12.94 
(57) Zariadenie a spôsob pripravy rádiofarmaceutic

kého prípravku použitím kontajnera (10) tienia
ceho žiarenie na uloženie fľaštičky (v) obsahujú
cej rádioaktívne zložky, nevyhnutné pri príprave 
rádiofarmaceutického prípravku v tejto fľaštičke 
(v). Zmes týchto nerádioaktívnych zložiek a rá
dioaktívnej kvapaliny, pridaných do fl'aštičky (v), 
sa jednak zahrieva, a jednak chladí použitím ter
moelektrického prvku (94). Kontajner (IO) obsa
huje dutý vonkajší tieniaci člen (12) vyrobený 
z materiálu tieniaceho žiarenie a z držiaka (54) 
fľaštičky vyrobeného z vysokotepelne vodivého 
materiálu. Držiak (54) fľaštičky obsahuje plášťo
vú časť (60), v ktorej je vymedzené hrdlo (76). 
Toto hrdlo (76) má taký tvar, aby mohlo dôjsť 
k tesnému uloženiu v tepelne transmisívnom 
vzťahu s podloženým výstupkom (88), ktorý je 
sám tepelne vodivo spojený s termoelektrickým 
prvkom (94). 
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Trieda H 

6 (51) H OIH 33/66 
(21) 1227-96 

~IO 

1 
_/ 

(71) HOLEC SYSTEMEN EN COMPONENTEN 
B.V., Hengelo, NL; 

(72) Mlicksch Dietmar, Had Muskau, DE; Gran Wolf
gang, Bad Muskau, DE; Milk Dieter, Bad Mus
kau, DE: 

(54) Ovládacie zariadenie výkonových vákuových 
spínačov 

(22) 23.03.95 
(32) 30.03.94 
(31) p 44 11 596.2 
(33) DE 
(86) PCT/EP95/0l098, 23.03.95 
(57) Aby sa znížilo vysoké opotrebovanie vypínacieho 

hriadeľa (6), a aby k zapnutiu stierača (l l '), spo
jeného s vypínacím hriadeľom (6), dochádzalo 
len pri vypínacom procese tak, aby sa tým dosiah
lo zvýšenie počtu možných snímacích cyklov, je 
zapínacia páka ( 1) vybavená kruhovým segmen
tom (7) s obvodovou plochou (9), s ktorým je 
v každej polohe zapínacej páky (1) funkčne spo
jený vypínací hriadeľ (6). Na vypínacom hriadeli 
(6) je odpojiteľne pripojený spúšťací strmeň (11) 
na zapojenie a na vypojenie stierača ( 11 '). 

6 (51) H 02G 15/013, 15/113 
(21) 1528-96 
(71) FELTEN und GUJLLEAUME AUSTRL'\ AG, 

Schrems-Eugenia 1, AT; 
(72) Bogg Walter, Kottschallings, AT; 
(54) Káblová spojka 
(22) 04.05.95 
(:l2) 13.06.94 
(31) A 1172/94 
(33) AT 
(86) PCTíAT95/00087, 04.05.95 
(57) Káblová spojka ( 1 ), pozostávajúca z dvoch puz

drových polovíc (2, 3 ), je utesnená v oblastí jej 
obvodu tesneniami ( l O, 11 ). Tesnenia (IO, 11) 
končia v oblasti priechodných otvorov ( 4) na ká
bel, vytvorených v káblovej spojke ( 1 ), vedúcich 
k spojeniu uloženému vo vnútri spojky ( 1 ). Aby 
sa puzdrové polovice (2, 3) voči sebe utesnílL sú 
navzájom spojené skrutkami. takže tesnenia ( 1 O, 
11 ), ulož.ené v drážkach. spojku ( l) utesňujú v jej 
obvodovej oblasti. V priechodných otvoroch ( 4) 
sú vsadené tesniace prstence (20), ktoré svojou 
vonkajšou plochou priliehajú na koncové plochy 
(14) na koncoch (13) tesnení (10. 11). Vnútorná 
plocha tesniacich prstencov (20) prilieha na von
kajšom ohvode zavedeného kábla. Ďalej spojka 
obsahuje prítlačné diely (25) zaskrutkované do 
pricchodnýeh otvorov ( 4 ), ktorými je tesniaci 
prstenec (20) pružne pretváraný tak, že svojou 
vonkajšou plochou prilieha k vnútornej ploche 
( 15) priechodného otvoru ( 4) vrátane koncových 
plôch ( 14) tesnení ( 1 O, l I) a jeho vnútorná plo
cha je tlačená proti vonkajšiemu obvodu kábla. 
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6 (51) H 048 3/56 
(21) 660-96 
(71) REMOTE METERING SYSTEMS LTD., Odi

ham, Hants. GB; 
(72) Armstrong Donald Stuart. Duťfield, Belper, Der

byshire, GB: Halse Nigel John, Osbaldwick, 
York, GB; Moorc Paul Martin, Mickleover, Der
by, GB; Wells Joseph Anthony, Twickenham, 
Middlesex, GB; 

(54) Sieť na rozvod elektrickej energie 
(22) 24. 11.94 
(32) 24. 11.93 
(31) 9324152.9 
(33) GB 
( 86) PCT/GB94/02589, 24. 11.94 
(57) Sieť zahŕňa množstvo rozvodných a transformá

torových pomocných staníc ( 11-1 až 11-3, 12-1 
až 12-3) vzájomne prepojených káblami, pričom 
každý kábel (22A, 22B) zahŕňa aspoň jeden 
vnútorný vodič a vonkajší plášť, ktorý je pripoje
ný k skriniam (20A, 20B) staníc. PLC komuni
kačný systém zahŕňa množstvo transduktorov 
(23A, 23B) spriahnutých s káblami v staniciach. 
Každý transduktor je umiestnený na strane svojho 
kábla, pričom tento transduktor je spriahnutý tak 
s plášťom, ako aj s vodičom alebo vodičmi kábla. 
Bolo zistené, že signály sú účinne spriahnuté 
s vodičmi kábla napriek tieníacim účinkom pláš
ťa. 

6 (51) H 04Q 7/18, 7/10 
(21) 309-96 
(71) INFO TELECOM, V cndenheim, FR; 
(72) Reibel Jean-Michel, Lampertheim, FR; Bernhard 

Francois Antoine, Strasbourg, FR; 
(54) Spôsob zvýšenia životnosti prijímača infor

mácie, najmä na rádiové volanie osôb, a prí
slušný prijímač 

(22) 06.09.94 
(32) 09.09.93 
(31) 93/10745 
(33) FR 
(86) PCT/FR94/01045, 06.09.94 
(57) Informácia sa prenáša pomocou nosného signálu 

v rade následných časových rámcov, z ktorých 
každý je rozdelený na vopred stanovený počet ča
sových intervalov, z ktorých každý je priradený 
vopred stanovenej skupine prijímačov. Prijímače 
každej skupiny sú ďalej rozdelené na vopred sta
novený počet identifikovateľných podskupín pri
jímačov. Všetky prijímače skupiny sú aktivované 
na začiatku zodpoveda,júceho priradeného časo
vého intervalu a všetky prijímače skupiny sú vy
tvorené na príjem služobnej informácie, ktorá 
označuje, ktoré sú to podskupiny, v ktorých budú 
prijímače pravdepodobne prijímať odkaz. Táto 
služobná informácia je analyzovaná v každom 
prijímači a pred koncom uvedeného časového in
tervalu (I3) je prijímač, ktorý nepatrí k jednej 
z označených podskupín, deaktivovaný. 
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FD9A Zastavené prihlášky vynálezov 

2545-88 7021-90 1039-93 1281-93 
4370-88 74-93 1068-93 1298-93 
4371-88 77-93 1069-93 1325-96 
4613-88 l 62-'J3 1072-93 1450-93 
5920-88 220-93 1092-93 277-94 
3537-89 239-93 110'.'i-93 416-94 
4847-89 272-93 1106-93 658-94 

604-90 3'.'17-93 1124-93 800-94 
1734-90 415-93 1129-93 801-94 
1986-90 422-93 l l:l9-93 1192-94 
2742-90 524-93 1147-93 1242-')4 
2929-9() 658-93 1160-93 1277-94 
.WJ9-90 660-93 1184-93 1292-94 
.~631-90 678-93 1185-93 230-94 
4125-90 794-93 1192-93 258-94 
4242-90 829-93 1224-93 
4-16()-90 923-93 1242-93 
4873-90 969-93 1256-93 

PD9A Prevody patentov I autorských osvedčení 

Podľa ~ 15 zákona č. 527 /l 990 Zb. v wení neskorších zákonov boli do registra prihlášok V) nálezov zapísané tieto pn:
vody: 

P/AO PV 

25') 861 5760-83 

2ô 1 4(,() 4207-Sô 

265 800 5695-88 

QB9A 

Pôvodný majiteľ 

Cartotecnica Seda di Salvatorc I)' Amato 
s. a. s .. Arzano, (NA), lT: 

Bíoveta, r. o„ Komcnského 212. 683 23 
lvanovice na 1 lané. CZ: 

lstrochcm. š. p.. Nobclova 34. 836 05 
Bratislava.. SK: 

Nadobúdateľ 

Sala S. p. A. Via Rcttifilo Bravo 84. 
A!?MO. ľľ; 

Bioveta.. a. s .. Komenského 212. ô83 23 
lvanovice na Hané, CZ: 

lstrochem, a. s„ Nobclova 34, 836 05 
13mtislava. SK: 

Licenčné zmluvy 

Dátum 
účinnosti: 

28.0197 

20 01 97 

15.01.97 

Podľa ~ 14 zákona č. 52711990 Zb. v znení zákona NR SR č. 9011993 Z. z. boli do patentového registra zapísané ticlo 
11<.:t:nčné zmluvy: 

Pí A O PV 

277 930 4049-92 

:"llázov Poskytovateľ 

Valčeková ozubcná dvo- Herntck Jozef: Ing„ Bar
jica tošovce 97. 086 42 Ikrt-

Nadobúdateľ 

VAL spol. s r. o„ 
Prcšov. SK: 

Dátum 
účinnosti: 

J4,(l2.97 
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FG4A Udelené patenty 

278401 C07D 278406 
278402 B 65G 278407 
278403 Fl6B 278408 
278404 BOID 278409 
278405 B 60C 278410 

6 (51) A OIN 25/32, 43/42, C 07D 215/18 
(ll) 278408 
(40) 09.04.97 
(21) 1 008-86 
(73) C!BA-GEIGY AG, Bazilej, CH; 

B OID 
GOIB 
AOIN 
F 161 
C07C 

(72) Nyffeler Andreas, Dr., Magden, CH; Hubele 
Adolf, Dr., Magden, CH; 

(54) Prostriedok na ochranu kultúrnych rastlín 
proti škodlivým účinkom herbicídov 

(22) 13.02.86 
(31) 682/85-4, 5132/85-5 
(32) 14.02.85, 02.12.85 
(33) CH. CH 

6 (51) A OIN 63/00 
(11) 278413 
(40) 18.11.92 
(21) 1053-91 
(73) Ústav experimentálnej fytopatológie a entomoló

gie SAV, Ivanka pri Dunaji, SK; 
(72) Slováková Ľudmila, RNDr., CSc„ Bratislava, 

SK; Šubíková Valéria, RNDr„ CSc„ Bratislava, 
SK; Šandula Jozef, RNDr., CSc., Bratislava, SK; 
Hunčíková Soňa, Ing„ Trenčín, SK; 

(54) Prostriedok na preventívnu ochranu rastlín 
pred virózami 

(22) 15.04.91 

6 (51) B OID 29/64, B OID 29/66 
(11) 278404 
(40) 11.07.95 
(21) 1313-91 
(73) Guinard Centrifugation, Saint-Cloud, FR; 
(72) Autret Marcel Maria, Bríves, FR; 
(54) Samočistiaci filter 
(22) 06.05.91 
(31) 90.06037 
(32) 15.05.90 
(33) FR 

6 (51) B OlD 53/40, 53/68 
(II) 278406 
(40) 09.04.97 
(21) 9150-86 
(73) MET ALLGESELLSCHAFT AKTIENGESE-

LLSCHAFT, Frankfurt am Main, DE; 
(72) Karlheinz Arras, Dipl. Ing., Frankfurt am Main, 

DE; Karlheinz Kiihle, Dipl. Ing„ Dr., Rosbach, 
DE; Graf Rolf, Dr., Ing„ Friedriehsdorf, DE; 
Liebig Eberhard, Dipl. Ing„ Wiesbaden, DE; 

(54) Spôsob odstraňovania škodlivín z odpadových 
plynov 

278411 EOIB 
278412 c 07D 
278413 A OIN 
278414 C07D 
278415 B 65D 

(22) 10.12.86 
(31) p 35 44 764.8 
(32) 18.12.85 
(33) DE 

6 (51) B 60C 27/04 
(ll) 278405 
(40) 09.04.97 
(21) 64 73-86 
(73) Confon AG. Rheineck, CH; 

278416 E OlB 
278417 C07D 

(72) Preusker Rose!, Atzelgif1, DE; Preusker Wemcr, 
Atzelgift, DE; 

(54) Adaptér k čapom, maticiam, hlavám skrutiek, 
ako sú upevňovacie skrutky diskov vozidiel 

(22) 08.09.86 
(31) G 85 26 164.5, G 85 29 687.2, G 85 30 606.1, 

G8623171.5 
(32) 13.09.85, 19.10.85, 29. I 0.8'.'i, 29.08.86 
(33) DE, DE, DE, DE 

6 (51) B 65D 30/10 
(1 l) 278415 
(40) 16.07.91 
(21) 935-90 
(73) NORSK HYDRO A. S„ Oslo, NO; 
(72) Juel Anders, Porsgrunn, NO; Strand Olaf. Po

rsgrunn, NO; Omdal Bjarne, Porsgrunn, NO; 
Lysfjord Roger. Stathelle, NO; 

(54) Ohybný kontajner 
(22) 27.02.90 
(31) 890860 
(32) 28.02.89 
(33) NO 

6 (51) B 65G 5/00 
(11) 278402 
(40) 06.04.94 
(21) 940-93 
(73) Aktsíonemoe obschestvo zakrytogo tipa BIO

TEKHINVEST, Moskva, RU; 
(72) Belonenko Vladimir Nikolaevích. Ing„ Razvilkí. 

RU; Gabrieliants Mikhall Grigoríevich. Ing„ 
Moskva. RlJ; 

(54) Spôsob zásobovania spotrebiteľov zemným 
plynom 

(22) 3l.O1.92 
(31) 4913858 
(32) 06.03.91 
(33) RU 
(86) PCT/RU 92/00025 
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6 (51) C 07C 43/29, 43/285, C 07D 317/50, C 07C 
25/24, 43/215, 43/295, 33/50, A OlN 31/14, 
43/30 

(11) 278410 
(40) 09.04.97 
(21) 2567-85 
(73) BRITISH TECHNOLOGY GROUP LIMITED, 

London, GB; 
(72) Elliott Michael, Stevenage, GB; Janes Norman 

Frank, Luton, Bedfordshire, GB; Khambay Bhu
pinder Pall Singh, Harrow Weald. Middlesex, 
GB; Baydar Ahmet, Harpenden, Hertfordshire. 
GB: 

(54) Pesticídne účinné látky 
(22) 05.04.85 
(3 l) 8409 l 95 
(32) 09.04.84 
(33) GB 

6 (51) C 070 209/48, A OlN 43/38 
(11) 278417 
(40) 09.04.97 
(21) 9544-82 
(73) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY. Osaka. 

.JP; 
(72) Nagano Eíki, Hyogo, JP; Hashimoto Shuníchi, 

Osaka, JP; Y oshida Ryo, Hyogo, JP; Matsumoto 
HiroshL Osaka, JP: Kamoshita Katsuzo, Osaka, 
JP; 

(54) Tetrahydroftalimídové zlúčeniny, spôsob ich 
výroby a herbícídny prostriedok na ich báze 

(22) 22.12.82 
(31) 212396/1981, 13845/1982, 17858/1982.46940/1982, 

76306/1982 
(32) 25.12.8 l, 29.01.82. 05.02.82. 23.03.82, 06.05.82 
(33} JP.JP,JP,JP,JP 

6 (5I) C 07D 23l/I2 
(11) 2784I4 
( 40) 09.04. 97 
(21) 2862-90 
( 73) BASF Aktiengesel lschaft, Ludwigshafen, DE; 
(72) Mcrkle Hans Rupert, Dr .. Ludwigshafen, DE; 

Frdschner Erich. Ncckarsteinach, DE; 
(54) Spôsob výroby pyrazolov 
(22) 06.06.90 
(31} P3918979.I 
(32} l 0.06.89 
(33) m: 

6 (SI) c 070 263/58 
(II) 278412 
(40) l :'U)4.92 
(21 ) 4 72 1-90 
(73) Chemickotechnologická fakulta STU, Bratislava, 

SK: 
(72) Macho Vendelín, prof., Ing., DrSc„ Partizánske, 

SK; Schmidtová Mária, Ing., Prievidza, SK; Voj
čck Lórant. Ing., Banská Bystrica, SK; 

(54) Spôsob prípravy benzoxazolónu a jeho derivá
tov 

(22) 28.09. 90 

6 (5I) C 07D 40l/l2, C 07D 491/04, A 61K 31/44 
(11) 278401 
(40) 16.09.92 
(21) 3964-91 
(73) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH. 

Konstanz, DE; 
(72) Kohl Bernhard, Dr., Konstanz, DE: Sturm Ernst. 

Dr., Konstanz, DE; Klemm Kurt Prof., Dr., Al
lensbach, DE; Riedel Richard. Dr.. Konstanz, 
DE; Figala Volker, Dr., Allensbach, DE: Rainer 
Georg. Dr .. Konstanz. DE; Schaefer Hartmann, 
Dr., Konstanz, DE: Senn-Bilfinger .Jôrg, Dr.. 
Konstanz, DE: 

(54) Dialkoxypyridínové deriváty, liečiva os obsa-
hom a ich použitie 

(22) 20.12.91 
(31) 2899/84, 2901/84 
(32) 16.06.84, 16.06.84 
(33) CH. CH 

6 (51) E OIB 1/00 
(II) 278416 
(40) 07.06.95 
(21) 3142-92 
(73) České dráhy, Výzkumný ústav železničn[, Praha 

4, CZ: 
(72) Hŕebíček Zdenek. Ing .. CSc., Brno. CZ: Stavino

ha Vojtech. Ing., Brno, CZ: 
(54) Podvalová kotva delená 
(22) 15.10.92 

6 (5I) E OIB 27/17 
(l I) 278411 
(40) 09.04.97 
(21) 7280-88 
(73) Franz P!asser Bahnbaumaschínen-lndustriegesell

schaft m.b.H., Viedeťí, AT; 
(72) Thcurer Jose( Ing., Viedeň, Al: Praschl Wil-

helm, Ing., Linz, AT; Peitl Friedrich, Linz, AT; 
(54) Pojazdná podbíjačka koľaje 
(22) 04.11.88 
(31) 87890247.7 
(32) 05.11.87 
(33) EP 

6 (5I) F I6B 25/00 
(II) 278403 
( 40) 15.09. 91 
(21) 2037-90 
(73) Rommel Erwin, Hattigen, DE; 
(72) Dicke Robert, Ing., EnnepetaL DE: 
(54) Závi.torezná skrutka 
(22) 24.04.90 
(Jl) 08905189.0 
(32) 25.04.89 
(33) DE 

6 (51) F 16J I5/34, I5/36, F l6L 27/I2, F 27D 23/00 
(II) 278409 
(40) 19.02.92 
(21) 583 7-90 
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(Tl) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, Miin
chen, DE; 

(72) Unverzagt Karlheinz, Offenbach am Main, DE; 
(54) Tesnenie s klzným krúžkom na utesnenie otoč-

nej rúry proti stojacej skrini 
(22) 23.11.90 
(31) 89122577.3 
(32) 07.12.89 
(33) EP 

6 (51) G 118 7/08, 7/09, 7/135, G 028 27/16 
(11) 278407 
(40) 15.09.91 
(21) 5252-88 
(73) PHILIPS ELECTRONICS N. V„ Eindhoven, 

NL; 
(72) Bressers Andreas Johannes Maria, Eindhoven, 

NL; Coops Peter, Eindhoven, NL; Duijvestijn 
Adrianus Johannes, Eindhoven, NL; 

(54) Zariadenie na optické snímanie informačnej 
roviny 

(22) 22.07.88 
(31) 8701749 
(32) 24.07.87 
(33) NL 
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Kódy na označovanie jednotlivých druhov dokumentov 

Zapísané úžitkové vzory podľa zákona č. 478/1992 

Zb. v znení zákona NR SR č. 90/93 Z. z. 

-kódu 

( 11) 
(21) 

(22) 
(31) 

(32) 

(33) 
(47) 

FGIK 
LDJK 
MC3K 
MHJK 

Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov 

číslo zápisu úžitkového vzoru 6 (51) medzinárodné patentové triedenie 
číslo prihlášky úžitkového vzoru (54) názov 
dátum podania prihlášky úžitkového vzoru (57) anotácia 
číslo prioritnej prihlášky úžitkového vzoru (71) meno (názov) prihlasovateľa( ov) 
dátum prioritnej prihlášky úžitkového vzoru (72) meno pôvodcu( ov) 

krajina priority (73) meno (názov) majiteľa( ov) 
dátum zápisu úžitkového vzoru (86) údaje PCT 

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

zápisy úžitkových vzorov do registra 
čiastočný výmaz úžitkového vzoru 
výmaz úžitkového vzoru 
zánik úžitkového vzoru vzdaním sa nárokov 

MKlK 

NDIK 
PDJK 

zánik úžitkového vzoru uplynutím doby 
platnosti 
predÍženie platnosti úžitkového vzoru 
prevod práv a ostatné zmeny majiteľov 
úžitkového vzoru 

Opravy. Zmeny. Rôzne. 

Opravy v udelených ochranných dokumentoch 

TAIK 
TBIK 
TC!K 
TDIK 
TEIK 
TFIK 
TGIK 
THIK 
TKIK 

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

1426 B 04C 
1427 A61K 
1428 G OIN 
1429 827B 
1430 F 24F 
1431 Ci OIK 

6 (51) A OIN 25/24 
(11) 1441 
(21) 175-96 
(22) 22.05.96 
(47) 27.01.97 

1432 E 04H 
1433 F 288 
1434 cl ID 
1435 B 41F 
1436 G OIF 
1437 B41C 

(73) Drimal Jozef, Ing., CSc .. Trnava, SK: BIOMO, 
s. r. o., Trnava, SK: 

(54) Prostriedok na inkrustáciu osiva poľnohospo
dárskych kultúr 

6(51) A21D2/36 
(11) 1442 
(21) 211-96 
(22) 28.06.96 
(47) 27 01.97 
( 73) ML YN, a. s., Košice. SK: 
(54) Múčna zmes 

6 (51) A 61K 7/00 
(11) 1449 
(21) 14-96 
(22) l S.O 1.96 
(47) 2801.97 
(73) Polychem, s. r. o„ Prievidza. SK: 
(54) Kozmetický prípravok alebo zmes kozmetic

kých prípravkov 

6 (51) A 61K 31/195, 38/01 
(11) 1427 
(21) 278-96 
(22) 03.09.96 
(47) 16.01.97 
(73) Rosipal Štefan. MUDr„ RNDr., Poprad. SK: 
(54) Výživa s nízkym obsahom fenylalanínu najmä 

pre deti staršie ako jeden rok 

6 (51) A 63F 7/02, A 63H 33/26 
(11) 1439 
(21) 95-96 
(22) 150396 
(47) 27.01.97 
( 73) Spalek Lorant, Levoča. SK: 
(54) Magnetická hra 

6 (51) A 63F 7/04 
( 11) 1438 
(21) 94-% 
(22) 150396 
(47) 27 01.97 

1438 A 63F 1444 
1439 A 63F 1445 
1440 C 08F 1446 
1441 AOlN 1447 
1442 A21D 1448 
1443 G 21F 1449 

(73) Drahomirecký Martin, Levoča, SK; 
(54) Labyrint 

6 (51) B 04C 3/06 
(11) 1426 
(21) 303-96 
(22) 03.10.96 
(47) 14.01.97 

B 65D 
B 650 
B 650 
B 650 
B 650 
A61K 

(73) Smolík Jan. prof, Praha 6. CZ; Matčjka Jaroslav, 
Ing„ Milevsko, CZ: 

(54) Vírivý mnohočlánkový odlučovač s dotykovým 
vstupom a dvojstranným osovým výstupom 

6 (51) B 278 15/02, 15/06 
(11) 1429 
(2 l) 243-95 
(22) 26.06.95 
(47) 22.01.97 
(73) LaRF, s. r. o„ Nováky. SK; 
(54) Píliaci stroj na drevenú hmotu 

6 (51) B 41C 1100 
(11) 1437 
(21) 322-96 
(22) 23.10.96 
(47) 23.01.97 
(73) Galambošová Jolana, Nitra, SK: 
(54) Prípravok na ozdobovanie pohľadníc 

6 (51) B 41F 5/24, 13/12 
(11) 1435 
(21) 297-96 
(22) 15.07.96 
(47) 23.01.97 
(73) SOMA, spol. s r. o., Lanškroun, CZ: 
(54) Systém polohovej stabilizácie potlačovaného 

materiálu pri prechode tlexotlačiarenským 

strojom 

6 (51) B 650 27/00 
(11) 1447 
(21) 304-96 
(22) 03.10.96 
(3 l l ruv 4207-95 
(32) 170795 
(33) CZ 
(47) 28 01.97 
( 73) Roupec František, Ing .. Znojmo. CZ: 
(54) Obálka s doručenkou 
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6 (51) B 650 39/02, B 650 47/20 6 (51) F 24F 13/06 
(11) 1446 ( 11) 1430 
(21) 254-96 (21) 16-96 
(22) 12.08.96 (22) 18.01.96 
(3 l) 5531-96 (31) PUV 4668-95 
(32) 04.07.96 (32) 17.11.95 
(33) CZ (33) CZ 
(47) 28.01.97 (47) 22.01.97 
(73) RYKO. spol. s r. o., Dččín. CZ; (73) MANDÍK. obchodnč-technická kanceláí·. Praha 

(54) Spodná uzatváracia armatúra cisterny 5. CZ; 
(54) Štrbinové vzduchové vyústenie 

6 (51) B 650 39/02, B 670 3/00 
(11) 1444 6 (51) F 288 9/08 
(21) 398-96 (11) 1433 
(22) 04.12.96 (21) 238-96 
(47) 28.01.97 (22) 24.07.96 
(73) Kalvoda Vladimír, Ing., Bratislava, SK; (47) 23.01.97 
(54) Stredový dnový výpust (73) KOMO - Ing. Jii'í Kosek, Ostrava - Poruba, CZ; 

(54) Membránový odlučovač parného kondenzátu 

6 (Sl) B 650 90/32, F 16K 17/00 
(11) 1445 6 (51) G OIF 17/00 
(21) 399-96 (11) 1436 
(22) 04.12.96 (21) 320-96 
(47) 28.01.97 (22) 22.10.96 
(73) Kalvoda Vladimír, Ing., Bratislava, SK; (47) 23.01.97 
(54) Odvzdušňovací ventil (73) Vojtíšek Eduard. Bratislava, SK; 

(54) Mierka na meranie množstva tekutiny vo fl'a-
šiach 

6 (51) B 650 90/32, F 16K 17/00 
(11) 1448 
(21) 400-96 6 (51) G OlK 17/08 
(22) 04.12.96 (11) 1431 
(47) 28.01.97 (21) 77-96 
(73) Kalvoda Vladimír, Ing., Bratislava. SK; (22) 07.03.96 
(54) Poistný integrovaný ventil (47) 22.01.97 

(73) Oravská televízna fabrika, a. s., Nižná, SK; 
(54) Kalorimetrický snímač 

6 (51) C 08F 210/02, 218/08, C 08J 5/22, C 08L 23/08 
(11) 1440 
(21) 151-96 6 (51) G OIN 27/90 
(22) 06.05.96 (11) 1428 
(47) 27.01.97 (21) 434-94 
(73) VlJSAPL, a. s., Nitra, SK; (22) 09.12.94 
(54) Nízkotaviteľné fólie (47) 22.01.97 

(73) Výskumný ústav jadrových elektrární, a. s., Tma-
va, SK; 

6 (51) C 1 ID 1/22, 3/18, 3/382, 3/50, 3/40 (54) Rotačná sonda vírivých prúdov na nedeštruk-
( 11) 1434 tívnu kontrolu s výkyvným uložením snímača 
(21) 250-96 
(22) 08.08.96 
(47) 23.01.97 6 (51) G 21 F 9/36, B 650 88178, 85/82 
(73) .loachymová Matilda, DAMAJO, Banská Štiavni- (11) 1443 

ca, SK; (21) 321-96 
(54) Ekologicky nezávadné detergentné a dezodo- (22) 23.10.96 

račné prípravky na WC misy (47) 27.01.97 
(73) Horňák Drahoslav, Ing„ Uherský Brod, CZ: 
(54) Zásobník na skladovanie vyhoreného jadrové-

6 (51) E 04H 12/08, B 60M 1/20 ho paliva 
(l 1) 1432 
(21) 80-96 
(22) 12.03.96 
(47) 22.01.97 
(73) Mikloš Ján, Ing„ CSc„ Prešov, SK; 
(54) Priečkový stožiar 
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NDlK PredÍženie platnosti úžitkových vzorov 

(51) SBOID 17/02, 17/032 
(11) 431 
(21) 204-92 
(22) 2 LI 2.89 
(47) 02.03.94 
(43) 11.05.94 
(71) Drgoií Milan, Ing .. Bratislava. SK; 
(54) Regenerovateľné filtračné zariadenie 

(Sl) 5B 650 13/00 
(l l) S49 
(21) 209-92 
(22) 28.12.92 
(47) 29.06.94 
(43) 07.09.94 
(71) Petru Petr, Ing .. RAS. Východočeské papírny, a. 

s .. Lanškroun. CZ; 
(S4) Obal na čistiacu pastu a iné kozmetické vý

robky 

(51) SE 048 1178, SE 04C 2/26 
(11) 191 
(21) 48-93 
(22) 23.04.93 
(47) 20.07.9J 
(4J) 11.08.93 
(71) UNION KOMMERZ, spol. s r. o., Bratislava, 

SK: 
(54) Tepelnoizolačný materiál 

(51) SF 24B 1/10, S/00 
(11) 31 
(21) 17-92 
(22) 10.11.92 
(47) 03.06.93 
( 43) 14.07.93 
( 71) Encrgetec Gescllschaft fiir Energietechnik GmbH. 

l lannovcr, DE: 
(54) Teplovzdušná pec na pevné palivo 

TKlK 

Vo Vestníku č. t /97 bolo chybne uvedené meno pri
hlasovateľa PÚV č. 279-96 číslo zápisu 1153. 

Správne znenie: 
(73) Ungero Robcrt, Zvolen, SK; Ungero Oskar, Ing .. 
Zvolen. SK; 

Oprava 

(51) SF 42B 4/02 
(11) 455 
(21) 244-93 
(22) 19.11.93 
(47) 02.03.94 
(43) 11.05.94 
(71) Sellier & Bellot, a. s., Vlaším, CZ: 
(S4) Náboj do brokovnice s pyrotechnickými efek

tmi 

(51) G OlG 19/02 
(11) 300 
(2 l) 52-93 
(22) 30.04.93 
( 4 7) 29.09. 93 
(43) 10.l 1.93 
(71) Regnevič Vladimír, lng., Nitra. SK; 
(54) Osová váha 

(Sl) G01L7/IO 
(11) 336 
(21) 128-93 
(22) 26.07. 93 
(47) 25.11.93 
(43) 09.02.94 
(7 t) Regnevič Vladimír, Ing„ Nitra, SK; 
(54) Hydraulický tenzometrický snímač 
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( 1 l) 
(21) 
(22) 
(23) 
(31) 
(32) 

FG4Q 
LD4Q 
MC4Q 
MH4Q 
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Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov 

Číslo zápisu 
Číslo prihlášky 
Dátum podania prihlášky 
Výstavná priorita 
Číslo prioritnej prihlášky 
Dátum prioritnej prihlášky 

(33) Krajina priority 
(47) Dátum zápisu priemyselného vzoru 
(51) Triedenie priemyselných vzorov 
(54) Názov 
(72) Meno pôvodcu 
(73) Meno (názov) majiteľa 

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

zápisy priemyselných vzorov do registra 
čiastočný výmaz priemyselného vzoru 
výmaz priemyselného vzoru 
zánik priemyselného vzoru vzdaním sa 
nárokov 

MK4Q 

ND4Q 
PD4Q 

zánik priemyselného vzoru uplynutím doby 
platnosti 
predÍženie platnosti priemyselného vzoru 
prevod práv a ostatné zmeny majiteľov 
priemyselného vzoru 

Opravy. Zmeny. Rôzne. 

Opravy v udelených ochranných dokumentoch 

TA4Q 
TB4Q 
TC4Q 
TD4Q 
TE4Q 
TF4Q 
TG4Q 
TH4Q 
TK4Q 

meno pôvodcov 
oprava mien 
zmena mien 
oprava adries 
zmena adries 
oprava dát 
oprava chýb v triedení 
oprava alebo zmena všeobecne 
tlačové chyby v úradných vestníkoch 
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TG4Q Priemyselné vzory 

25008 
25009 
2:'01 0 
2501 1 
250 12 
25013 
250 14 
25 015 

(1 1) 25008 
(2 1) 340-95 
(22) 11.12.1995 
( 4 7) 14 o 1. 1997 
(54) Denný trezor 
( 51 l 25/02. l I 

počet vonkajších úprnv: 

25016 
25017 
250 18 
250 19 
25020 
25021 
25022 
25023 

(73) Q-NOVA, a. s„ P O . Hviezdoslava 79/123 , 018 51 
Nová Dubnica, SK; 

(72) Masník František, Ing., Pod - Sokolice 15, 9 11 Ol 
Trenč ín , SK; 

25024 
25025 
25026 
25027 
25028 
25029 
25030 
2.~03 1 

(11) 25009 
(21) 341-95 
(22) 1 l.J 2. 199.'i 
(47) 14.0 11 997 

25008 

(54) Denný depozitný trezor 
(Sl ) 25/02. 11 

počet vonkaj š ích úprav: l 

25032 
25033 
25034 
25035 
25036 
25037 
25038 
25 039 

(73) Q-NOV A, a. s , P. O. Hviezdoslava 79/ 123, O 18 ) 1 
Nová Dubnica, SK: 

(72) Masník františck. Ing .. Pod Sokol icam i 15, 9 11 O 1 
Trenčín , SK: 
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( 11) 25010 
(21) J50-95 
(22) 29 .12 . 1995 
(47) 14.01 1997 
(54) Strúhadlo na cesto 
(5 1) 07/02.08 

25009 

počet vonkajších úprav: 1 
(73) FIŠTEP, Igor Šiška, 956 14 Oponice 47, SK; 
(72) Šiška Igor. 956 14 Oponice 4 7. SK; 

250 10 

(11) 25011 
(21) 200-95 
(22) 23 .06.1995 
( 47) 21.0 II 997 
(54) Kapitola učebnice 
(51) 19/04.01 

počet vonkajších úprav: 12 
(73) SCIENTIA MEDICA, spol. s r. o. , Chlumová 3, 

130 00 Praha 3, CZ; 
(72) Hozáková Jana, MUDr„ Na okrouhlíku 2045, 

180 00 Praha 8, CZ; Víšek Vlastimil, prof, MUDr. . 
DrSc„ Na Vrších 20, 1O1 00 Praha J O, CZ; ·-

"""' ~----

-·-

~Ľ[2] 
--- -- - -

250 l 1 variant 1 

?-~· 

250 1 1 var ian t 2 
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2501 1 variant 3 
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25011 variant 4 
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250 l 1 variant 5 
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25011 ~ariant 6 
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250 l l variant 7 
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w~-~--~--
TéMA 

/ 
.1 

2501 1 variant 8 

25011 variant 9 

-~--

25011 variant 1 O 

liil ::::=...-- _. --

r71 
____ Ľ~J 

... -ilii:>iii---~------------

250 l l variant 1 1 
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„_ .... , . ' -~--~--~···--
TÉMA 

' 
1 

-

2501 1 variant 12 

( 11) 25012 
(21) 233-95 
(22) 04.08. 1995 
(47) 21.01.1997 
(31) DM/032048 
(32) 08.02. 1995 
(33) wo 
(54) Zmrzlina - Robot 
(.51) 01/01.02 

počet vonkajších úprav: 1 

1 

(73) UN ILE VER N. V .. Weena 455, 3013 AL Rotter
dam. NL; 

(72) Enrcch Anastasio Luis. Josep !ria 1 Bosch 1-3. 
08034 Barcelona. ES; 

( 11) 25013 
(21) 234-95 
(22) 04.08. 1995 
(47) 21.011997 
(31) DM/032049 

o 

25012 
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(32) 08.02.1995 
(33) wo 
(54) Zmrzlina - Had 
(51) 01/0102 

počet vonkajších úprav: 1 
(73) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotter

dam, NL; 
(72) Schwarz Peter-Michael. Schrôderstiftweg 22, 20 

146 Hamburg, DE: 

(11) 25014 
(21) 246-95 
(22) 16.08.1995 
(47) 2101.1997 

25013 

(54) Drôtená kuchynská polička 
(51) 06/06.04 

počet vonkajších úprav: 4 
(73) DROTOV - Združenie, Ul. mládeže 346, 038 21 

Mošovce, SK; 
(72) Piecka Ján, Ul. mládežc 346, 038 21 Mošovce. SK; 

Zubáň Juraj, Čerňakovo 39, 038 21 Mošovce, SK; 

/- J 
\ L 

, 
J1 

25014 variant 1 

/ J 
\ J 

II 1 
. 

' ~ ~ -

25014 variant 2 
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( 11) 25015 
(21) 247-95 
(22) 16 08.1995 
(47) 21.01.1997 

25014 variant 3 

25014 variant 4 

(54) Drôtená kozmetická polica 
(51 J 06/06.04 

počet vonkajších úprav: 3 
( 7J) DROTOV - Združenie, Ul. mládeže 346. 038 21 

Mošovce. SK: 
( 72) Piecka Ján. Ul. mládeže 346. 038 21 Mošovce. SK: 

Zubáň Juraj, Čerňakovo 39, 038 21 Mošovce. SK; 

25015 variant 1 

(11) 25016 
(21) 262-95 
(22) 28 08.1995 
(47) 22.01.1997 

25015 variant 2 

25015 variant 3 

(54) Kalendár s násuvnými ukazovatel'mi 
(51) 19/03.01 

počet vonkajších úprav: 1 
(73) Minjarík Ján, Gercenova 21, 851 O 1 Bratislava, SK: 
(72) Minjarík Ján, Gercenova 21, 851 O 1 Bratislava. SK: 

25016 
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( 11) 25017 
(21) 264-95 
(22) 30.08.l 995 
(47) 22.01.1997 
(31) 2045833 
(32) 03.03.95 
(33) GB 
(54) Nádoba s uzáverom 
(51) 09/01.01 

počet vonkajších úprav: 1 
(73) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotter

dam, NL: 
(72) Dinand Pierre Francois, 12 Rue Carnot, 92300 

Levallios Pcrret, FR; 

(11) 25018 
(21) 266-95 
(22) 30.08.1995 
(47) 22.01.1997 
(31) 2045835 
(32) 03.03.95 
(33) GB 
(54) Fľaša s uzáverom 
(51) 09/01.01 

25017 

počet vonkajších úprav: 1 
(73) UN!LEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rouer

dam, NL; 
(72) Dinand Pierre Francois, 12 Rue Camot. 92300 

Levallios Perret, FR: 
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(11) 25019 
(21) 265-95 
(22) 30081995 
(47) 2201.1997 
(31) 2045834 
(32) 03 03.95 
(33) GB 

25018 

(54) Nádoba s uzáverom 
(51) 09/01.0l 

počet vonkajších úprav: 1 
(73) UNILEVER N. V„ Weena 455. 3013 AL Rotter

dam, NL; 
(72) Dínand Píerre Francois, 12 Rue Camot, 92300 

Lcvallios Pc1Tet, FR; 

(11) 25020 
(21) 270-95 
(22) 06.09.1995 
(47) 22.01.1997 
(31) DMA/002954 
(32) 29.05.1995 
(33} wo 
(54) Fľaša 

(51) 09i01.0I 

25019 

počet vonk~jších úprav 
(73) Societe Des Produíts Nestle S. A., Case postale 

353, 1800 Vevey, CH: 
(72) Boyle M. Allan, Chemín du Petit Bosquet L 1806 

St. Légicr, CH; 
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( l I) 25021 
(21) 232-95 
(22) 03 08.1995 
(47) 23.01.1997 

25020 

(54) Sklo s grafickým vzorom na povrchu 
(S 1) 25/02.10, 07/01.33 

počet vonkajších úprav: 4 
(73) Ragan Jozef, Sládkovičova 1991, 093 02 Vranov 

nad Topľou, SK; Raganová !nna, Sládkovičova 

1991, 093 02 Vranov nad Topľou, SK; 
(72) Ragan Jozef, Sládkovičova 199 l, 093 02 Vranov 

nad Topľou, SK; Raganová lona, Sládkovičova 

1991, 093 02 Vranov nad Topľou, SK; 

25021 variant 1 

25021 variant 2 

( l l) 25022 
(2 l) 274-95 
(22) 11.09. 1995 
(47) 24 .01.1997 

25021 variant 3 

25021 variant 4 

(54) Sedlová šikmá odbočka rúrových systémov 
(5 1) 23/01.03 

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

222, 949 53 Nitra, SK; 
(72) Civáň Peter, Ing., Čajkovského 1, 949 01 Nitra. 

SK; Šrank Peter, Ing., Andreja Hlinku 39, 949 01 
Nitra, SK; Krivuš Július, Mojmírovce č. d. 873. 
951 15 Mojmírovce, SK; 

( 1 J) 25023 
(2 1) 277-95 
(22) 13.09. 1995 

25022 
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(47 ) 24.0 1.1997 
(54) D revené skladačky 
(51 l 2J/Ol.08 

počet vonkajších úprav: 20 
( 73 ) TROLL, s. r o„ Hronsecká cesta 1, 976 3 l Hron

sek, SK; 
(72 ) Bahýlová Lucia, Ludvika Svobodu 468/40, 976 32 

Bauín, SK; Križanová Zuzana, 29. augusta 
1013/49, 958 01 Partizánske, SK: 

25023 variant 1 

25023 variant 2 

25023 variant 3 

25023 variant 4 

25023 ~ ;; r iant 5 

25023 vanant 6 

25023 variant 7 



VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 4 - 1997 - SK (priemyselné vzory) 77 

25023 variant 8 25023 variant 12 

25023 variant 9 2:i02J varianl 13 

25023 variant 1 O 25023 variant 14 

25023 variant 11 25023 variant 15 
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25023 vari ant 16 

25023 varian t 17 

25023 varian t 18 

25023 var[ant 19 

( 1 1) 25024 
(2 1) 296-95 
(22) 02. l 0.1995 
(47) 24.0 1. 1997 

2502:l variant 20 

(54) Skladací objekt pre deti 
(51 ) 21/01.08 

počet vonkaj ších úprav: 1 

(73) Kordošová Kam ila, Ing„ Nezábudková 4, 821 OJ 
Bratis lava, SK; Škripe1i Marek, Ing., Tekovská 7. 
82 1 09 Bratislava, SK; 

( 72) Kordošová Kamila, Ing„ Nezábudková 4. 821 OJ 
Bratislava, SK; Škripeň Marek, Ing., Tekovská 7. 
82 1 09 Bratislava. SK 
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( 11 ) 25025 
(2 1) 297-95 
(22) 05. 10. 1995 
(47) 24.01.1997 

25024 

(31 ) 28681-95 
(32) 22.09. 1995 
(33) CZ 
(54) Výčapný stojan 
(51) 07/04. 15 

počet vonkajších úprav: 
(73) K1ýsl Lubomír, Ing., Mnjakovského 34, 323 19 

Plzeň, CZ; 
(72) Krýs! Lubomír, lng., Majakovského 34, 323 19 

Plzeň, CZ; 

( 11 ) 25026 
(21) 298-95 
(22) 05. 10. 1995 
(47) 24.0 1.1997 
(3 1) 28682-95 
(32) 22.09. 1995 
(33) CZ 
(54) Výčapný stojan 
(51) 07/04 .1 5 

25025 

počet vonkajších úprav: 1 
(73) Krýs! Lubomír, lng., Majakovského 34, 323 19 

Plzeň, CZ; 
(72) Krýsl Lubomír, lng., Majakovského 34, 323 J 9 

Plzeň, CZ; 
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( II) 25027 
(2 I) 3I0-95 
(22) 26101995 
(4 7) 24 011997 
( :'i 4) Rekondičný stôl 
(5 1) 06/03.06 

25026 

počet von kajších úprav: 6 
(73 ) Fclgr Josef, Štefánikova 379. 500 02 Hradec Kľá

lové, CZ; 
(72) Felgr Josef Štcfánikova 397. 500 02 Hradec Krá

lové, CZ: 

25027 vaľiant 1 

25027 variant 2 
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25027 variant 4 

-

25027 variant 3 25027 vnriant 5 

25027 variant 6 
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( 11) 25028 
(21) J 14-95 
(22) 3 1 1 o 1995 
(47) 2401 1997 
(54 ) Cestná informačná tabuľa 
(5 1) 20/03 03 

počet vonkaj ších úprav 9 
(73) Pecha Harant, Havl í čkova 3:\ .'i86O1 Jihlava, CZ; 
(72) Pecha Harant, Havl íčkova 33, 586O 1 Jihlava, CZ; 

25028 variant J 

25028 variant 2 

2 5028 variant 3 

2:1028 variant 4 

25028 variant .'i 

25028 variant 6 

-DD.0°cA. 

-OD.one• 
11$ 1 

25028 variant 7 

E,tíĎ.-0"cf•~ 

~crsi 
l$i '"' 

25028 variant 8 

Í:DIJ.O"é~: 
1=00!_0°c11'· 

25028 variant 9 
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( 11) 25029 
(21) 318-95 
(22) 08.1 J .1995 
(47) 24.01.1997 
(31) 29/038 692 
(32) 08.05.95 
(33) us 
(54) Batéria prenosných komunikačných zariadení 
(51) 14/03.10 

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

Schaumburg, lllinois 60196, US; 
(72) Amero Willard Francis, 5937 Williamsport Drive, 

Flowel)' Branch, Georgia, 30542, US; Fay Eugene 
Richard, 750 Heron Drive, Delray Beach, Florida, 
33444, US; McMurray Charles Ross, l 005 S. 
Montery Circle, Boynton Beach, Florida, 33436, 
US ; 

o o 

( 11) 25030 
(21) 320-95 
(22) 10.11 . 1995 
(47) 24.01.1997 

25029 

(31) M9503879.5, M9506347 . l 
(32) 15.5.1995, 11.8.1995 
(33) DE, DE 
(54) Verejný obrazový telefón a jeho súčasti 
(51) 14/03 .01 

počet vonkajších úprav: 3 
(73) Triple i GmbH fiir tcchnische Kommunikationsin

tegration, Andernacher Straf.Ie 6a, D-9041 1 
Níírnberg, DE; 

(72) Herrmann Klaus, Rankestraf.le 74, D-90461 
Níírnberg, DE; 
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25030 variant J 



VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 4 - 1997 - SK (priemyselné vzory) 85 

25030 variant 2 

25030 variant 3 

(l l) 25031 
(2 l) 325-95 
(22) 16.11.1995 
(47) 24.0 1.1997 
(3 l) M 9504035.8 
(32) 19.5. 1995 
(33) DE 
(54) Športové oblečenie 
(5 l) 02/02.01 

počet vonkajších úprav: 5 
(73) adidas AG. Adi-Dassler-Strasse l-2, D-91074 Her

zogenaurach, DE; 
(72) Grant Leeford, Via Sp. Antonio 156, Sankt Ellena 

Qua1to Sardinia, IT; 

2503 l variant l 

2503 l variant 2 
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2503 1 variant 3 

25113 1 variant 4 

2503 1 vanant 5 

( 11) 25032 
(21) 329-95 
(22) 22 .11 1995 
( 4 7) 24 .0 1.1 997 
(54) Hrací plán stolovej spoločenskej hry 
(5 1) 21/01.01 

počet vonkajších úprav: 2 
(73) Elek Alexander, Ing .. Neratovické nám. 21 43/25, 

929 O l Dunajská Streda, SK; 
(72) Elek Alexander, Ing., Neratovické nám. 2 143/25 , 

929 O l Dunajská Streda. SK: 

25032 variant 1 

[}{]@[p[p@~ 

Vjr1ltll )MHUkjcb delailo• hncltho ..... , 
ÚDytUjatllloY - ~lliovrohu 

plJ.nu 
$brtoWKS.p1l1 - Poll?ko 111t111ou 

PNMY&110111ipkou 
C1rv1116 pol!?:io -St1Íb'T1pn : Hrít 
• dwvml t(pQmt lahomukonC.lným 

Ni\MT\opoll u mu· 
Jfvri tJl' don kJolcy 

'""""· Mo'1•pol1 - Oia11111p1otezJhra-
11ttcnllfpb1DI ~Hfit tlhomu-

kanll:iýmna1om10 
p:illp0Ji11 t11kfolcy 
doprtclu. 

C11't'1Mp11l1 - SllnCMltl POlovnlb: 
1 pt1ti.at itpbml Hráč Uhom 1Xonta

~m ru 1om10 po11 
UmtAfVfil:lt p.lf 
krokovdo~U. 

SPOLOČENSKÁ HRA 
(~hodn6. pre dell o.d 6 r.) 

. lal.tillut.t,111nlmio 
•bpyt.111 uUll11.ilu. 
t„ ,„,,1n.iu1,....„~,„1or. 

•l.illinr11 t11111,1ti.bo1. · 

fn~ 
1 PRAVIDLA NRT 1 

He~ u ollN postn'Cnlnl ftourld; fur~· 
t!XCN) v CIU'ytt. 
Hoa.n!m tt.1llly kocioumb%1 ITQlll'll1ni· 
stliplf~!Urlov-•dtg:o&e.. 
Sm1r hry )tpodll1met\J l/plr;y. 
Po hotknf kod;ou f~lllb po:i;IU;il o ICl'k.o 
pOll'eok dopi~u . kol\Q uQ.ru)I vrcMJ. 
stu nakodty. 
Ht1Clhrajll 1lr~YO 
Sm1rom doprtdu ľl\)lillu motno ~vil 
al na obW1rW pol'-!tco. ' ~ ~ $\a~cu 
11Qllrlo.J vfDdflhry. 
Ktd u "llllfb doct:anc •me1am Gal>dv 
ruabsadtMpalltko (tvOlilplc:amta1· 
lltr.lf\oPOl2kl), WNNll'ylidllllry 
V)r.1derlt liQllRy $.l m4lu ll10'w"U ZllbstrJI 
llry,pc:Wd1f)ldln zht1.Cov.111WntobUdf 
vh11cy U'/Tf lllirlfnovt palltluvzJtirac1 
Po Wdom hodu1 ~Iry kockcv. h:it 

ljh11d1 ul1n1"' -SttnaltfilnovipOlll tNmolnosf~uhO:Jk. 

Vtf• IDsll•I 

25032 variant 2 
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(11) 25033 
(21) 335-9:'i 
(22) OJ.12.199:'i 
(47) 27.01.1997 
(54) Vysokozdvižný vozík 
(:'ii) 12/0:'i.03 

počet vonkajších úprav: 2 
(73) V AB SIPOX, a. s., Partizánska 73, 957 11 Bánovce 

nad Bebravou, SK; 
(72) Predanocy Ján, Ing., Cibislávska 1025/5, 957 O 1 

Bánovce nad Bebravou, SK; 

25033 variant l 

25033 variant 2 

(11) 25034 
(21) 337-95 
(22) 07.12.1995 
(47) 27.01.1997 
(3 1) 5 802-00 
(32) 22 06. 1995 
(33) BX 
(54) Tkáčsky stroj 
(51) 15/06.03 

počet vonkajších úprav: 1 
(73) PJCANOL N. V., Polenlaan 3-7, 8900 leper, BE: 
(72) Shaw Henry, Zuiddreef 5, 8640 Woesten-V lete-ren, 

BE; 

1 

1: 

II 
_JL __ 

25034 
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( 11 ) 25035 
(2 1) :138-95 
(22) 07. 12. 1995 
(47) 270 [1997 
(54) Dekoratívny predmet z dreva a sušen)'ciJ kvetov 
(51 ) 11/02.06. 11/02.08 

počcl vonkajších úprav : 1 1 

(Tl ) Malik Dušan, P1·ibišova 17, 841 05 Bratislava. SK: 
(72 ) Malík Dušan, Pribišova 17, 84 1 05 Bratis lava, SK: 

2:'i035 variant I 

25035 \ an:int 2 

25035 variant 3 

25035 variant 4 

25035 varia nt 5 
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250]:5 variant 6 
25035 variant 9 

25035 variant 7 
2503 5 variant IO 

25035 variant 8 2:503) variant 1 1 
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( 11 ) 25036 
(21) 12-96 
(22) 1601 1996 
(47) 27 01 1997 
(54) Elektrické svietidlo na lineárne žiarivky 
(51) 26105 01 

počet vonkajších úprav: 1 
(Tl) LUX EL, spo l. s r. o., Masarykova 31, 660 85 Brno, 

CZ: 
(72) Kubela Dušan, Ing. , 664 57 Menín 263, CZ: Pala 

Jan, Ing., Kotlanova 1 b, 628 00 Brno. CZ; Machá
ček Jaroslav, JUDr, Ondrouškova 7, 635 00 Brno. 
CZ 

~1111111111111111 11 1~ 

( 11 ) 25037 
(2 1) 13-96 
(22) 16.0 1 1996 

-. 
. -

25036 

(47) 2701.1997 
(:l 1) 95 2883 l 
(32) 29. 11. J 995 
(33) CZ 
(54) Záves svietidla 
(51 ) 26/05.99 

počet vonkajších úprav: 2 
(73) LUXEL, spo l. s r. o. , Masarykova 31 , 660 85 Brno, 

CZ; 
(72) Pala Lubomír, Slámova 46, 61 8 00 Brno, CZ; Ku

bela Dušan, Ing., 664 57 Menín 263 , CZ: Machá
ček Jaroslav, JUDr., Ondrouškova 7, 635 00 Brno, 
CZ; Kratochví l Libor, Ing., Oblá 77, 625 00 Brno, 
CZ; Pala Jan, Ing., Kotlanova 1 b, 628 00 Brno, CZ; 

2503 7 vari ant 1 

25037 variant 2 
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( l l) 25038 
(21) 23-96 
(22) 06.02.1996 
(47) 27 01.1997 
(31) 205143[ 
(32) 26 l 0.1995 
(33) GB 
(54) Viacdávková dávkovacia íl'aša 
(51) 09101.01 

počet vonkajších úprav: 1 
(73) Shell lnternational Petroleum Company Limited, 

Shell Centre, SE! 7NA London, GB; 
(72) C larke Lionel John, clo SHEL fNTERNATIONAL 

PETROLEUM COMPANY LIMITED, SE! 7NE 
London, GB; Hodgins Leslie Francis, clo SHELL 
INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY 
LIMITED. SE! 7NE London, GB; 

(11) 25039 
(21) 122-96 
(22) 1 l .06. 1996 
(47) 27.01.1997 

25038 

(54) Prevodová skriňa lisu 
(51) J 5199.15 

počet vonkajšich úprav: 
(73) Martiol, spol. s r. o., Cyrila a Metoda 34. 036 07 

Vrútky, SK; 
(72) Čipkala Milan, Ing., Blažeja Bullu 2, 036 08 Mar

tin, SK; 
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2503') 
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PD4Q Prevody priemyselných vzorov 

Podľa§ 58 zákona č. 52711990 Zb. v znení neskorších zákonov boli do registra priemyselných vzorov zapísané tieto 
prevody: 

Číslo zápisu Číslo prihlášky 

22 187 V-24126/91 

23 717 V-24771í91 

ND4Q 

Názov 

Ochranný odev pre záchrannú 
zdravotnú služby 

Štítok na textilné podlahové 
krytiny 

Nový majiteľ 

TRINOM Brno, spol. s r. o„ .le
zuitská II. Brno. CZ; 

Gemeinschaft umweltfrcundlieher 
Teppichboden, e. V., Aachen, 

PredÍženie platnosti priemyselných vzorov 

Dátum zápisu 
prevodu: 

03.02.97 

14 02.97 

Podľa§ 54 ods. 2 zákona č. 52711990 Zb. v znení neskorších zákonov bola predÍžená platnosť zápisu týchto priemysel
ných vzorov; 

Číslo zápisu Číslo prihlášky Dátum prihlásenia Názov PredÍženie do: 

22 187 V-24126/91 07.03. 1991 Ochranný• odev pre záchranné služby 07.03.2001 

23 ID V-24603/91 14.08.1991 Automobilová poistka proti krádcží 14 08.2001 

23 155 V-24775/91 15.10.1991 Teplovzdušná pec na drevo 15.102001 

23 276 V-24713/91 20.09. 199 l Dávkovací balónik pre prístroj na 20.09.2001 
predbežné vyši:treníe 

23 :186 25005-91 17.12.1991 Halogénová stolná lampa 17.12.200 l 

:n 503 V-24886/91 15. l l 1991 Stonka a päta pohárika na pitie 15.11.2001 

23 )73 24426-91 14.06.1991 Pružná nádržka z plastick~ho materiá- 14 06 2001 
Iu s ventilovým uzáverom 

23 583 24920-91 2711.1991 Elektrická naparovacia žehlička 27. 1 1.2001 

. ·~-------~--~---

:n 593 25152-92 13.02.1992 Porcelánová súprava 13.02 2002 

21 594 25151-92 13.02.1992 Porcelánový súbor 13 02 2002 
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Číslo zápisu Číslo príhlášky Dátum prihlásenia Názov PredÍženie do: 

---· 

23 646 24914-91 26.11.1991 Požiarny detektor 26. 11.2001 

23 709 24846-91 06.11.1991 Stavebnicová kocka 06.11.2001 

23 710 24845-91 06.11.1991 Stavebnicová kocka 06.11.2001 

23 711 24844-91 06.11.1991 Stavebnicová kocka 06.11.2001 

23 712 24843-91 06. J 1.1991 Stavebnicová kocka 06. I J.2001 

23 717 24771-91 1 LI0.1991 Štítok pre textilné podlahové krytiny 1 1. I0.2001 

23 799 25035-91 23.12.1991 Rukoväť holiaceho strojčeka 23.12.2001 

23 879 25076-92 17.01.1992 Telefónne slúchadlo 17.01.2002 

23 880 25077-92 17.01.1992 Korpus telefónneho prístroja 17.01.2002 

24 065 24997-91 19.12.1991 Maloobsahový motocykel 19.12.2001 

24 374 24884-91 15.11.1991 Rekonštruované prvky železničného 15.11.2001 
vagóna 

MH4Q Zánik práva na priemyselný vzor 

Číslo PVz Dátum zániku 

23 264 12.11.1996 
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( 111) 
(151) 
( 180) 

(210) 
(220) 
(3 l O) 
(320) 
(330) 
(510) 
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Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov ochranných známok 

číslo zápisu 
dátum zápisu 
dátum, dokedy môžu mať známkové práva 
účinok 

číslo prihlášky 
dátum podania prihlášky 
číslo prioritnej prihlášky 
dátum prioritnej prihlášky 
krajina priority 
zoznam výrobkov a/alebo služieb 

(511) 

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

(800) 

úd~j o triede alebo triedach podľa medzinárod
ného triedenia výrobkov a služieb (Nicejská 
klasifikácia) 
reprodukcia známky 
trojrozmerná známka 
údaje o uplatňovaných farbách 
meno(-á) a adresa(-y) majiteľa(-ov) známky a 
úd~je o jeho (ich) priemyselnej alebo obchod
nej činnosti 
údaje o medzinárodnom zápise 
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Ochranné známky 

177 335 
177 336 
177 337 
177 338 
177 339 
177 340 
177 341 
177 342 
177 343 
177 344 
177 345 
177 346 
177 347 
177 348 
177 349 
177 350 
177 351 
177 352 
177353 
177354 
177 355 
177 356 
177 357 
177 358 
177359 

(111) 177 335 
(220) 01.10.1996 
(151) 08.01.1997 
( 180) o 1.10.2006 

(54o) VEGA VIT A 

177 360 
177 361 
177 362 
177 363 
177 364 
177 365 
177 366 
177367 
177 368 
177 369 
177370 
177 371 
177 372 
177373 
177 374 
177 375 
177376 
l 77 377 
177 378 
177 379 
177 380 
177 381 
177382 
177 383 
177 384 

( 730) BONA VIT A-SERVIS, spol. s r. o., Stolárska 
11, 831 05 Bratislava, SK; 

(510) Dietetické a diabetické potraviny upravené na 
lekárske účely; dietetické a diabetické výrobky 
obilné, kukuričné, sójové a ich zmesi na lekárske 
účely; dietetické a diabetické cestoviny a cereálne 
výrobky na lekárske účely. Pekárske, cestovinár
ske a cukrárske výrobky; múka (potravinárska); 
múčne výrobky; chlieb; pečivo; jemné pečivo; 
koláče, zákusky; sušienky; sucháre; slané tyčinky; 
cestoviny; strúhanka; cukrovinky; sójové potravi
ny; výrobky obilné, kukuričné, sójové a ich zme
si. Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; ob
chodný manažment a podnikové poradenstvo; po
radenstvo a služby v obchodnej činnosti; sprost
redkovanie obchodnej činnosti uvedených výrob
kov. 

(511) 5. 30. 35 
( 21 O) 2566-96 

( 1 II) 177 336 
(220) O 1.1O.1996 
( 151) 08.01.1997 
(180) o 1.10.2006 

!540) VEGAFLAKES 
(730) BONA VIT A-SERVIS, spol. s r. o., Stolárska 

11, 831 05 Bratislava, SK; 
( 510) Dietetické a diabetické potraviny upravené na 

lekárske účely; dietetické a diabetické výrobky 
obilné, kukuričné, sójové a ich zmesí na lekárske 
účely; dietetické a diabetické cestoviny a cereálne 

177 385 177 410 
177 386 177 411 
177 387 177 412 
177 388 177 413 
177 389 177 414 
177 390 177 415 
177 391 177 416 
177 392 177 417 
177 393 177 418 
177 394 177 419 
177 395 177 420 
177 396 177 421 
177 397 177 422 
177 398 177 423 
177 399 177 424 
177 400 177 425 
177 401 177 426 
177 402 177 427 
177 403 177 428 
177 404 177 429 
177 405 177430 
177 406 177 431 
177 407 177 432 
177 408 177433 
177 409 177 434 

výrobky na lekárske účely. Pekárske, cestovinár
ske a cukrárske výrobky; múka (potravinárska); 
múčne výrobky; chlieb; pečivo; jemné pečivo; 

koláče, zákusky; sušienky; sucháre; slané tyčinky: 
cestoviny; strúhanka; cukrovinky; sójové potravi
ny; výrobky obilné, kukuričné, sójové a ich zme
si. Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; ob
chodný manažment a podnikové poradenstvo: po
radenstvo a služby v obchodnej činnosti; sprost
redkovanie obchodnej činnosti uvedených výrob
kov. 

(511) 5, 30, 35 
(21 O) 2567-96 

(111) 177 337 
(220) 21.02.1994 
(151) 08.01.1997 
(180) 21.02.2004 

(540) JUMP 
(730) KRAFT JACOBS SUCHARD A.G. (KRAFT 

JACOBS SUCHARD SA) (KRAFf JACOBS 
SUCHARD Ltd) Klausstrasse 4-6, Cll-8008 
Ziirich, CH; 

(51 O) Kakao, čokoláda, kakaové a čokoládové výrobky, 
cukrárske výrobky, cukríky, pečivo. 

(511) 30 
(210) 406-94 

( 11 l ) 177 338 
(220) 27.07.1994 
(!:'ii) 08.01.1997 
(180) 27.07.2004 

(540) LENICALM 
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(730) LABORATOIRES DOLISOS, 71, Rue Beau
bourg, 75003 Paris, FR; 

(510) Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdra
votnícke; výrobky dietetické na lekárske účely, 
potraviny pre deti, náplasti, obväzový materiál; 
hmoty na plombovanie zubov a na zubné odtlač
ky; dezinfekčné prostriedky; prostriedky na ni
čenie hmyzu ; fungicídy, herbicidy. 

(51 1) 5 
(210) 1681-94 

( 1 l J) J 77 339 
(220) 27.07 .1994 
(151) 08.01.1997 
(180) 27.07.2004 

(540) DROSETUX 
(730) LABORATOIRES DOLISOS, 71 , Rue Beau

bourg, 75003 Paris, FR; 
(51 O) Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdra

votnícke; výrobky dietetické na lekárske účely, 

potraviny pre deti, náplasti, obväzový materiál; 
hmoty na plombovanie zubov a na zubné odtlač
ky; dezinfekčné prostriedky; prostriedky na ni
čenie hmyzu; fungicídy, herbicídy. 

(5 1 1) 5 
(2 1 O) 1682-94 

( 1 1 1) 177 340 
(220) 27.07. 1994 
(151) 08.01.1997 
( 180) 27.07.2004 

(540) HOMEODOSE 
(730) LABORATOIRES DOLISOS, 71, Rue Beau

bourg, 75003 Paris, FR; 
(51 O) Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdra

votnícke; výrobky dietetické na lekárske účely, 

potraviny pre deti , náplasti, obväzový materiál; 
hmoty na plombovanie zubov a na zubné odtlač
ky; dezinfekčné prostriedky; prostriedky na ni
čenie hmyzu; fungicídy, herbicídy. 

(511) 5 
(210) 1683-94 

(III) 177341 
(220) 27.07. 1994 
(151) 08.01 .1997 
( 180) 27.07.2004 

(540) ERPACE 
(730) LA BORA TOIRES DOLISOS, 7 J, Rue Beau

bourg, 75003 Paris, FR; 
( 5 1 O) Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdra

votnícke; výrobky dietetické na lekárske účely, 

potraviny pre deti , náplasti, obväzový materiál; 
hmoty na plombovanie zubov a na zubné odtlač
ky; dezinfekčné prostriedky; prostriedky na ni
čenie hmyzu; fungicídy, herbicídy. 

(5 J 1) 5 
(21 O) 1684-94 

( 1 1 1) 177 342 
(220) 27 .07.1994 
( 1 5 1) 08 o 1. 1997 
(180) 27.07.2004 

(540) DOLISOS 
(730) LABORATOIRES DOLISOS, 71, Rue Beau

bourg, 75003 Paris, FR; 
(51 O) Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdra

votnícke; výrobky dietetické na lekárske účely. 

potraviny pre deti, náplasti , obväzový materiál; 
hmoty na plombovanie zubov a na zubné odtlač
ky; dezinfekčné prostriedky; prostriedky na ni
čenie hmyzu; fungicídy, herbicídy. 

(511) 5 
(21 O) 1685-94 

( 1 11) 177 343 
(220) 28 07.1994 
(310) 821250 
(320) 01.02.1994 
(330) BE 
(l s 1) 08 01.1997 
( 180) 28.07.2004 

(540) PAUSERA 
(730) The Upjohn Company, 7000 Portage Road, 

Kalamazoo, Michigan, US; 
(51 O) Farmaceutické prípravky. 
(51 J) 5 
(210) 1691-94 

( 1 11) 177 344 
(220) 28 07.1994 
( 151) 08 .01.1997 
( 180) 28.07.2004 

(540) CAREBEARS 
(730) Tl{OSE CHARACTERS FROM CLEVE-

LAND, INC., One Arnerican Road, Cleveland, 
Ohio 44144, US; 

(S 1 O) Papier, lepenka, výrobky z papiera a kartonážne 
výrobky, tlačoviny, knihárske výrobky, fotogra
fie, papiernické výrobky, lepidlá na kancelárske 
účely a pre domácnosť, potreby pre umelcov, 
maliarske štetce, písacie stroje a kancelárske po
treby (s výnimkou prístrojov). učebné a školské 
potreby a pomôcky (s v),nimkou prístrojov), oba
lové materiály z plastov (nezahrnuté v iných trie
dach), hracie karty, tlačiarenské písmená, tlačia
renské štočky ; textil a textilný tovar (nezahrnul)' 
v iných triedach), posteľná bielizeň a prestieranie, 
odevy, obuv, pokrývky hlavy. · 

(511) 16,24,25 
(21 O) 1698-94 

( 1 1 1 ) 177 345 
(220) 23.09.1996 
(151) 08.01.1997 
( 180) 23 .09.2006 
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(540) 

(730) HORDEN, a. s., Orešanská l I, 9 I 8 59 Trnava, 
SK: 

(51 O) Pivo. 
(5 I I) 32 
(2 10) 249.'i -96 

( 1 1 1) 177 346 
(220) 23 07. J 993 
( 15 1) 08 .0 1.1 997 
(180) 23 07 .2003 

(540J WORKS OF ART YOU CAN 
WALKON 

(730) The Amtico Company Limited, Bridgewater, 
Somerset, GB; 

(5 10) Nekovové dlaždice, podlahové k1ytiny. 
(5 l l) 19, 27 
(2 1 O) 1240-93 

( l l J) 177 347 
(220) 28 09 1993 
( 1 5 1) 08 o 11997 
(J 80) 28.09.2003 

(540J BAMBINKO 
(730) ZEMPMILK, a. s„ Lastomírska 1, 07 1 O 1 Mi

chalovce, SK; 
(5 IO) Mlieko a iné mliekárenské výrobky, naj mä tavené 

syry. 
(5 I l) 29 
(2 1 O) 1728-93 

( 1 1 1 ) 177 348 
(220) 28 09 1993 
( 15 1) 08.0 11997 
( 180) 28 09 2003 

(ťi40J MARATÓN 
(730) ZEMPMILK, a. s., Lastomírska I, 07 1 O l Mi

chalovce, SK; 
(5 1 O) Mlieko a iné mliekárenské výrobky, najmä tavené 

syry. 
(5 \I ) 29 
(210) 1729-93 

( 1 1 1) 177 349 
(220) 16 09. 1996 
(151 ) 080 1.1997 
(1 80) 16.09.2006 

(540) 

A 
/BETE KO 

(730) PREFABETÓN HOLDING, a. s„ Ž:clezni l'ná 
12, 972 4 1 Koš, SK: 

(5 l O) Debniaca betónová tvárnica, murovacia betónová 
tehla, murovacia betónová tvárnica. 

(5 11 ) 19 
(2 10) 2441-96 

(I II ) 177 350 
(220) 12.07. 1996 
( 1 sl) 09 o 1 1997 
( 180) 12.07.2006 
(540) 

(730) KLEMBER, spol. s r. o., Nová Osada č. 7S 7, 
929 O 1 Dunajská Streda, SK; 

(51 0) Káva. 
(5 11 ) 30 
(210) 1834-96 

( 111 ) 177 351 
(220) 12 07 1996 
( 1 5 1) 09 O 11 997 
( 180) 12 07 2006 
(540) 

(730) KLEMBER, spol. s r. o., Nová Osada č. 757, 
929O 1 Dunajská Streda, SK; 

(5 1 O) Káva. 
(5 11 ) 30 
(2 1 O) 1835-96 

(111) 177 352 
(220) 28 07 1992 
( 1 :\ l ) 14 O 11 997 
( 180) 28 07 2002 
(540) 



(730) 

(510) 
(511) 
(210) 

( 1 1 1) 
(220) 
( 15 J) 
( 180) 

(:'i40) 

(730) 

(:'i 1 1) 
(21 O) 

( 1 1 1) 
(220) 
( 151) 
( 180) 
(:'i40) 

(730) 

(51 O) 

('ii 1) 
(2 10) 
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Schomburg Čechy a Morava, s. r. o., Kubánske 
nám. 1 1, l 00 05 Praha 1 O, CZ; 
Chemické ochranné látky, chemické stavebniny. 
1, 2, 19 
70542 

177 353 
14. 12. 1992 
14.01.1997 
14.12.2002 

HERR'S 
HERR HOLDINGS, lne., spoločnosť zriadená 
pod l'a zákonov štátu Delaware, 103 Springer 
Building, 3411 Silverside Road, Wilmington, 
Delaware 1981 O, US; 
Malé občerstvenia z potravín patriacich do triedy 
29, zemiakové lupienky a chrumky, zemiakové 
hranolčeky a krokety, cibuľové prstence, lupienky 
s obsahom slaniny a bravčového mäsa, syrové 
krekery, syrové plátky a zvitky, krekery s araši
dov)'m maslom, oškvarky, oriešky, zmesí obsahu
júce najmä spracované ovocie, oriešky a hrozien
ka, zmesi obsahujúce kešu oriešky a hrozienka, 
zmesi obsahujúce hrozienka a mandle; kukuričné 
lupienky a placky, omáčky, nátierky, krémy a 
chuťové omáčky s mliekom a bez mlieka, malé 
občerstvenia z potravín patriacich do triedy 30, 
extrudované a tvarované pečivo, praclíky, praclí
ky polievané čokoládou, obilné chrumky a lu
pienky, obilné pečivo so syrovou príchuťou, na
cho placky, vafle, krekery, pražená kukurica, pra
žená kukurica so syrovou príchuťou , pražená ku
kurica s karamelovou príchuťou, sladké pečivo. 
škoricové hrianky. 
29, 30 
73817 

177 354 
30.11.1993 
14.01.1997 
30. J 1.2003 

1 OAMKI 
Ústredn)• automotoklub Slovenskej republiky, 
Wolkerova 4, 851 O 1 Bratislava, SK; 
Automobily, motocykle; uzatváranie poistných 
zmlúv, distribúcia a predaj akreditívov a karne
tov; opravy automobilov; prenájom automobilov, 
sprostredkovanie prepravy, remorkáž, poskyto
vanie pomoci pri doprave, ťahanie alebo vlečenie 
dopravných prostriedkov pri nehodách, organi zo
vanie ciest; organizovanie športových súťaží , vý
stav. vyučovanie a vzdelávanie v oblasti doprav
nej výchovy a bezpečnosti cestnej premávky. in
formácie o možnostiach rekreácie, vydávanie 
textov s výnimkou rekfamných, klubové služby 
(výchovno-zábavné); prevádzkovanie kempov, 
prevádzkovanie výstav. 
12, 36, 37, 39,41 , 42 
2212-93 

( 1 1 1) l 77 355 
(220) 07.01.1994 
(151) 14.01 .1997 
( 180) 07.01.2004 

(540) CIT ANEST 
(730) Astra Aktiebolag, S - 15185 Sôdcnal.Je, SE; 
(51 O) Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdra

votnícke. výrobky dietetické pre deti a chorých, 
náplasti, obväzový materiál, hmoty určené na 
plombovanie zubov a na zubné odtlačky, dezin
fekčné prostriedky, prostriedky na ničenie rast
linných a živočíšnych škodcov, antiparazitné lát
ky. 

(511) 5 
(21 O) 27-94 

(111) 177356 
(220) 10.01 .1994 
(151) 14 .01.1997 
( 180) 1O.O1.2004 

(540) HewSaw 
(730) VEISTO-RAKENNE RAUTIO OY, 52700 

Mäntyha1ju, FI; 
(51 O) Strojové rámové píly. 
(511) 7 
(21 O) 29-94 

( 1 1 1) 177 357 
(220) 18.01 . 1994 
( 15 1) 14 o 1. 1 997 
( 180) 18.01.2004 
(540) 

(730) 

(51 O) 
(511) 
(210) 

Deák Ernest, JUDr., Tes.lova 26, 821 02 Brati
slava, SK ; 
Periodická publikácia. 
16 
81-94 

( 1 1 1) J 77 358 
(220) 19.01.1994 
(151) 14.01.1997 
( 180) 19.01.2004 

(540) STRATUS 
(730) CHRYSLER CORPORA TJON, 12000 Chrvs ler 

Drive. City of Highland Park, 48288 l'vlichigan 
US; 

(51 O) Motorové vozidlá a ich časti . 

(511) 12 
(2 1 O) 85-94 

( 1 1 1 ) 177 359 
(220) 19.01.1994 
( 15 1) 14 . o 1. 1997 
(180) 19.01.2004 
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(540) 

(730) 

(510) 
(5 11) 
(2 10) 

( II 1) 
(220) 
( 15 1) 
( 180) 
(540) 

(730) 

(51 0) 

(51 1) 
(2 10) 

~aq. 
I> l ~ 1 G N 

Gašparová Renáta, Pod rovnicami 21 , 841 05 
Bratislava, SK: 
Reklama, priemyseln)' d izaJn. 
35. 42 
86-94 

177 360 
24.01.1994 
14.01.1997 
24.01.2004 

CAMINOREAL 

Hoteles Camino Real, S.A. de C. V., Dante 14. 
Co l. Anzures. C.P. 11590 Mexico City, MX: 
Hotelové, barové a reštauračné služby, služby 
nočných klubov. ubytovacie služby, s lužby s lú
žiace na poskytnutie ubytovania a poskytnutie 
stravy v hoteloch. penziónoch, turistick)•ch kem
poch . nočných kluboch a hostincoch, prevádzko
vanie spo ločenských s tredísk poskytujúcich s luž
by hlavne v oblas ti konzu mácie stravy a nápojov 
v reštauráciách a baroch. kadernícke služby. dis
kotéky. 
41, 42 
142-94 

(111) 177361 
(220) 30 04 1992 
( 151) 15.0 1.1 997 
( 180) 30.04 .2002 
(540 ) 

(730) ODEON, nakla datelství krásné literatury a 
umení, národní podnik v likvidaci, Národní JG, 
1 1 O 00 Praha 1, CZ; 

(5 1 O) Per iodické a neperiodické publikác ie. reproduk
cie, drobná grafika a tlačoviny určené na propa
g,:tciu výs ledkov edičnej a obchodnej činnosti: 

propagačné a reklamné s lužby v tejto oblasti ; zá
s ie lková služba; nakladateľstvo a vydavateľstvo . 

Klu b č itateľov ; vystavovanie originá lov umelec
kých diel. 

(5 11 ) 
(210) 
( 1 11) 
(220) 
( 151) 
( 180) 
(540) 

16, 35, 39, 4 1, 42 
68309 
177 362 
20 09 1993 
15 .0 11997 
20.09 2003 

(730) ARMOR ALL PRODUCTS CORPORATION, 
spoločnosť zriadená pod ľa zákonov štátu Dela
waľe, 6 Liberty, Al iso Viejo, California. US; 

(5 IO) Ferme:že, laky a iné nátery a prostriedky proti 
znehodnocovaniu kože, gumy, vinylových a i
ných plastov)>ch hmôt. látok. dreva, keramických 
výrobkov, kameňa. maľovan)·ch a farebných 
plôch a kovov; farby, farbivá a farb ia rske materiá
ly; čistiace a lešt iace pľipravky. 

(5 11) 2, 3 
(2 1 O) 1665-93 

( 1 1 [) l 77 363 
(220) ! 8. 1J.l 993 
( 1 5 1) 15 o 11 997 
( 180) 18 11.2003 
(540) 

(730) VlSION EXPRESS (U.K.) LIMITED, 4 Link
mcl C lose. Queens Dľi ve Estate, Nott ingham 
NG2 lNA GB; 

(51 O) Optické výrnb ky, ich p ľí slu šenst vo a doplnky k 
nim: služby poskytované v súvislos ti s optickým i 
výrobkami. 

(5 11 ) 9, 42 
(210) 2 101-93 

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

177 364 
l 8. l l.1 993 
1.'i o 1.1 997 
18. 11.2003 

(CODECQ~J 
(730) CODECON, spol. s r. o„ 900 4 1 Rov inka 206. 

SK; 
(5 1 O) Vykonávanie inžinierskych sietí vrátane vybave

nia s ídliskových celkov. 
(5 1 ! ) 37 
(2 10) 21 10-93 
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(111) 177 365 
(220) 27 07. 1994 
(151) 15.01.1997 
( 180) 27.07.2004 

(540l THERE ARE NO BORDERS 
(730) American-Cigarette Company (Overseas) Li

mited, Grienbachstrasse 1 1, CH 6300 Zug, CH; 
(5 J O) Cigarety, tabak a tabakové výrobky, zapaľovače, 

zápalky a fajčiarske potreby. 
(:'il 1) 34 
(21 O) 1689-94 

( 1 1 1 ) 1 77 366 
(220) 28.07.1994 
(151) 15.01.1997 
( 180) 28.07 .2004 

(540l PIMM S, NO. 1 CUP 
(730) UNITED DISTILLERS p.l.c., Distillers House, 

33 Ellersly Road, Edinburgh EH 12 6JW, Scot
land , GB; 

(51 O) Alkoholické nápoje. 
(511) 33 
(2 1 O) 1690-94 

(III) 177367 
(220) 06.09.1994 
( 1 5 1) 15. o l. 1 997 
( 180) 06 09 2004 

(540l SYNTEC 
(730) Castrol Limited, Burmah Castrol House, Pipers 

Way, Swindon, Wiltshire SN3 1 RE, GB; 
(51 O) Priemyselné oleje a mazadlá, mazacie oleje, ma

zacie tuky, palivá, nechemické prísady do palív, 
mazadiel a olejov, zmesi na absorbovank zvlh
čovanie a viazanie prachu, oleje na svietenie, 
motorové a prevodovkové oleje. 

(511) 4 
(21 O) 2002-94 

( 1 1 1) 177 368 
(220) 08.09.1994 
( 15 1) 1 5 o 1. 1997 
( 180) 08 .09.2004 
(540) 

(730) Švihel Miroslav, Španielova 1294 , 163 00 Praha 
6 - J{epy, CZ; 

(51 O) Dáždniky a slnečníky, plášte elastické a igelitové, 
plášte textilné impregnované, pršiplášte, čižmy, 

galoše. 
(:'i 11) 18, 25 
(21 O) 2024-94 

( 11 1) 
(220) 
(151) 
( 180) 
(540) 

(730) 

(510) 
(511) 
(21 O) 

( 1 1 1) 
(220) 
(151) 
( 180) 
(540) 

(730) 

(51 O) 
(:'i 11) 
(210) 

177 369 
08 09.1994 
15 011997 
08.09.2004 

SU<IARLESS CHEWING GUU 

.- Ctnnamon 
11 !l!!!55ii:ii!E! t.:·-= 

WARNER - LAMBERT COMPANY, spoloč
nosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 201 
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey, US; 
Cukrovinky. 
30 
2026-94 

177 370 
08.09.1994 
16.01.1997 
08.09.2004 

S GA E E IHG M 

~ Strawberry 
1 " 1 !!!!.5ilS'll!ii (~ ~ 

WARNER - LAMBERT COMPANY, spoloč
nosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 201 
Tabor Road , Morris Plains, New Jersey, US; 
Cukrovinky. 
30 
2027-94 

( 1 1 1) 177 371 
(220) 25.01.1994 
( 1 5 1 ) 16. o 1. 1 997 
( 180) 25.01.2004 

(540) TRULY 
(730) TRULY ELECTRONICS MANUF'ACTU

RING LIMITED, 2nd Floor, Chung Shun Knit
ting Centre, 1-3 Wing Yip Street, Kwai Chung, 
New Territories, HK; 

(51 O) Počítacie stroje, počítačky, kalkulačky. 
(511) 9 
(210) 147-94 

(111) 177372 
(220) 25.01.1994 
(151) 16.01.1997 
(180) 25.01.2004 
(540) 
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(730) Limelight, lne., Fairfax, Virginia 2203 3, US; 
(51 0) Mydlá - sírové, tekuté, práškové, kúpe ľové, toa

letné. 
(511) 3 
(210) l48-94 

(11.1) 177 373 
(220) 25.01 1994 
( ! .:i i) l6.0 1.l997 
(l 80) 25 .0 1.2004 

C54oJ ICL MEGASERVER 
(730) INTERNATIONAL COMPUTERS LIMI-

TED, ICL House, 1 High Street, Putney, London 
SWl:'i ISW, GB; 

(5 10) Prístroje na spracovanie eleklronických dát, počí
tače, záznamov)• počítačový softver, počítačové 
obvodové zariadenia. častl a príslušenstvo k uve
deným výrobkom. 

(5 J l) 9 
(2 lO) 150-94 

( 111) 177 374 
(220) 03 02 1994 
( [ 5 1) 16.0 1.1997 
( 180) OJ .02.2004 
(540) 

•l:~ . . . :..~ 

(730) AVA, výrobné družstvo, Syslia 44, 821 05 Bra
tislava. SK: 

(:i 10) Dámske nohavice. dámske sukne. dámske kostý
my, dámske šaty, dámske blúzky, dámske nočné 
košele, dámske zástery. pánske pyžamá, pánske 
košele, pánske tľen í rky. pánske nohavice, prn
covné plášte. pracovné nohavice, pracovné kom
binézy, pracovné odevy - montérky. kúpacie 
plášte. posteľná bielizeň, opravy pleteného tova
ru. 

(5 11) 24, 25, J7 
(2 10) 281-94 

( 111 ) 177375 
(220) 0302. 1994 
( l 5 l) 16 o 1 1997 
(180) OJ .02.2004 

(540) ALBEMARLE 
(730) Albemarle Corporation, spoločnosť zriadená a 

existujúca podľa zákonov štátu Virgínia. Baton 
Rouge, Louisiana, US; 

(.:i 1 O) Chemické výrobky pre priemysel. priemyselné 
oleje a tuky: priemyselné oleje a tuky; mazadlá: 
pal ivá. 

(.i 11 ) 1, 4 
(2 10) 283-94 
( III ) 177 376 

(220) 03 .02. 1994 
(31 0) 74/431.433 
(3 20) o 109. 1993 
(330) us 
(15 1) l6.0 l.l997 
( l 80) 03 02 2004 
(540) 

(730) 

(51 0) 
(511 ) 
(2 1 O) 

( 1 l I ) 
(220) 
( l5 I) 
( 180) 

(540) 
(730) 

(51 0) 
(511 ) 
(2 10) 

(l 11) 
(220) 
( 151 ) 
( 180) 

Ameritech Corporation, spoločnosť zriadená 
podľa zákonov štátu Delaware, 30 South Wacker 
Drive, Chicago, Illinois 60606, US: 
Telekomunikačné služby. 
38 
286-94 

177 377 
04.02.1994 
16.0 l.1997 
04.02.2004 

NOVÉ LÍNIE 
ATYP INTERIÉR, spol. s r . o„ Smrečianska 1, 
8 11 O:i Bratislava, SK; 
Vydávanie periodického časopisu. 
4 1 
288-94 

l 77 378 
09.03. 1995 
16.0 1. 1997 
09 03 2005 

(540) DEMYRO 
(730) MANED PLUS, spol. s r. o„ Lipa, 763 1 1 Z/in 

l 1. CZ; 
(51 O) Chemické výrobky pre poľnohospodá rslvo, zá

hradn íctvo, lesníctvo (okrem fungicídov. herbici
dov, insekti cídov a prípravko v na ničenie parazi 
tov); či sti ace prostriedky a prípravky vrátane 
prostri edkov a prípravkov na či s tenie v potravi
nárskom priemysle; dezinfekčné prostriedky na 
hygienické úče l y; protiparazitické prípra vky. 

(511 ) 1. 3, ) 
(210) 728-95 

( 11 1) 177 379 
(220) 05.051 992 
( 151) 16.01 1997 
( 180) 05.05.2002 

cs4o) BONA VIT A 
(730) PRAGOSOJA, spol. s r. o., Na Lysinách 245. 

14 7 00 Praha 4, CZ; 
(510) Dietetické potraviny; dietetické výrobky ob ilné. 

kukuri čné a SÚJOVé a ich zmesi; dietetické ce1·eál 
ne výrobky. SóJové potraviny; potraviny z obi 1-
nín; výrobky obil né, kukuri čné a sójové a ich 
zmesi; cereálne výrobky. 

(511) 5, 30 
(2 10) 68147 



( 1 11) 
(220) 
( 151) 
(180) 
(:140) 

(730) 

(51 O) 

(:111) 
(210) 

( 1 1 1) 
(220) 
( 151) 
( 180) 
(540) 

(730) 

(51 O) 

() 1 J) 
(210) 

( 1 1 1) 
(220) 
( 1) 1) 

( 180) 
(540) 

(730) 
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177 380 
21.09.1993 
16.0 1ďl997 

21.09.2003 

SESO, spol. s r. o., V korytech 69, 11 O 00 Praha 
10. CZ; 
Výpočtová technika, komunikačná technika, spo
trebná elektronika, diely a súčiastky k uvedeným 
tovarom, softver - zaradené do triedy 9. Montáž, 
opravy a leas ing výrobkov spotrebnej elektroniky. 
Automatizované spracovanie údajov, zhotovova
nie softveru na objednávku. 
9, 37,42 
1669-93 

177 381 
15.12. 1992 
l 6.0J.l 997 
15. 12.2002 

DAIKIN r 
DAIKIN INDUSTRIES, LTD., Umeda-Ccnter 
81dg .. 4-12 Nakazaki-Nishi 2-chome, Ki ta-ku, 
Osaka, JP; 
Prístroje na klimatizáciu, prístroje na chladenie, 
ohrev, čistenie a dezodorizáciu vzduchu, venti
lač n.: prístroje, výmenníky lepia, kotly, mraziace 
jednotky, chladničky, mrazničky, kompresory pre 
klimatizačné a chladiace prístroje, elektricky vy
hrievané koberce, časti a súčasti pre tento tovar. 
9. 11 
73869 

177 382 
26.0 1. 1996 
16.0 1.199? 
26.01.2006 

Baliarne obchodu, a. s. Poprad, Hraničná 
664116, 058 O 1 Poprad, SK; 

(5 1 O) Káva. 
(511) 30 
(21 O) 252-96 

( 1 1 1) 
(220) 
( 151) 
( 180) 

(540) 
(730) 

(51 O) 

( 51 1) 

(21 O) 

177 383 
26. 10.1993 
16.01.1997 
2610.2003 

DanCzek 
DANCZEK A/S, Maren Turisgade 1 O, Aalborg. 
DK; 
Papier a výrobky z papiera, lepenka a kartonážne 
výrobky, tlačoviny a po lygrafické výrobky všet
kých druhov, písacie potreby, fotografie, potreby 
pre umelcov, písacie stroje a kancelárske potreby. 
učebné a školské potreby a pomôcky, hracie kar
ty, tlačiarenské písmená, štočky. Guma, polotova
ry z plastov, tesn iace hmoty, upchávky, tepelné, 
elektrické a zvukové i;w lácie, hadice, azbest, s ľu
da a výrobky z azbestu a sľudy. Nábytok, vrátane 
kovového a kempingového nábytku, brúsené sklá 
a zrkadlá; rámy; výrobky z dreva, korku, tľst ia . 

trstiny, ví·bového prútia, rohoviny, kostí, slonovi
ny, kostíc, korytnačiny, jantáru, perlete, morskej 
peny, buničiny; výrobky z plastov; posteľné pot
reby, matrace, žinenky, podhlavníky, vankúše a 
ďalšie. Krajky, výšivky, stužky, šnúrky, gombíky 
všetkých druhov, háčiky, zipsy, umek kvetiny. 
Koberce, rohože, linoleum a iné podlahové kryti
ny: čalúny, vrátane farebných papierových tapiet. 
paravány, poťahové voskové plátno. Mäso, ryby, 
vrátane mäkkýšov a kôrovcov, hyd ina, zverina: 
mäsové extrakty, konzervovaná sušená a varená 
zelenina a ovocie; rôsoly. zaváraniny; vajcia, 
mlieko a iné mliekárenské výrobky. vrátane 
mliečnych nápojov, jedlé oleje a tuky; konzervo
vané potraviny; zelenina naložená v octe. Káva, 
čaj , kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, kávové n~

hradky; múka a ob ilné výrobky určené na výživu 
ľudí, napr. ovsené v ločky a pod.: nápoje z kávy, 
kakaa alebo čokolády: chlieb, sucháre a sušienky. 
koláče a jemné pečivo a cukrovinky: zmrzlina. 
med, sirup z melasy, kvasnice, prášky Jo pečiva : 
soľ, horčica , korenie, ocot, chuťové omáčky: ko
reniny, ľad . Výrobky poľnohospodárske a zá
hradnícke, napr. surové obi lni ny neuprav.:né pr.: 
ľudskú výživu a všeobecné poľnohospodárske 

produkty, ktoré neboli podrobené žiadnej úprave: 
produkty lesnícke, vrátane nespracovaného dreva; 
semená; živé zvieratá, čerstvé ovocie a zelenina: 
sadenice, živé rastliny a prírodné kvety: krmivá 
pre zvieratá; slad. Pi vo, ľahké pivá aj ležiaky, mi
nerálne vody, šumivé a iné nealkoholické nápoJe. 
sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov ; o
vocné šťavy a nápoje z ovocných štiav. Vína. lie
hoviny, likéry. Tabak v surovom stave, tabakové 
výrobky; potreby pre fajčiarov; zápalky. Služby 
propagačné a pomocné; služby pri prevádzkovaní 
a obchodovaní. Doprava a skl adovanie. Poraden
ské služby, marketing. služby účtovnícke, v ob
lasti nehnuteľnosti , právne služby. 
16, 17, 20, 26, 21, 29, 30, 31 , :n, 33, 34. :1:1. 39. 
42 
1927-93 
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( 1 1 l ) 
(220) 
( 1) 1) 

( 180) 
(.'i40) 

177 384 
26. 10. 1993 
16.01. 1997 
26.10.2003 

(730) DAN CZ EK A/S, Maren Turisgade 1 O, Aalborg, 
DK; 

(.'i J O) Papier a výrnbky z papiera, lepenka a kartonážne 
výrobky, tlačoviny a polygrafické výrobky všet
kých dľUhov, písacie potreby. fo tografie, potreby 
pre ume lcov, písacie stroje a kance lárske potreby, 
učebné a školské potreby a pomôcky, hrac ie kar
ty, tl ač i aren ské písmená, štočky. Guma, polotova
ry z plastov, tesn iace hmoty, upchávky, tepe lné. 
elektrické a zvukové izolácie. had ice, azbest, sl'u
da a výrobky z azbestu a s ľudy. Nabytok, vrátane 
kovového a kempingového nábytku, brúsené sklá 
a zrkadlá; rámy; výrobky z dreva, korku. tŕstia, 

trst iny, vŕbového prútia. rohoviny, kosti, slonovi
ny, kostíc, korylnačiny, j anLáľU , perlete, morskeJ 
peny, buničiny; výrobky z plastov; posteľné pot
reby, matrm:e, ž1.nenky, podhlavníky. vankúše a 
ďa l š i e . Krajky, výšivky, st užky, šnúrky, gombíky 
všetk)·ch d ľUhov. háči ky. zipsy, umelé kvetiny. 
Koberce, rohože, linoleum a iné pod lahové kryti 
ny; ča l úny, vrátane farebných pap iernvých tapiet , 
paravány, poťahové voskové plátno. Mäso, ryby. 
vrátane mäkkýšov a kôrovcov, hyd ina, zverina; 
mäsové extrakty, konzervovaná sušená a varená 
Lelen ina a ovocie; rôso ly, zaváraniny; vajcia, 
mlieko a iné mliekárenské výrob ky, vrátane 
mliečnych nápojov, jedlé o leje a tuky; konzervo
vané potrav iny: zelenina naložená v octe. Káva. 
ČaJ. kakao, cukor, ryža. tapioka, ságo, kávové ná
hradky; múka a ob ilné výrobky určené na výž.ivu 
l'udi, napr. ovsené v ločky a pod. ; nápoje z kávy, 
kakaa alebo čokolády; chlieb, sucháre a sušienky. 
koláče a jemné pečivo a cukrovinky; zmrzlina, 
med, s iľUp z me lasy, kvasn ice, prášky do pečiva; 
soľ, ho rčica, korenie, ocol, chuťo vé omáčky; ko
reniny, l'ad. Výrobky poľnoh ospodárske a zá
hradnícke, napr. surové obilniny neupravené pre 
ľudskú výživu a všeobecné poľnohospodárske 

prndukty, ktoré nebo li podrobené žiadnej úpra ve; 
prod ukty lesnícke, vrátane nespracovaného dreva; 
semená; živé zvieratá, čers tvé ovocie a zeleni na; 
sadenice, živé rastliny a prírodné kvety; krmivá 
pre zvieratá; s lad. Pivo, ľahké pi vá aj ležiaky. mi
nerá lne vody, šumi vé a iné nealkoholické nápoje, 
siľUpy a iné pľipravky na prípravu nápoj ov: o
vocné šťavy a nápoje z ovocných štiav. Vina, lie
hoviny, likéry. Tabak v surovom stave, tabakové 
výrobky; polreby pre fajčiarov; zápalky. Služby 
propagačné a pomocné; služby pľ i prevádzkovaní 
a obchodovaní . Doprava a skladovilnie. Poraden
ské s lužby. marketing, s lužby tr čtovnicke, v ob
lasti nehnuteľností , právne služby. 

(.'i 11 ) 16. 17. 20 .. 26, 27. 29, 30, 3 1, 32, 33, 34. 35, 39. 
42 

(2 10) 1928-93 

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

(730) 

(51 O) 

(5 1 1) 
(21 O) 

( 111) 
(220) 
( 15 1) 
( 180) 
(540) 

(730) 

(.'ilO) 

(.'i 11 ) 
(2 10) 

( 1 1 1) 
(220) 
( I.~ 1) 
( 180) 
(.'i40) 

(730) 

(5 10) 

177 385 
08 07 199 1 
28 Oli 997 
08.07.2001 

-
Málek Aleš, Ing., Na dolinách 18/ 169. 147 00 
Praha 4, CZ; Zika Pavel, RNDr. , Na ŽvahovĽ 
15. 1 52 00 Praha 5. CZ; Forman Miroslav, 
RNDr., Pľokopa Ve likého 1378. 250 82 lJvu ly. 
CZ: 
Výpočtová a spOJO Vá techni ka, poradenská a 
servisná činnosť v tejto oblas ti, tvorba programo
vého vybavenia. analytická č innosť v odbore 
programovania, konzultačná, školiaca a spros
tredkovateľská č i nnosľ v tom to odbore. 
9. 35, 37, 41, 42 
62568 

177 386 
14 .08.1992 
16.0 1.1 997 
14 .08.2002 

Rozkoš bez rizika , (sdružení - org. s právni 
subjekt.), Jugoslávská 60, 602 00 Brno. CZ: 
Poskytovan ie informácií o bezpečných plah:nýeh 
sexuálnych službách; technická a obchodná č i n 

nosť smerujúca ku zvýšeniu úrovne a bezpečnosti 

sexuá lnych služieb; poradenstvo. informácie o 
vzdelávani e pre zvýšenie úrovne a bezpečnosti 

sexuálnych služieb. 
41. 42 
70924 

177 387 
30. 10. 1992 
17.01.1997 
30.10.2002 

Praxair Technology, lne., 5:\ Old Riclgcbury 
Road, Danbury, Connecticut, US; 
Chemické výrnbky na použi tie v priemysle, plyny 
na zváranie, priemyselné plyny na pouL.i tie 1 

elektroni ke a pri chemických a petrochem ick)'ch 
postupoch, pri získavan í a spracovaní ropy. pri 
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výrobe a spracovaní kovov, pri potravinárskej 
výrobe a v priemysle leteckom, stavebnom, 
osvetľovacom a optickom; plyny na použitie v le
kárstve: kovové nádrže a valce. 

(511) 1. 5, 6 
(210) 7266 1 

( 1 1 1) 177 388 
(220) 1O. 1 1. 1992 
( 151) 17.01. 1997 
( 180) 1o. 1 1.2002 
(540) 

AMERICAN LIE5 
American Ufe lnsuranca Company 

(730) Amerícan Lífe fnsurance Company, 600 King 
Street, Wilmington, Delaware, US; 

(:5 J O) Poisťovníctvo a peňažníctvo . 

(5 11) 36 
(21 O) 72896 

( 1 1 1 ) 177 389 
(220) 1 O. 1 1. 1992 
(151) 16.01.1997 
( 180) 1O. 1 1.2002 
(540) 

~l1ca 
AMERlCAN UFE 

(730) American Lífe Tnsurance Company, 600 King 
Street, Wilmington, Delaware, US; · 

(510) Poisťovníctvo a peňažníctvo. 

(5 l J) 36 
(210) 72897 

( 1 1 1) 1 77 390 
(220) 10.1 1.1992 
( 151 ) 16.0 1 1997 
( 180) 1O. 1 1.2002 
(540) 

Jllica 
(730) American Life lnsurance Company, 600 King 

Strcet, Wilmington, Delaware, US; 
(5 1 O) .Po i sťovn íctvo a peňaž.níctvo. 

(511) 36 
(2 1 O) 72898 

( 111) 177 391 
(220) IO 11.1992 
(151) 16.011997 

( 180) 1o.11 .2002 

(540) ALICO 
(730) American Lífe fnsurance Company, 600 King 

Street, Wilmington, Delaware, US; 
(51 O) Poisťovníctvo a peňažníctvo. 

(511) 36 
(210) 72899 

( 1 1 1) 177 392 
(220) 28.02. 1991 
(151) 17.01. 1997 
( 180) 28 .02.2001 

(540) BENCHARGE 
(730) BENEFICfAL FRANCHISE COMPANY, 

INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu 
Delaware, 400 Bellevue Parkway, Wilmington, 
Delaware, US; 

(51 O) Papier a výrobky z papiera, lepenka a kanonážne 

výrobky; tlačoviny, časopisy, periodiká. knihy. 
knihárske výrobky; fotografie, písacie potreby. 
kancelárske lepidlá. potreby pre umelcov, š tetce, 
písacie potreby a pomôcky; hracie karty, tl ač ia

renské písmená, štočky, propagačné a pomocné 
s lužby; poskytovanie pomoci pri prevádzke ob
chodu; poisťovníctvo a peňažníctvo. 

(511) 16, 35, 36 
(210) 60652 

(III) 177393 
(220) 28.01. 1992 
( 151) 17.01.1997 
( 180) 28.01.2002 
(540) 

(730) Klabal Josef, Jng., CSc„ Tf.Tomáše Bati 1008, 
760 00 Zlín, CZ; 

(510) Gumy na všetky druhy bicyklov. 
(511) 12 
(210) 66134 

(111) 177 394 
(220) 25 .05.1992 
(151) 17.0 1.1997 
( 180) 2 5.05.2002 

(540) CARBOROBOT 
(730) CARBOROBOT Krt., Bérc u.19-21 . B/4, Buda-

pešť, HU; 
(51 O) Vykurovacie zariadenia. 
(511) 1 l 
(2 10) 68763 

(11 1) 177 395 
(220) 31.08.1992 
(151) 17 .01.1997 
( 180) 3 1.08.2002 
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('.\40) 

(730) JONNrE CO RPORA TION, spol. s r. o., Rieg
rova 443. 252 19 Rudná u Prahy. CZ; 

(5 10) Pracie a bieliace prípravky, čis tia ce prípravky, 
mydlo, leštiace prípravky, odmasťovacie príprav
ky ; výrobky kozmetické, voňavkárske vrátane é
terických olejov; vod ičky na vlasy, zubné pasty, 
prášky; drobné nárad ie a prenosné nádoby na 
domáce a kuchynské účely, ako kuchynský riad, 
vedrá, plechové misky, misky z plastických hmôt 
alebo iných hmôt, strojčeky na mletie. sekanie a 
li sovani e a pod .; hrebene a špongie na umývani e, 
toaletné potreby, kefy, kefársky materiá l, pomôc
ky na upratovanie, čistiace látky, drôtenky, skk
nen)' tovar, okenné sk lá, výrobky z porcelánu a 
kameniny, kto ré nie sú zaradené v iných triedach. 

(.'\ 11 ) 3, 21 
(2 10) 7146.'i 

( 1 1 1 ) 1 77 396 
(220) 31.08. 1992 
( 151) 17 o 11997 
( 180) 31.08.2002 
(540) 

(7JO) Jana Mat~jková, Slovanská 26, 345 22 Pobč-
žovice, CZ: 

(510) Proragačná č inn osť . 

(5 1 1) 3 :i 
(2 10) 7 1470 

( 1 1 1) 
(220) 
( 1:i1) 
( 180) 
(:140) 

177 397 
17. 12.1992 
17.01. 1997 
17. 12 2002 

(730) Moravskoslezské pivovary Pi'erov, a. s. , Ko-
menského 35. 750 51 Prerov, CZ; 

(5 10) Pi vo. 
(5 11) 32 
(2 10) 73943 

( 1 1 1) 
(220) 
( 15 l) 
( 180) 
(540) 

(730) 

(5 10) 

(5 11) 
(2 10) 

177 398 
08.03. 1993 
17ol 1997 
08.03.2003 

KUBIKO, s. r. o., M.R .Štefán ika 148/27, O 17 O 1 
Považská Bys tri ca, SK: 
Gumové výrobky, ako napr gu mové nárazniky, 
záklopky, krú žky, podložky, gumové fó li e, gu-
111ové výrobky na lekárske účely , gumové hadice. 
tesnenia; gumové remene na stroje; softvcr. 
automatické spracovanie dát; papier a výrobky z 
papiera, kancelárske potreby, školské pot reby a 
pomôcky, oba lové 111ateriály z papiera a plastov, 
papiernický tovar, ako napr obrúsky, toalerný 
papier. hygienické vreckovky, plienky, utierky, 
dámske hygienické vložky, va ta, poti·eby pre u
melcov, štetce; optické prístroje na výučbu, regis
tračné pok ladnice, počítacie stro je, počítače, ľaxy. 
telefónne C1stredne, kopírovacie stroje, počítačové 
tlačiarne , hardver a ich náhradné diely a si1čia s t: 

ky; poradenské slu žby ohľadn e e lektronických 
1ariadení na spracovanie dát; nákladná cestná do
prava; montáž a opravy kancelárskej a ľepro

dukčnej teclrniky; reklamná činnosť , poskytova
nie pomoci pri prevádLkc obchodu , rna1keting. 
5, 9, 16, 17, 3.\ 37, 39, 42 . 
190-93 

(l l I) 177 399 
(220) 16.03. 1993 
(l'.il) 170ll997 
( 180) 1 G 03 2003 

(540) CLARITIN E 
(730) SCHERING CORPORA TION , 2000 Ga lloping 

Hill Road, Kenilworth, New .lersey, US: 
(5 1 OJ Farmaceutické prípravky, predovšetk)'rn anti hi s

tamíny. 
(511) 5 
(2 10) 247-93 

( 1 1 1 ) 177 400 
(220) 30.08. 1993 
(!'.i i ) 17.0 11 997 
( 180) 30.08 .2003 

(.'i40) PRIEBOJ 
(730) PRIEBOJ, spol. s r. 

97 1 O 1 Prievidza, SK; 
(Sl O) Periodická tlač. 
(S 11) 1 G 
(2 10) 1527-93 

o., Matice slovenskej 18, 
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( 111) 177 401 
(220) 03.09.1993 
(151) 17.01.1997 
( 180) 03.09.2003 

(54o) ASTHMAHALER 
(730) MENLEY & JAMES LABORATORIES, 

INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu 
Delaware, Commonwealth Corporate Center, 
Suite 310, 100 Toumament Drive, Horsham, 
Pennsylvania 19044, US; 

(51 O) Farmaceutické prípravky na dočasnú úľavu pri 
akútnych záchvatoch bronchiálnej astmy. 

(511) 5 
(21 O) 1561-93 

( 1 1 1 ) 177 402 
(220) 03.09.1993 
(151) 17.01.1997 
(180) 03 .09.2003 

(540) AQUACARE 
(730) MENLEY & JAMES LABORATORIES, 

INC„ spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu 
Delaware, Commonwealth Corporate Center, 
Suite 310, 100 Tournament Drive, Horsham, 
Pennsylvania 19044, US; 

(:HO) Kozmetické prípravky na zvlhčovanie pokožky a 
pleti. 

(511) 3 
(210) 1562-93 

(III) 177403 
(220) 09.09.1993 
( 15 1) 17.01.1997 
( 180) 09.09.2003 
(540) 

(730) BAG SNACKS S. R. L., Viale dei Borromeo, 
7íl, 350 14 Fontaniva(PD), IT; 

(510) Pekárske a cukrárske výrobky a cestá zo zemia
kových a obilných škrobov, múk, zŕn a vločick, 
vyprážané, pražené. slané, sladké, vrátane výrob
kov s kakaovou náplňou. 

(511) 30 
(21 O) 1593-93 

(III) 177404 
(220) 31.08.1993 
(151) 17.01.1997 
( 180) 31.08.2003 

(54oi BEROLINA 
(730) Kludský Bohumil, Krhaníeká 21, 142 00 Praha 

4. CZ: 
(510) Cirkusy a varieté. 
(511) 41 

(210) 1538-93 
( 111) 177 405 
(220) 10.09.1993 
(151) 17.01.1997 
(180) 10.09.2003 

(540) MARIEL 
(730) Kmart Corporation, 3100 West Big Beaver 

Road, Troy. Michigan 48084, US; 
( 51 O) Dámske a dievčenské kabáty a plášte, saká. kabá

tíky. 
(511) 25 
(21 O) 1602-93 

(111) 177 406 
(220) 10.09.1993 
( 151) 17. o 1. 1997 
( 180) 10.09.2003 

cs4o> T. R. BENTLEY 
(730) Kmart Corporation, 3100 West Big Beaver 

Road, Troy, Michigan 48084, US; 
(51 O) Obuv, dámske a dievčenské blúzky, saká, kabáti

ky, nohavice, sukne, šaty a blejzery. 
(511) 25 
(21 O) 1609-93 

(1 11 ) 177 407 
(220) I0.09.1993 
(l 51) 17.01.1997 
(180) 10.09.2003 

(54o) JESSICA SCOTT 
(730) Kmart Corporation, 3100 West Big Beaver 

Road, Troy, Michigan 48084, t:S; 
(51 O) Obuv, dámske a dievčenské tielka, tričká, svetre, 

nohavice, šortky a blejzery. 
(511) 25 
(210) 1612-93 

(111) 177 408 
(220) 10.09.1993 
( 15 1) 1 7. o 1.1 997 
( 180) 10.09.2003 

(540) IDOSTOP 
(730) Ferrosan A/S, Sydmarken 5, 2860 Soborg, DK; 
(51 O) Farmaceutické prípravky a prostriedky. 
(511) 5 
(21 O) 1623-93 

(111) 177 409 
(220) 28.02, 1992 
( 151 ) 17. o 1. 1997 
( 180) 28.02.2002 
(540) 

(730) VATTENFALL AB, 162 87 Vällínghy, SE: 
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(51 O) 

(5 l l) 

(210) 

Priemyselné oleje a mazadlá (okrem olejov, tukov 
a éterických olejov), mazadlá. odprašovacie a ab
sorbujúc~ zlúče.niny. palivá (vrátane motorového 
benzínu) a osvetľovacie prostriedky/svietivá, 
sviečky, dlhé voskové knôty, nočné svetlá a ma
teriálv- na knôtv netvárnené a čiastočne tvárnené 
obyč~jné kovy·~ ich zliatiny. kotvy. nákovy. zvo
ny. valcované a liate stavebné materiály. koľaje a 
iné kovové materiály pre železničné trate, reťaze ( 
s výnimkou reťazí pre vozidlá), káble a drôty 
(ne~lektrické), kováčske práce, kovové potrubia a 
rúrky, scjly a bezpeenostné schránky, podkovy. 
klince a skrutky. ostatný tovar nie z drahých ko
vov nezahrnutý v iných triedach. rudy, stroje a 
obrábacie stroje, motory (okrem motorov pre po
zemné vozidlá). strojové spojky a remeňové pre
vody (s výnimkou pre pozemné vozidlá), veľko
rozmerové poľnohospodárske náradie, inkubáto
rv. vedecké, námorné, kontrolné a elektrické prí
stroje a nástroje (vrátane bezdrôtových). fotogra
fické. filmové, optické, vážiace. meraeie, signali
zujúce. kontrolné (dohliadacie). život zachra11u
jú~e a učebné prístroje a nástroje, prístroje fungu
júce s použitím 3:Í bez použitia mincí a hracích 
známok. hovoriace stroje. kontrolné pokladne, 
kalkulačky, hasiace prístroje, inštalácia na osvet
lenie. kúrenie. výrobu pary. varenie, chladenie. 
sušenie. na ventilačné. vodovodné a zdravotné ú
čely. prístroje na pohyb po zemi, vzduchu alebo 
vode. papier a papierové predmety. lepenka a le
penkové predmety. tlačoviny. noviny a periodiká, 
knihv. kníhviazačskÝ materiál. fotografie. pa
píer~ictvo. lepidlá (papiernické). umelecké mate
riflly. škrabky na maľovanie. potreby pre písacie 
stroje a kancelárie (okrem nábytku). inštruktážne 
a učebné materiály (okrem prístrojov), hracie 
karty, tlačiarenské typy a štočky (stereotypy). sta
vebné materiály. prírodný a umelý kame1í. ce
ment. vápno, malta sadra a štrk. rúl)' kameninové 
a cementové, materiály na stavbu ciest. asfalt. 
smola a živice. prenosné stavby. kamenné pomní
kv rúrkové komínové nadstavce. reklama a ob
ch~d. poisťovníctvo a financovanie, stavby a op
ravy. komunikácie. preprava a skladovanie, spra
covanie materiálov. v)'chova a zábava. architektú
ra a mchitektonické poradenstvo. bakteriologický 
vvskum. technické meranie, chemické rozbory a 
v;'skumy. poradenstvo v oblasti počítačových báz 
dát. počítačov)• hardver a softver, počítačové 

programovanie a návrhy softvcru. profesionálne 
(neobchodné) poradenstvo v technických veciach 
vrátane bezpečnostnej služby. priemyselný dizajn 
a stavebné projekty. ničenie odpadu, technika a 
technické výkresy. podvodný výskum, geologické 
vyl11'adávaníe (prospekcia). vý·skum a dohľad, za
paľovanie odpadu. licencie a priemyselné vlast
níctvo a využitie patentov. zememeračstvo. me
chanický vý•skum a skúšanie technického materiá
lu. hľadanie natly, vyu?.ívanie nallov}clt polí. do
hľad nad naftovými poľami a skúšanie nallových 
vrtov. služba kontroly technickej kvality. prená
jom prenosných stavieb, vývoj technického zaria
denia a priemyselných závodov najmä v odbore 
energetiky. štúdie technických projektov. 
4. 6. 7. 9, l l. 12. 16, 19. 35, 36. 37. :18, 39. 40. 
41, 42 
66922 

( 1 11 ) 
(220) 
(15 l) 
(l 80) 

(540) 

(730) 

177 410 
15.12.1992 
17.01.1997 
15.12.2002 

WODNIK 
Societe ď Applications Mecaniques Electri
ques de Boulogne Billancourt-Sappel, 67. ruc 
du Rhône, 68300 Saint-Louis, FR; 

(510) Meracie prístroje tepla a akéhokoľvek druhu te
kutín. 

(511) 9 
(21 O) 73852 

( 111) 
(220) 
{ 151) 
( 180) 

(540) 
(730) 

(5 l O) 

( 511) 
(210) 

(111) 
(220) 
( 15 l) 
( 180) 
( 540) 

(730) 

(51 O) 

(511) 
(210) 

( 1 l 1) 
(220) 
( 151) 
( 180) 

177 411 
25.02.1994 
17.01.1997 
25 02 2004 

PRECISE 
MARS INC., spoločnosť zriadená podľa záko
nov štátu Delaware. 221O1-3883 McLean. Vir
gínia, US; 
Poľnohospodárske, záhradnícke a lesné produkty 
a výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach. 
osivá, semená a iné kultivačné materiály. obilnmy 
v prírodnom stave: živé zvieratá, krmivá pre zvie
ratá, vtáctvo a ryby vrátane sušienok a pochúťok. 
sépiové kosti a .tyčinky pre domáce zvieratá. ste
livo a hniezda pre zvieratá. čerstvé ovocie a ze
lenina. zemiaky. ako aj prípravky z týchto pro
duktov používané ako prísady do krmív. 
20, 31 
464-94 

177412 
23.07. 1991 
20.01 1997 
2:1 07.200 l 

HONDA GIKEN KOGYO KABLJSHIKI KAl
SHA, 1 1. 2-ehome, Minami-aoyama Minato-ku. 
Tokyo. JP; 
Vozidlá: zariadenia na pohyb po zemi. vode ale
bo vo vzduchu. diely a príslušenstvo na uvedené 
výrobky, ktoré sú obsiahnuté v triede 12. 
12 
62894 

177413 
'.10.04, 1992 
20.01.1997 
30.04.2002 
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(540) 

AQUATERM ~ 
(730) Bradáč Zdenek, Konečného nám. 6, 602 00 

Brno, CZ; 
(51 O) Chemické látky a chemické prípravky na labora

tórne analýzy, najmä roztoky na chemické analý
zy používané pri stanovovaní chemických rozbo
rov vôd, chemické prípravky na čistenie vôd; sta
vebné kovové konštrukcie, n~jmä k()nštrukcie o
ceľových hál, kovové nádoby, nádrže a cisterny 
na vodu, rozpúšťacie nádrže na chemické rozto
ky, vodovodné potrubia, ventily, strojové zaria
denia pre chemický priemysel, najmä filtre, nádr
že. chladiče, expandery, uvoľňovače tepla, zaria
denia na výrobu a rozvod pary, na chladenie, 
najmä parovody, teplovody, horúcovody, rozvody 
pitných a úžitkových vôd, laboratórne stoly urče
né na predpísané chemické rozbory v kotolniach 
chemických úpravovni vôd; vodovodné vykuro
vacie zariadenia, chladiče, filtre, nádrže, expande
ry pre chemický priemysel; prístroje a nástroje na 
použitie v chémii a na laboratórne účely, najmä 
konduktometre na stanovenie vodivosti vodných 
roztokov, karuselové byrety, odmerné rúrky na 
meranie kvapalín; filtre na pitnú vodu, plynové 
chladiče pre chemický priemysel, zariadenie a 
stroje na čistenie alebo chemickú úpravu vôd, za
riadenia na filtrovanie vody, vodárenské zariade
nia; opravy, údržba, montáž, rekonštrukcia a mo
dernizácia kotlov a kotolní. tlakových nádob, 
teplovodných ústredných kúrení; poradenská čin
nosť pri prevádzkovaní kotlov a chemických 
úpravovní vôd, dodávka, montáž a servis chemic
kých úpravovní vôd. 

(511) 1. 6, 7, 9, 11. 37, 42 
(21 O) 68302 

(III) 177414 
(220) 06.08.1992 
(151) 20.01.1997 
(180) 06.08.2002 

(540) FRENCH TOAST 
(730) Lolly Togs Ltd., spoločnosť zriadená podľa zá

konov štátu New York. 112 West 34th Street. 
New York, N.Y. 10120, US; 

(510) Odevy, obuv a pokrývky hlavy všetkých druhov. 
(511) 25 
(210) 70743 

(III) 177415 
(220) 26.11.1991 
( 151) 21.01.1997 
( 180) 26.11.2001 

(540) LIBRA 
(730) Marek Ladislav, Puklicova 38, 370 01 České 

Budejovice, CZ; 
(510) Komplexné služby súvisiace s výpočtovou tech

nikou; spotrebná elektronika; odevné výrobky; 
kozmetické výrobky; potravinárske výrobky -

dietetické výrobky pre deti; alkoholické a neal
koholické nápoje; nábytkové doplnky - 71'kadlá, 

rámy, kovania, police, prikrývky posteľné a sto
lové, koberce. rohože, linoleá a iné podlahové 
krytiny, tapety, umelé kvetiny, hrebene, kefy. 
pomôcky z látky na čistenie, drôtenky. poháre. 
vázy, popolníky, džbány a iné sklenené a porce
lánové výrobky; automobilové doplnky - disky na 
kolesá, teplomery, záhradky; športové potreby -
- bicykle, lyže, korčule, sane, rakety: hudobniny a 
hudobné nástroje. 

(51 l) 3, 5, 9, 12, 15, 16, 20, 25, 28, 29. 30, 32, 33, 37. 
42 

(210) 64981 

(11 l) 177 416 
(220) 04.02.1994 
(151) 21.01.1997 
(180) 04.02.2004 

(540) NOVOPREN 
(730) MA TADORFIX, s. r .. o., Kopčianska cesta 18. 

852 01 Bratislava, SK; 
(51 O) Rad lepidiel na lepenie rôznych poréznych a ne

poréznych materiálov zvlášť a navzájom (guma -
- guma, koža - guma, guma - kov, koža - koža, 
drevo - koža). 

(511) 1 
(210) 289-94 

(III) 177417 
(220) 04.02.1994 
(151) 21.01.1997 
( 180) 04.02.2004 

C540) HARPER'S BAZAAR 
(730) THE HEARST CORPORA TION, 959 Eighth 

Avenue, New York, US; 
(510) Periodiká, časopisy, tlačoviny. knihy, knihárske 

výrobky a tlačiarenská sadzba. 
(511) 16 
(21 O) 290-94 

(III) 177418 
(220) 04.02.1994 
( 1 51 ) 21. o 1. 1997 
(180) 04.02.2004 

(540) MISTRA 
(730) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 140-2, Kye

-dong, Jongro-ku, Seoul, KR; 
(510) Osobné autá, športové autá, sanitné autá. autobu

sy, nákladné autá, omnibusy. motory pozemných 
vozidiel. karosérie vozidiel, nárazníky vozidiel, 
šasi vozidiel, prevodovky pozemných vozidiel. 
kolesá na vozidlá, čapy na kolesá vozidiel. chla
diče vozidiel, ozubené kolesá vozidiel. bezpeč
nostné pásy na sedadlá vozidiel, tlmiče na vozid
lá, časti a príslušenstvá (pokiaľ nie sú obsiahnuté 
v iných triedach) pre všetky uvedené výrobky. 

(511) 12 
(21 O) 292-94 

(111) 177 419 
(220) 04.02.1994 
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(310) Sch39662/2WZ 
(320) 05.08.1993 
(330) DE 
( 1 51 ) 21. o 1.1997 
( 180) 04.02.2004 
(540) 

SCHOELLER 

~~ 
(730} Schoeller International GmbH and CO. KG, 

Heilmannstr.1. D-814 79 Miinchen, DE; 
(510) Farbiace a stabilizačné prostriedky plastických 

materiálov na výrobu baliacich materiálov, kon
tajnerov a prepravných obalov. 

(511) L2 
(210) 293-94 

( 1 l 1 } 177 420 
(220) 07.02.1994 
( 15 l) 21.01.1997 
(180} 07.02.2004 
(540) 

COptoCon 
OSJomkia 

(730} OPTOCON SLOVAKIA, spol. s r. o., Pláteníc
ka 16, 821 09 Bratislava, SK: 

(510) Aktívne a pasívne optoelektronické prvky, zaria
denia a súčasti prenosových sietí. technologické 
zariadenia a meracia technika optoelektronických 
prvkov a sietí, zobrazovacie a záznamové jednot
ky. sprostredkovanie služieb na montáž a servis 
optoelektronických a elektronických prvkov a 
zariadení. 

(511) 9.37 
(210) 294-94 

( 11 l) 177 421 
(220) 07.02.1994 
(310) 1547385 
(320) 09 09.1993 
(330) GB 
(151) 21.01.1997 
( 180) 07.02.2004 

(540J MIRA 
(730) The Motor Industry Research Association, 

Watling Street, Nuneaton, Warwickshirc CV l O 
OTU, GB; 

( 'i 1 O) Pozemné vozidlá. závesné systémy pre pozemné 
vozidlá, súčasti a príslušenstvá uvedených výrob
kov. 

1.:'i 11) 12 
(210) 296-94 

( 1 1 1 ) 177 422 
(220) 07 02.1994 
( J 51 ) 2 l () l.1997 
( 180) 07.02.2004 

(540) 

(730) Chytil Luboš, Hodonínska 364, 140 00 Praha 4. 
CZ; 

(510) Tkaníny, textilný tovar, prik1ývky, deky. poťaho
vé látky, posteľná bielizeň, prestierania, odevy. 
priadze, stuhy. 

(.511) 24, 25, 26 
(2l0) 299-94 

(111) 177 423 
(220) 08.02. 1994 
(151) 21.01.1997 
( 180) 08.02.2004 
(540) 

t ,1 J 
Ki1gAlarm 

(730) KingAlarm Distributors, lne., 35 Green Stred. 
1-lackensack, New Jersey 07601, US: 

(510) Distribučné služby v oblastí bezpečnostných 

systémov proti krádeži a príslušného vybavenia. 
(51 J) 42 
(210) 316-94 

( 1 1 1) 177 424 
(220) 24. 10.1991 
( 151) 22. o 1.1 997 
( 180) 24.10.200 J 

(540) 

(730) Zajac Ján, Šoltésovej 3, 811 08 Bratislava, SK; 
(51 O) Videokazety, exponované filmy; tlačoviny: zdra

votnícka starostlivosť. 
( 5 1 l) 9, 16, 42 
(210) 64342 

( 11 l) 177 425 
(220) 07.01.1992 
(151) 22.01.1997 
(180) 07.O1.2002 
(:'i40) 

NISSAN PRIMERA 
(730) NISSAN JIDOSHA KA.BUSHIKI KAISHA, 

No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku. Y okohama-shi. 
Kanagawa-kcn . .JP: 

( 510) Automobily a ostatné vozidlá na pohyb po zemi_ 
vode alebo vo vzduchu. ~astí a zariadenia na uve
dené výrobky. 

(511) 12 
(210) 65751 
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(111) 177 426 
(220) 30.12.1992 
( 151) 22.01.1997 
(180) 30.12.2002 

(540) VOLTA 
(730) AKTIEBOLAGET ELECTROLUX, Lux bac-

ken 1, S-1 05 45 Stockholm, SE; 
(510) Vysávače. 

(511) 9 
(210) 74320 

(111) 177 427 
(220) 28.07.1993 
( 151) 22.01.1997 
( 180) 28.07.2003 
(540) 

(730) EMERSON ELECTRIC CO., 8100 Florissant 
Avenue, St Louis, Missouri, US; 

(51 O) Elektrické svorky; tesnené svorky chladiacich a 
klimatizačných zariadení: tesné spoje a tesnenia 
medzí kovmi a nekovmi; tesné spoje, tesnenia, 
tesné uzávery a izolačné prvky batérií, snímačov, 
lítiových a lekárskych batérií; tesné spoje, tesne
nia a uzávery odvetrávaeích a uvoľňovacích 

prostriedkov batérií, ako odvetrávacích a uvoľňo
vacích otvorov alebo drážok, včítane tesných 
spojov a tesnení okolo ich uzáverov: priehľadné 
sklá pripojené ku kovom na nahliadnutie do ná
drží a rúrok. 

(511) 9. 17. 19 
(210) 1267-93 

(111) 177 428 
(220) 28.07. 1993 
(151) 22.01.1997 
( 180) 28.07.2003 
(540) 

FUSITE 
(730) EMERSON ELECTRIC CO., 8100 Florissant 

Avenue, St. Louis, Missouri, US; 
(51 O) Elektrické svorky; tesnené svorky ehladiaeieh a 

klimatizačných zariadení; tesné spoje a tesnenia 
medzi kovmi a nekovmi; tesné spoje, tesnenía, 
tesné uzávery a izolačné prvkv batérií snímačov 

lítiových a lekárskych batérií: tesné s~oje, tesne~ 
nia a uzávery odvetrávacích a uvoľňovacích 

prostriedkov batérií, ako odvetrávacích a uvoľňo
vacích otvorov alebo drážok, včítane tesných 
spojov a tesnení okolo ich uzáverov; priehľadné 
sklá pripojené ku kovom na nahliadnutie do ná
drží a rúrok. 

(511) 9, 17. 19 
(210) 1268-93 
( l l I) 177 429 

(220) 29.07.1993 
(151) 22.01.1997 
(180) 29.07.2003 

(540) BLENDINE 
(730) Raision Tehtaat Oy Ab, Raisionkaari 55, 21200 

Raisío, FI; 
(510) Jedlé oleje a tuky, výrobky z margarínu a masla. 

ako aj zo zmesí margarínu a masla. 
(511) 29 
(21 O) 1270-93 

( 111) 177 430 
(220) 20.12.1996 
(151) 24.01.1997 
(180) 20.12.2006 
(540) 

(730) CENTRAL GASTRO, s. r. o„ Nitrianska 5, 
917 O 1 Trnava, SK; 

(51 O) Stravné kupóny, talóny, bony a tikety; vydávanie. 
distribúcia, kompenzácia a likvidácia stravných 
kupónov, bonov, talónov a iných platobných 
prostriedkov. 

(511) 16, 36 
(21 O) 3413-96 

(111) 177 431 
(220) 27.1o.1993 
(310) 82610 
(320) 13.09.1993 
(330) CZ 
(151) 28.01.1997 
(180) 27.10.2003 
(540) 

(730) SERPENT, spol. s r. o„ Orebítská 647, l 80 00 
Praha 3, CZ; 

(510) Čistiace a odmasťovacíe prípravky, kozmetické 
výrobky. liečivá, humánne a veterinárne farma
ceutické prípravky, dietetické výrobky, vitamíny 
a minerálne soli, zdravotnícke materiály a potreby 
včítane chirurgických šijacích materiálov, insek
ticídy, herbicídy, pesticídy, antiparazitné látky, 
prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, zubole
kárske a zverolekárske včítane zdravotníckych 
pomôcok, distribúcia, obchodný prieskum a po
radenstvo pre marketing, organizácia a riadenie 
obchodu, predovšetkým v ohla.~ti zdravotníctva. 
sprostredkovateľské služby, leasing zdravolníckej 
techniky, lekárske, zdravotnícke služby. expertízy 
v oblastí farmaceutických prípravkov. zdravot
níckych materiálov, potrieb, prístrojov a pomô
cok. 
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(511) 3, 5. 10. 35. 36, 39. 42 
(210) 1943-93 

( 11 1) 177 432 
(220) 08.02.1994 
( 151 i 28.01.1997 
( 180) 08.02.2004 

(540) BORIS BOBOR 
(730) HAGER, reklamná agentúra, spol. s r. o„ Má-

jová 21, 852 26 Bratislava. SK: 
(510) Rcklmna a propagácia. 
(511) J5 
(210) 318-94 

( 111) 177 433 
(220) 08.02.1994 
(151) 28.01.1997 
( 180) 08.02.2004 
(540) 

(730) HAGER, reklamná agentúra, spol. s r. o., Má-
jová 21. 852 26 Bratislava. SK: 

( 510) Reklama a propagácia. 
(511) 35 
(210) 319-94 

( 1 1 ] ) 177 434 
(220) 3107.1992 
(151) 28.01.1997 
( 180) 31.07.2002 
(540) 

KOMAťsU 
(7:10) Kabushiki Kaisha Komatsu Seisakusho, 3-6. 2-

-chomc Akasaka. Minato-ku, Tokyo, JP; 
(510) Stroje a zariadenia na zemné práce, najmä buldo

zéry. močiarne buldozéry. obojživelné buldozéry. 
kolesové dozéry. motorové skrejpre, vlečné 

skrejpre. rozrývače a hrablicové dozéry, stroje a 
zariadenia na manipuláciu so zeminou. m1jmä lo
patové nakladače. kolesové nakladače, traktorové 
nakladače. ubíjačky. korčekové nakladače. rýpad
lá. najmä zadné okopávacie zariadenie. dozérové 
rýpadlá, močiarne dozérové rýpadlá, k)'vne dozé
rové rýpadlá. lopatové rýpadlá, korčekové rý·pad
lá. banské lopatové rýpadlá, priekopové rýpadlá. 
tunelové vyvrtávačky, stavebné stroje a zariade
nia, najmä padacie kladivá, pneumatické valce, 
cestné valec, asfaltové finišery, vibračné vakc. 
príložné vibrátory, stroje na kladenie potrubia. 
motorové zarovnávače. kovoobrábacie stroje a 
zariadenia. najmä mechanické lisy, hydraulické 
lisy. pretláčacie lisy. kovacie lisy. ohraňovacic li
sy. oh)·bačky. strojové nožnice. preťahovačky. 

lúpacie stroje, stroje na vyvrtávanie hlavní, frézo
vačky na kľukové čapy. frézovačky na kľukové 
hriadele. stroje na odstraňovanie ostrapov blokov 
valcov. sekáče kovového odpadu. ubíjače kovo
vého odpadu. sústruhy. formovacie stroje, lasero
vé rycie značkovacie stroje (na kovové povrchy). 
laserové značkovacie stroje maskovacieho typu 
(na plastové povrchy). regulátory laserových 
značkovačov, iné formovacie stroje a obrábacie 
stroje, nakladače, stohovacíe dopravníky, regene
rátory, pásové dopravníky. generátory. dynamá. 
reťazové píly, rezačky ložiskov)•ch puzdier. 
vzduchové kompresory. vozové žeriavy. motory a 
prevodovky všetkých uvedených výrobkov. časti 
a príslušenstvá všetkých uvedených v}-robkov. 
dopravné prostriedky, najmä vidlicové stohovacie 
vozíky, elektrické zdvižné vozíky. elektrické vy
kladacie vozíky, traktory. vlečné traktory. sklá
pacie automobily. automobilové miešačky betó
novej zmesi. snežné vozidlá, motory a prevodov
ky všetkých uveden}·ch výrobkov. časti a príslu
šenstvá všetkých uvedených výrobkov. 

(511) 7. 9. 12 
(210) 70644 
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Obnovy ochranných známok 

88 854 
88 934 
93 868 
95 606 

151 747 
151 751 
152 067 
152 102 
152 121 
152 203 
152 224 
152 228 
152 568 
152 819 

( 111) 88 854 
(220) 06.04.1925 
(151) 06.04.1925 
(180) 06.04.2005 

(540l AGAROL 

155 157 
155 161 
155 488 
156 316 
156 317 
156 345 
156 352 
156 364 
156 365 
156 366 
156 368 
156 418 
156 510 
156 627 

(730) WARNER - LAMBERT COMPANY, spoloč
nosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 201 
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey, US; 

(510) Preháňadlá. 

(511) 5 
(21 O) 4218 

( 111) 88 934 
(220) 19.05 1923 
(151) 19.05.1923 
(180) 19.05 2003 

(540) Chiclets 
(730) WARNER - LAMBERT COMPANY, spoloč

nosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 201 
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey, US; 

(510) Žuvacia guma. 
(511) 30 
(2!0) 28177 

(111) 93 868 
(220) 12.10.1925 
( 151 ) 12.10.1925 
( 180) 12. 10.2005 

(540) Ostantren 
(730) Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová 

společnost, 400 32 Ústí nad Labem, CZ; 
(510) Farbivá ako aj polotovary na výrobu farbiv, 

chemické výrobky pre farbiarstvo a tlač. 
(511) 1.2 
(210) 5193 

(III) 95606 
(220) 23.01.1925 
(151) 23.01.1925 
( 180) 23 o l.2005 

(540) Bismosalin 
(730) SPOFA, a. s., Husinecká \la, 130 00 Praha 3, 

CZ; 

156 853 
156 854 
156 869 
156 870 
157 978 
162 461 
162 462 
162 577 
162 645 
162 686 
162 692 
162 716 
162 774 
162 823 

162 913 
162 914 
162 986 
163 016 
163 276 
166 288 
166 320 
166 356 
166 452 
166 460 
166 470 
167 043 

(51 O) Liečivé a lekárenské prostriedky a preparáty, 
drogy, výrobky na lekárske, hygienické. priemy
selné, vedecké, fotografické, poľnohospodárske a 
lesnícke účely, dezinfekčné prostriedky. dietetic
ké a výživné prostriedky a preparáty. 

(511) 1,5 
(210) 1128 

(111) 151 747 
(220) 19. 11.1954 
(151) 18.12.1954 
( 180) 19.11.2004 

(540) Citrin 
(730) RAKONA, akciová společnost, Rakovník, CZ; 
(510) Pracie, umývacie a čistiace prostriedky všetkých 

druhov. 
(511) 3 
(210) 3711 

(III) 151751 
(220) 19.1 1.1954 
(151) 21.12.1954 
(180) 19. 11.2004 

(540) Opál 
(730) RAKONA, akciová společnost, Rakovník, CZ; 
(510) Pracie, umývacie a čistiace prostriedky všetkých 

druhov. 
(511) 3 
(210) 3715 

(III) 152067 
(220) 06.04.1955 
(151) 06.05.1955 
( 180) 06.04.2005 

(540J AUREOMYCOIN 
(730) SPOFA, a. s., Husinecká l la, 130 00 Praha 3, 

CZ; 
(510) Liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne 

a veterinárne, organopreparáty a séra, chemické 
výrobky pre priemysel, medicínu, hygienu, far
máciu a vedu, prípravky baktericídne, fongicídne. 
ínsekticídne, dezinfekčné prípravky, prípravky 
proti nákaze, prípravky konzervačné, prostriedky 
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na hubenie škodcov a ničenie rastlín, čistiace 

prostriedky, medicinálne mydlá, éterické ole
je, výťažky, extrakty a esencie, prípravky posilňu
júce a dietetické, prípravky na ošetrovanie zubov 
a dutiny ústnej, zubné výplne a protézy, náplastí, 
obväzový a šijací materiál pre chirurgiu, diagnos
tiká, jedy, minerálne vody (s výnimkou prírod
ných). 

(511) l,3,5, 10.32 
(210) 4712 

(l l l) 152 102 
(220) 07.05.1955 
(151) 25.05.1955 
( 180) 07.05.2005 

(540> Vinntol 
(730) TECHNOPLAST, akciová společnost, Chropy-

ne, CZ; 
(510) Cmelé kože. 
(511) 18 
(210) 4934 

(III) 152121 
(220) 07 05.1955 
(151) 0106.1955 
( l 80) 07.05 2005 
(540) 

~ 
GUM ON 

(730) 
(5 l 0) 

GlJMON Bratislava, a. s., Bratislava. SK; 
Ozubené kolesá z textogumoidu, textové dosky, 
gumoidové dosky rezané. 

(511) 
(210) 

( 1 11 ) 
(220) 
( 151) 
(180) 

(540) 
(730) 

(510) 

(511) 
(210) 

7, 17 
4936 

152 203 
2 l.06.1955 
08.07. 1955 
21.06.2005 

OLŠANY 
Olšanské papírny, akciová společnost, 789 62 
Olšany u Šumpcrka, CZ; 
Papier a výrobky z papiera, najmä cigaretový 
papier, cigaretové dutinky a cigaretové papieriky 
v knižočkách a obaly na tabak (sporiče tabaku) 
16.34 
5223 

( 111) 152 224 
(220) 08.04.1955 
(151) 18.07.195" 
( 180) 08 04 2005 

(540J " TIMEX " 
(730) Timex Corporation, spoločnosť zriadená podľa 

zákonov štátu Delaware, Míddlebury, Connecti
cut. US; 

(51 OJ l lodíny a hodinky. 

(511) 14 
(210) 4729 

( 1 1 1 ) 152 228 
(220) 02.07.1955 
(151) 21.07.1955 
( 180) 02.07.2005 

(54o) ERGOFEIN 
(730) Léčiva, a. s., Dolní Mčcholupy 130. 102 3 7 Pra

ha IO, CZ; 
(51 O) Liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne 

a veterinárne, chemické výrobky pre priemysel. 
lekárstvo, hygienu. farmáciu a vedu; prípravky 
baktericídne. fungicídne, insekticídne; dezinfekč
né prípravky; prípravky proti nákaze; prípravky 
konzervačné; prostriedky na ničenie škodcov a 
ničenie rastlín; čistiace prostriedky; medicinálne 
mydlá; prípravky vonné a kozmetické, látky pre 
kozmetiku a parfumériu. éterické oleje a výťažky. 
extrakty a esencie; prípravky posilňujúce a diete
tické; prípravky na ošetrovanie zubov a dutiny 
ústnej: zubné výplne a protézy; náplasti. obväzo
vý a šijací materiál pre chirurgiu, diagnostiká: je
dy a minerálne vody, s výnimkou minerálnych 
vôd prírodných. 

(511) L3.5, 10,32 
(210) 5316 

(1 1 1 ) 152 568 
(220) 05.01.1956 
(151) 20.03.1956 
( 180) 05.01.2006 

(540) MYON SPOF A 
(730) 

(510) 

(511) 
(210) 

(11 l) 

(220) 
( 151) 
(180) 

(540) 
(730) 

(51 O) 
(511) 
(210) 

SPOFA, a. s., Husinecká ! la. 130 00 Praha 3. 
CZ; 
Liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne 
a veterinárne, organopreparáty, očkovacie látky. 
séra a výrobky z krvi, chemické výrobky pre me
dicínu. hygienu, farmáciu a vedu. prípravky bak
tericídne, fungicídne. insekticídne. dezinfekčné 

prípravky, prípravky proti nákaze. prípravky kon
zervačné, prostriedky na ničenie škodcov a niče
nie rastlín, čistiace prostriedky. medicinálne 
mydlá. prípravky posilňu,1úce a dietetické. prí
pravky na ošetrovanie zubov a dutiny ústnej, 
zubné výplne a protézy, náplasti. obväzový a ši
jací materiál pre chirurgiu, diagnostiká. jedy a 
minerálne vody (s výnimkou príprodných). 
1, 3. 5, IO, 32 
6386 

152 819 
19.11.1956 
06.12.1956 
19.11.2006 

AB 
AB Kozmetika, a. s., Račianska 155. 834 15 
Bratislava, SK; 
Kozmetické a voňavkárske v)Tobky. 
J. 5 
8498 
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(lll) 155157 
(220) 20.03.1962 
(151) 27.06.1962 
( 180) 20.03.2002 
(540) 

(730) VÍNO Mikulov, a. s., Prumyslový areál 
692 J 1 Mikulov, CZ: 

(:'ilO) Vína všetkých druhov. 
(511) 33 
(210) 26310 

( 11 1) 155 161 
(220} 20.03.1962 
( 151) 27.06.1962 
(180) 20.03.2002 
(540) 

~ 
(730) VÍNO Mikulov, a. s., Prumyslový areál 

692 11 Mikulov, CZ; 
(510) Vína všetkých druhov. 
(511) 33 
(210) 26314 

( 1 l 1 ) 155 488 
(220) 20.03.1962 
(151) 20.06.1963 
(180) 20.03.2002 
(540) 

"V 
1 

VE,NUŠE 
/i;""'lf';"l'l"i"' 

1220, 

1220, 

(730) VÍNO Mikulov, a. s„ Prúmyslový areál 1220, 
692 11 Mikulov, CZ; 

(510) Vína všetkých druhov. 
(511) 33 
(210) 26316 

( 1 1 1 ) 156 316 
( 220) 30.04.1965 
( 151) 28.07.1965 
( 180) 30.04 2005 

(540) PANDERMA 
(730) OLŠANSKÉ PAPÍRNY, akciová společnost, 

{)lšany u Šumperka, CZ; 

( 51 O) Cigaretové papiere, hodvábne papiere, surové 
uhľové papiere, bibliové papiere, letecké papiere. 

(511) 16, 34 
(210) 33939 

(III) 156317 
(220) 30.03.1965 
(151) 28.07.1965 
(180) 30.03.2005 

(540) TECTYL 
(730) Ashland Oil, lne., spoločnosť zriadená podľa 

zákonov štátu Kentucky, Ashland. Kentucky. US; 
(510) Prípravky proti hrdzaveniu a korózii strojov a 

rôznych kovových povrchov, súčasne vhodné ako 
mazadlá. 

(511) 2, 4 
(210) 33887 

( 1 1 1 ) 156 345 
(220) 06.05.1965 
(151) 09.08.1965 
(180) 06.05.2005 

(540) TEP 
(730) RAKONA, akciová společnost, Rakovník, CZ: 
(51 O) Čistiaci saponátový prostriedok na koberec. 
(511) 3 
(210) 34071 

( 111) 156 352 
(220) 15.03.1965 
(151) 13.08.1965 
( 180) 15.03.2005 

(54o) SCALA 
(730) Závody Bohemia, národní podnik, České Budč

jovice, CZ; 
(5 IO) Papier a výrobky z papiera, lepenka. kartonážne 

výrobky, písacie potreby, kancelárske lepidlá, 
potreby pre umelcov, štetce, písacie stroje a kan
celárske potreby (okrem nábytku); učebné a škol
ské potreby a pomôcky; hracie karty, tlačiarenské 
písmená, štočky. 

(511) 16 
(210) 33857 

(III) 156364 
(220) 24.06.1965 
(151) 03.09.1965 
(180) 24.06.2005 

(540) KETOT AB 
(730) LACHEMA, akciová společnost, Brno, CZ; 
(510) Chemické výrobky pre priemysel, vedu. fotogra-

fiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo. 
čisté chemikálie, činidlá všetkých druhov. indikú
torové a reagenčné papieriky a indikátory, najmä 
výrobky lekárenské. veterinárne a zdravotnícke. 

(511) 1, 5 
(210) 34489 
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( 111) 156 365 
(220) 24.06.1965 
(151) 03.09.1965 
( 180) 24.06.2005 

(540l BILIT AB 
(730) LACHEMA, akciová společnost, Brno, CZ; 
(:ílO) Chemické výrobky pre priemysel, vedu, fotogra-

fiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo, 
čisté chemikálie, činidlá všetkých druhov, indiká
torové a reagenčné papieriky a indikátory,najmä 
výrobky lekárenské, veterinárne a zdravotnícke. 

(511) 1.5 
(210) 34490 

(111) 156 366 
(220) 24.06.1965 
(151) 03.09.1965 
( 180) 24.06.2005 

<54oJ FENYLKETOPHAN 
(730) LACHEMA, akciová společnost, Brno, CZ; 
(51 O) Chemické výrobky pre priemysel, vedu, fotogra

tiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lestníctvo, 
čisté chemikálie, činidlá všetkých druhov, indiká
torové a reagenčné papieriky a indikátory, najmä 
výrobky lekárenské, veterinárne a zdravotnícke. 

(:íl!) 1,5 

(210) 34494 

( l II ) 156 368 
(220) 24.07.1965 
(151) 03.09.1965 
( 180) 24.07.2005 
(540) 

(730) V ÁLCOVNY PLECHU, a. s., Frýdek - Místek, 
CZ: 

(510) Plechy z ušľachtilých a neušľachtil)'ch ocelí. 
(511) 6 
(210) 34884 

( 11 1) 156 418 
(220) 24.06. 1965 
( 1 51 ) 11 1O.1965 
( 180) 24.06.2005 

(540l MUL TIPHAN 
(730) LACHEMA, akciová společnost, Brno, CZ; 
(51 O) Chemické v)rnbky pre priemysel. vedu, fotogra

fiu. poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo, 
čisté chemikálie, činidlá všetkých druhov, indiká
torové a reagenčné papieriky a indikátory, výrob
ky lekárenské, veterinárne a zdravotnícke. 

(51 1) 1, 5 
(21 O) 34493 
(111) 156510 

( 220) o 1. 09. 1965 

(151) 16.02.1966 
( 180) o 1.09.2005 

<540) KORONA 
(730) Papírna Lochovice, státní podnik, Lochoviee. 

CZ; 
(510) Papierové, lepenkové a kartonážne výrobky rôz

nych druhov, najmä zaraďovače, kontajnery a pri
rezy. 

(511) 16 
(210) 35187 

(II 1) 
(220) 
( 151) 
( 180) 
(540) 

(730) 

(51 O) 

(511) 
(2 IO) 

156 627 
18.02.1966 
15.04.1966 
18.02.2006 

PREClOSA, a. s., Opletalova 17, Jablonec nad 
Nisou, CZ; 
Výrobky anorganickej chémie, monokryštály a 
polovodiče všetkých druhov a výrobky z týchto 
materiálov. 
1, 9 
36445 

(11 1 ) 156 853 
(220) 15.02.1966 
(151) 23.07.1966 
(180) 15.02.2006 

<540) SIXI 
(730) AB Kozmetika, a. s., Račianska 155, 834 15 

Bratislava, SK; 
(510) Kozmetické a parfumové výrobky, najmä zubné 

pasty. 
( 511) 3 
(210) 35995 

(111) 156 854 
(220) 15.02.1966 
(151) 23.07.1966 
(180) 15.02.2006 

(540) VISKADON 
( 730) AB Kozmetika, a. s„ Račianska 155. 834 15 

Bratislava, SK; 
(510) Kozmetické a parfumové v)•robky. n~jmä zubné 

pasty. 
(511) 3 
(210) 35997 

(111) 156 869 
(220) 15.02.1966 
(151) 28.07.1966 
(180) 15.02.2006 

(540J RETOX R 60 
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(730) AB Kozmetika, a. s., Račianska 155, 834 15 
Bratislava, SK; 

(51 O) Kozmetické a parfumové výrobky, najmä odpu
dzovač hmyzu. 

(511) 3,5 
(21 O) 35996 

(111) 156 870 
(220) 15.02.1966 
(151) 28.07.1966 
( 180) 15.02.2006 

(540) RETOX R 61 
(730) AB Kozmetika, a. s., Račianska 155, 834 15 

Bratislava, SK; 
(510) Kozmetické a parfumové výrobky, najmä odpu

dzovač hmyzu. 
(511) 3,5 
(210) 35998 

(111) 157 978 
(220) 08.06.1965 
(151) 09.04.1968 
(180) 08.06.2005 
(540) 

(730) Hítachi, Ltd., Chiyoda-ku, Tokyo, JP; 
(510) Prístroje a nástroje na vedecké a laboratórne úče

ly, prístroje a nástroje navigačné, t.j. prístroje a 
nástroje určené na prenášanie rozkazov, na me
ranie a prístroje všeobecne používané pri riadení 
lodí a lietediel, prístroje a nástroje geodetické a 
prístroje a nástroje elektrické, prístn~je a nástroje 
pre bezdrôtovú telegafiu, prístroje fotografické, 
kinematografické, optické vrátane premietačov 

obrazu a zväčšovacích prístrojov, prístroje a ná
stroje na váženie a meranie, prístroje a nástroje 
signalizačné, prístroje a nástroje určené na kon
trolné účely, prístroje a nástroje na účely zá
chranné a učebné, automaty uvádzané do činnosti 
vhodením mince alebo známky, prístroje na zá
znam a reprodukciu hovoreného slova, zapisova
cie pokladne a počítacie stroje, vrátane kancelár
skych dierovacích strojov, hasiace prístroje, špe
ciálne puzdrá na uvedené prístroje a nástroje, 
elektrotermické nástroje a prístroje, elektrické 
prístroje a zariadenia, elektromechanické zaria
denia na domáce účely, predovšetkým elektrické 
riadiace prístroje, odpory, stýkače, relé, reguláto
ry napätia, riadiace prístroje s diaľkovým ovlá
daním, transformátory, reaktory obmedzujúce e
lektrický prúd, zhášacie cievky, ortuťové usmer
ňovače, polovodičové usmerňovače, rotačné me
niče, magnetické zosilňovače, samočinné vypína
če, spínače, rozvádzače a rozvádzacie skrine, relé, 
meniče kmitočtu, bleskoistky, deliče zaťaženia, 

batérie, elektrické drôty a káble, magnetické jad
rá, ampérmetre, voltmetre, wattmetre, watthodi
nové elektromery, merače izolačného odporu, 

teplomery, tlakomery, prietokomery, dynamomet
re, elektrónky, prijímacie elektrónky, vysielacie 
elektrónky, obrazovky, snímacie elektrónky, elek
trónky s dlhým doznievaním, usmerňovacie elek
trónky, tranzistory, diódy, fotónky a fotovodivé 
zariadenia, terrnistory, varistory, telefónne prí
stroje, telefónne panely, telegrafy, telefóny 
(nosnými prúdmi), komunikačné rádioprístroje, 
rozhlasové vysielacie zariadenia, rádiové prijíma
če, televízne vysielacie zariadenia, televízne pri
jímače, priemyselné televízne zariadenia zaria
denia rozhlasu po drôte, elektrické gramofóny, 
gramofóny, gramofónové platne, magnetofóny, 
magnetofónové pásky, elektrické počítače, prog
ramové výrobné zariadenia, automatizačné ria
diace prístroje, elektrónové mikroskopy, ur)•ch
ľovače častíc, radarové prístroje, rádiolokačné 

navigačné zariadenie založené na principe mera
nia impulzovým spôsobom, rádíomajákové prí
stroje, hmotové spektrometre, magnetické rezo
nančné spektometre, spektrálne fotometre, foto
metre, pH - metre, Tiselíove prístroje na elektro
forézu, Geigerove počítače, vývevy (vedecké), 
prístroje na oblúkové zváranie, elektrické zberače 
prachu, elektrické čističe, leštičky, žehličky a e
lektrické časové spínače (do domácnosti), elek
trónky a automaticky riadené elektrónky, atómo
vé pece (pokusné a experimentálne). 

(511) 9 
(210) 34463 

(111) 162 461 
(220) 05.02.1975 
(151) 09.07.1975 
(180) 05.02.2005 

(540) PREGESTIMIL 
(730) Mead Johnson & Company, spoločnosť zriade

ná podľa zákonov štátu Delaware, Evansville, 
Indiana, US; 

(5 l O) Dietetický prípravok pre mladistvých a deti. 
(511) 5 
(210) 48438 

(111) 162 462 
(220) 05 02.1975 
(151) 09.07.1975 
( 180) 05.02.2005 

(540) MUCOMYST 
(730) Mead Johnson and Company, spoločnosť zria

dená podľa zákonov štátu Delaware, Evansvillc, 
lndiana, US; 

(510) Dekongestantný prípravok na liečenie dýchacích 
ťažkostí. 

(511) 5 
(210) 48439 

(111) 162 577 
(220) 05.03.1975 
(151) 28.10.1975 
(180) 05.03.2005 
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(540) 

(730) VliKV, a. s., Praha, Praha 5. CZ; 
(510) Koľ~jové vozidlá na osobnú dopravu. koľajové 

vozidlá na nákladnú dopravu. súčasti a podzosta
vy koľajových vozidiel. kovové prepravné pros
triedky (kont~jnery). výkovky a výlisky. výskum 
a vývoj v oblasti koľajových vozidiel. 

(511) 6.12.42 
(210) 48495 

{ 1 l 1 ) 162 645 
(220) 25.02.1975 
(151) 10.12.1975 
(l 80) 25.02.2005 

(54oi ELEXAR 
(730) Shell lnternational Petroleum Company, Limi

ted, Londýn, GB; 
(51 O) Gutaperča, guma. balata a ich náhradky, výrobky 

z t)'chto látok, pokiaľ patria do triedy 17, plasty 
vo forme dosák, tyčí. listov, kociek, trubíc na vý
robné účely, materiály na balenie, tesnenie a izo
láciu, azbest. sľuda a výrobky z nich, pokiaľ pat
ria do triedy 17. hadice (nekovové). prírodná a 
syntetická guma. 

() l 1) 17 
(210) 48482 

( 11 l) 162 686 
(220) 22.05.1975 
(151) 13.01.1976 
( 180) 22.05.2005 
(540) 

" (730) OSBORNE Y COMPAŇIA SOCIEDAD A-
NONIMA, Pucrto de Santa Maria. ES; 

('i 10) Vína, liehoviny a likéry. 
(5 l l) 33 
(210) 48678 

( l l 1 ) 162 692 
(220) 04.04. l 975 
(151} l:l.01 1976 
( 180) 04.04 2005 

(540) RA Y -BAN 
(730) Bausch & Lomb Incorporated, spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu New York, Roches
h:r. New York, US; 

( 5 l O) Ochrann~ okuliare, ophthalmické šošovky, slneč
né oku I iarc, lovecké ďalekohľady. okuliare i1 

kostry na slnečné okuliare a ich častí. 
(511) 9 
(210) 48:'i71 

(111) 162 716 
(220) 09.06. J 975 
(151) 09.02.1976 
( 180) 09.06.2005 

(54o) PROSOBEE 
(730) Mead Johnson & Company, spoločnosť zriade

ná podľa zákonov štátu Delaware, Evansville. 
lndiana, US; 

(510) 1-Iypoalcrgenické prípravky pre deti a mládež. 
proti alergii na kravské mlieko. 

(5 l I) 5 
(210) 48709 

(III) 162774 
(220) 26.09.1975 
(151) 17.03.1976 
( 180) 26.09.2005 

(540J Lite 
(730) 1\11LLER BREWING COMPANY, spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Wisconsin, Milwa
ukee. Wisconsin, US; 

(51 O) Pivo. 
(511) 32 
(210) 48887 

( 1 11) J 62 823 
(220) 21.05.1975 
(151) 13.04.1976 
(180) 21.05.2005 

(54o) P ALITREX 
(730) Bristol - Myers Squibb Company, spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 345 Park 
Avenue, New York, N. Y., US; 

(510) Antibiotické prípravky. 
(511) 5 
(210) 48660 

( 11 l) 162 913 
(220) 24.07.1975 
(151) 14.06.1976 
( l 80) 24.07 .2005 

(54oJ FER-IN-SOL 
(730) Mead Johnson & Company, spoločnosť zriade

ná podľa zákonov štátu Delaware, Evansvílle. 
lndiana, US; 

(5 l 0) Koncentrovaný roztok síranu želcznatého pouíí
vaný pri ošetrovaní stavov nedostatku ždeza. 

(511) 5 
(210) 48802 

( l l 1) 162 914 
(220) 13.08.1975 
(151) 14.06.1976 
( 180) 13.08.2005 

<540) WILLIAM LA WSON'S 
(730) William Lawson Distillers Limited, Coatbtidge, GB; 
( 51 O) Škótska whisky. 
(51 l) 33 
(210) 48820 
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(111) 162986 
(220) 25.04. 1975 
(151) 31.08.1976 
( 180) 25.04.2005 

(540) TREMCO 
(730) Tremco Incorporated, Cleveland. Ohio, US; 
(510) Maliarske suroviny a potreby, a to suché farby, 

pasty, prípravné zmesi, maliarske emaily, laky, 
odstraňovače farieb a lakov, vysúšadlá, plnivá v 
tekutom stave a v pastách, záverečné lesklé laky, 
preparačné lakové oleje, šelakový lak. 

(51 l) 2 
(210) 48618 

(l 11) 163 016 
(220) 14.03.1975 
(151) 21.09.1976 
(180) 14.03.2005 

C540J BRISTOL 
(730) Bristol-Myers Squibb Company, spol. zriadená 

podľa zákona štátu Delaware, 345 Park Avenue, 
New York, N.Y., US; 

(510) Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdra
votnícke; výrobky dietetické pre deti a chorých; 
náplasti; obväzový materiál, materiály určené na 
plombovanie zubov a na odtlačky zubov; dezin
fekčné prostriedky; prostriedky na hubenie rast
linných a živočíšnych škodcov; antiparazitné lát
ky. 

(511) 5 
(21 O) 48521 

(111) 163 276 
(220) 12.05. 1975 
(151) 27.05.1977 
( 180) J 2.05.2005 

cs4oJ NORDETTE 
(730) AMERICAN HOME PRODUCTS CORPO

RA TION, Five Gíralda Farms, Madison, New 
Jersey, US; 

(5 J O) Antikoncepčné prostriedky. 
(511) 5 
(210) 48642 

(III) 166288 
(220) 29.12.1985 
(151) 16.07.1986 
(180) 29.12.2005 

(540) LIVIA 
(730) Pivovary a sodovkárny Brno, a. s„ Brno, CZ; 
(51 O) Nealkoholické nápoje. 
(511) 32 
(210) 54461 

(111) 166 320 
(220) 15.08. 1985 
(151) 10.09.1986 
(180) 15.08.2005 

(54oJ DILZEM 

(730) WARNER - LAMBERT COMPANY, spoloč
nosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 20 l 
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey, US: 

(:il O) Liečebné a farmaceutické prípravky. 
(511) 5 
(210) 54311 

(111) 166 356 
(220) 10.12.1985 
(31 O) 2329i85 
(320) 08.07.1985 
(330) FI 
( 1 5 1) 15. 1 o. 1986 
( 180) 10.12.2005 

(540) FARESTON 
(730) Orion - yhtymli Oy, Espoo, FL 
(51 O) Farmaceutické, veterinárne a zdravotnícke výrob

ky, dezinfekčné prostriedky, prostriedky na hu
benie rastlinných a živočíšnych škodcov. 

(511) 5 
(210) 54442 

( 1 1 1 ) 166 452 
(220) 11.06. 1986 
(151) 03.01.1987 
( 180) 11.06.2006 
(540) 

(730) ZLATÝ BAŽANT, a. s., Novozámocká 2. 
947 12 Hurbanovo, SK: 

(51 O) Pivo. 
(511) 32 
(210) 54697 

(111) 166 460 
(220) 29.12.1985 
(151) 08.01.1987 
(180) 29.12.2005 
(540) 

(730) Pivovary a sodovkárny Brno, a. s., Brno, CZ: 
(510) Nealkoholické nápoje. 
(511) 32 
(210) 54460 

(111) 166 470 
(220} 20.11.1985 
(151) 16.011987 
(180) 20.11.2005 
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(540) TYRIN 
(730) DuPONT DOW ELASTOMERS L.L.C„ spo

ločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware. 
300 Bellevue Parkway, Wílmington. Delawarc. 
US: 

( 'i l 0) Surové syntetické živice na použitie v ďalšej 

výrobe; plastické hmoty vo forme prášku. peliel a 
kvapaliny; lepidlá. 

(5 l l) l 
(210) 54412 

( ! II) 167 043 
(220) 26.07.1985 
(l'il) 21.09.1988 
(!80) 26072005 

('i40J EPSON 
(730) Seiko Epson Kabushiki Kaisha (Seiko Epson 

Corporation), Tokyo, JP: 
( 'i 1 O} Tlačiarenské stroje, dierovacie stroje, priemyselné 

roboty. motory (nie pre vozidlá). zariadenia pre 
strojové spájanie a páskovanie. obrábacie stroje. 
diely a príslušenstvo k uvedeným výrobkom. 
Hodiny a ich súčasti. napodobneniny klenotov. 
Programy pre počítače v tlačenej forme. papier. 
papiernické výrobky. písacie stroje a iné kance
lárske stroje. inštrukčné a vyučovacie materiály. 

('ii 1) 7. 9. 14. 16 
(210) 54287 
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Prevody ochranných známok 

Číslo zápisu Predchádzajúci majiteľ Terajší majiteľ S účinnosťou 
od: 

91 062 Slovakofarma, štátny podnik, Hlohovec, SLOV AKO FARMA, a. s., Železničná 24.01.97 
SK: 12, 920 27 Hlohovec, SK; 

91 064 Slovakofarma, štátny podnik, Hlohovec, SLOV AKOF ARMA. a. s., Železničná 14.01.97 
SK; 12, 920 27 Hlohovec, SK; 

91 067 Slovakofarma, štátny podnik, Hlohovec, SLOVAKOFARMA, a. s .. Železničná 09.01.97 
SK: 12, 920 27 Hlohovec, SK; 

91 731 S lovakofanna, štátny podnik, Hlohovec. SLOV AKOF ARMA, a. s., Železničná 21.01.97 
SK; 12, 920 27 Hlohovec, SK; 

93 621 Slovakofarma, štátny podnik, Hlohovec, SLOV AKOF ARMA, a. s .. Železničná 20.01.97 
SK; 12, 920 27 Hlohovec, SK; 

95 132 Slovakofamm, štátny podnik, Hlohovec, SLOV AKOFARMA, a. s., Železničná 20.01.97 
SK; 12, 920 27 Hlohovec, SK; 

95 174 Slovakofarma, štátny podnik, Hlohovec, SLOVAKOFARMA, a. s., Železničná 23.01.97 
SK: 12, 920 27 Hlohovec, SK; 

95 188 Slovakofarma, štátny podnik, Hlohovec, SLOVAKOF ARMA. a. s., Železničná 23.01.97 
SK; 12, 920 27 Hlohovec, SK; 

95 199 Slovakofarma, štátny podnik, Hlohovec, SLOVAKOFARMA, a. s., Železničná 09.01.97 
SK; 12, 920 27 Hlohovec, SK; 

95 280 Slovakofarma, štátny podnik, Hlohovec, SLOV AKOF ARMA. a. s„ Železničná 23.01.97 
SK; 12, 920 27 Hlohovec, SK; 

99 49J Slovakofarma, štátny podnik, Hlohovec, SLOV AKOF ARMA, a. s„ Železničná 17.01.97 
SK: 12, 920 27 Hlohovec, SK; 

99 514 Slovakofarma, štátny podnik, Hlohovec, SLOVAKOFARMA, a. s., Železničnú 17.01.97 
SK; 12. 920 27 Hlohovec. SK: 

99 518 Slovakofarma, štátny podnik, Hlohovec, SLOV AKOF ARMA, a. s., Železničná 24.01.97 
SK; 12, 920 27 Hlohovec, SK; 

99 526 Slovakofarma, štátny podnik, Hlohovec, SLOV AKOF ARMA. a. s .. Železničná 14 01.97 
SK; 12, 920 27 Hlohovec, SK; 
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č:íslo zápisu Predchádzajúci majitel' Terajší majiteľ S účinnosťou 
od: 

99 .568 Slovakofärma. štátny podnik, Hlohovec, SLOV AKOF ARMA. a. s .. Železničná 14.01.97 
SK; 12. 920 27 Hlohovec. SK: 

100 'l.27 Slovakofarma. štátny podnik, Hlohovec, SLOVAKOFARMA, a. s .. Železničná no 1. 97 
SK: 12. 920 27 Hlohovec. SK: 

100 370 Slovakofarma, štátny podnik, Hlohovec, SLOVAKOFARMA, a. s„ Železničná 2'.Ull.97 
SK; 12. 920 27 Hlohovec, SK: 

100 469 Slovakoťarma. štátny podnik, Hlohovec, SLOV AKOF ARMA. a. s .. Železničná 17 01.97 
SK: 12. 920 27 Hlohovec, SK: 

100 698 Slovakofarma. štátny podnik, Hlohovec. SLOVAKOFARMA, a. s .. Železničná 2401.97 
SK; 12. 920 27 Hlohovec, SK: 

102 606 Slovakofarma. štátny podnik, Hlohovec. SLOV AKOF ARMA. a. s„ Železničná 23.01.97 
SK: 12. 920 27 Hlohovec. SK: 

1 O.'i 81 O Slovakoťarma, štátny podnik, Hlohovec, SLOV AKOF ARMA, a. s„ Železničná 24o197 
SK; 12, 920 27 Hlohovec. SK; 

119 634 Slovakofarma, štátny podnik, Hlohovec. SLOV AKO FARMA. a. s .. Železničná 20 () 1. 97 
SK; 12. 920 27 Hlohovec, SK: 

119 638 Slovakofarma. štátny podnik. Hlohovec. SLOV AKOF ARMA. a. s„ Železničná 17 0197 
SK; 12. 920 27 Hlohovec, SK; 

119 689 Slovakofarma, štátny podnik, Hlohovec. SLOVAKOFARMA. a. s .. Železničná 20.01.97 
SK; 12. 920 27 Hlohovec, SK; 

119 7.B S lovakoťarma. štátny podnik, Hlohovec. SLOV AKOF ARMA. a. s„ Železničná 20.01. 97 
SK: 12. 920 27 Hlohovec. SK; 

119 739 Slovakofarma. štátny podnik, Hlohovec, SLOV AKOFARMA. a. s., Železničná 20.01.97 
SK: 12, 920 27 Hlohovec, SK: 

120 058 Slovakofarma, štátny podnik. Hlohovec. SLOVAKOFARMA, a. s .. Železničná 24o1.97 
SK: 12, 920 27 lllohovec. SK; 

120 327 Slovakofarma. š!átny podnik, l·llohovec. SLOVAKOFARMA. a. s„ Železničná 2001.97 
SK: 12. 920 27 lllohovec. SK: 

120 34.'i Slovakoťarma. štátny podnik. Hlohovec. SLOV AKO FARMA. a. 5 .. Železničná 13 01.97 
SK: 12. 920 27 Illohovec. SK; 



Číslo zápisu 

120 346 

120 348 

153 182 

153 220 

155 157 

155 157 

155 161 

155 161 

155 488 

155 488 

156 368 

157 207 

157 799 

157 802 

l 57 803 
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Predchádzajúci majiteľ 

Slovakofarma štátny podnik, Hlohovec, 
SK; 

Slovakofarma štátny podnik, Hlohovec, 
SK; 

Slovakofarma, štátny podnik, Hlohovec, 
SK: 

Moravské vinafské závody, s. p„ Mikulov, 
CZ: 

Moravské vinal'ské závody, státní podnik, 
Mikulov, CZ; 

Víno Mikulov, státní podnik, Prumyslový 
areál 1220, Mikulov, CZ; 

Moravské vinai'ské závody, státní podnik, 
Mikulov, CZ; 

Víno Mikulov, státní podnik, Prumyslový 
areál 1220. Mikulov, CZ; 

Moravské vinafské závody, státní podnik, 
Mikulov, CZ; 

Vino Mikulov, státní podnik, Prumyslový 
areál 1220, Mikulov, CZ; 

Válcovny plechu, národní podnik, Frýdek 
Místek, CZ; 

Slovakofarma, štátny podnik, Hlohovec, 
SK; 

Moravské vinai'ské závody, s. p„ Mikulov, 
CZ; 

Pražské pivovary, státní podnik, Praha, CZ: 

Pražské pivovary. státní podnik, Praha, CZ: 

Terajší majiteľ 

SLOV AKOF ARMA, a. S„ Železničná 
12, 920 27 Hlohovec, SK; 

SLOV AKOF ARMA, a. S., Železničná 
12, 920 27 Hlohovec, SK; 

SLOV AKOF ARMA, a. s„ Železničná 
12, 920 27 Hlohovec, SK; 

Víno Bzenec, s. p., Zámecká 17, Bze
nec, CZ; 

Víno Mikulov, státni podnik, Prumys
lový areál 1220, Mikulov, CZ; 

VÍNO Mikulov, a. s„ Prumyslový areál 
1220, Mikulov, CZ; 

Víno Mikulov, státni podnik, Prumys
lový areál 1220, Mikulov, CZ; 

VÍNO Mikulov, a. s„ Prumyslový areál 
1220, Mikulov, CZ; 

Vino Mikulov, státní podnik, Prumys
lový areál 1220, Mikulov, CZ; 

VÍNO Mikulov, a. s„ Prumyslový areál 
1220, Mikulov, CZ; 

Válcovny plechu, a. s„ Frýdek Místek, 
CZ; 

SLOV AKOFARMA, a. s., Železničná 
12, 920 27 Hlohovec, SK; 

Víno Bzenee, s. p„ Zámecká 17, I3ze
nec, CZ; 

Pražské pivovary, a. s., Nádražní 84. 
150 54 Praha 5. CZ: 

Pražské pivovary, a. s„ Nádražní 84. 
150 54 Praha 5, CZ; 

S účinnosťou 
od: 

13.01.97 

13.01.97 

17.01.97 

21.01.97 

21.01.97 

2101.97 

21.01.97 

21.01.97 

21.01.97 

21.01.97 

23.01.97 

13.01.97 

1001.97 

13.01.97 

13.01.97 
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Číslo zápisu 

158 230 

159 014 

159 335 

159 589 

159 740 

159 740 

159 881 

160 247 

160 247 

160 407 

Predchádzajúci majiteľ 

Pražské pivovary, státní podnik, Praha, CZ: 

Pražské pivovary, státní podnik, Praha, CZ; 

Pražské pivovary, státní podnik, Praha, CZ; 

Pražské pivovary, státní podnik, Praha, CZ; 

Moravské vinarské závody, státni podnik, 
Mikulov, CZ; 

Víno Mikulov. státni podnik, Prumyslový 
areál 1220, Mikulov, CZ; 

Beecham Group, p. l. c„ Brentford, Middle
sex, GB; 

Moravské vinafské závody. státní podnik, 
Mikulov, CZ; 

Víno Mikulov, státni podnik, Prúmyslový 
areál 1220. Mikulov. CZ; 

Moravské vinai'ské závody, státní podnik, 
Mikulov, CZ; 

---·---------------------
160 407 

163 446 

Víno Mikulov, státní podnik, Prumyslový 
areál 1220. Mikulov, CZ; 

Schering /\grochemieals Ltd„ [faux ton. 
GB: 

--·---·---·---·---·----

164 596 

166 470 

16(, 893 

Slornkofarma. štátny podnik, l llohovee, 
SK: 

The Dow Chemieal Company, spol. zriade
ná podľa zákonov štátu Delaware. Midi and, 
Michigan. US; 

Slovakofarma, štátny podnik. l llobovec. 
SK: 

Terajší majiteľ 

Pražské pivovary, a. s .. Nádražní 84. 
150 54 Praha 5. CZ; 

Pražské pivovary. a. s., Nádražní 84. 
150 54 Praha 5, CZ; 

Pražské pivovary, a. s„ Nádražní 84, 
150 54 Praha 5, CZ; 

Pražské pivovary, a. s., Nádnižní 84, 
150 54 Praha 5, CZ: 

Víno Mikulov. státní podnik, Prumys
lový areál 1220. Mikulov, CZ; 

VÍNO Mikulov. a. s„ Prumyslový areál 
1220, Míkulov, CZ; 

NLN SA, Chilly Mazarin. FR; 

Víno Mikulov, státni podnik, Pn.1mys
lový areál 1220. Mikulov, CZ: 

VÍNO Mikulov, a. s., Prumyslový areál 
1220, Mikulov. CZ: 

Víno Mikulov, státní podnik, Prumys
lový areál 1220, Mikulov. CZ: 

VÍNO Mikulov. a. s., Prúmyslový areál 
l 220. Mikulov, CZ: 

1 loechst V etcrinär GmbH, 
schlcissheim, DE: 

Unter-

SLOV /\KOFARMA a. s .. Í'clczničná 
12. 920 27 lllohovee. SK: 

Dul'ont Dow Elastomers L. L. C.. spol. 
zriadená podľa zákonov štátu Dclaware, 
Wilmington, Delaware. US; 

SLOV AKOF/\RMA. a. s., Železničná 
12. 920 27 Hlohovec. SK: 

S účinnosťou 
od: 

13.0 l.97 

13.01.97 

13.01.97 

13.01.97 

10.01.97 

10.01.97 

10.01.97 

10.01.97 

IO.O 1.97 

10.01.97 

1O.O!.97 

23.01.97 

14.01. 97 

1ú.O!.97 

14.01.97 
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Číslo zápisu 

169 170 

173 487 

Predchádzajúci majiteľ 

Siovakofarma, štátny podnik, Hlohovec, 
SK; 

UNILEVER ČR, spol. s r. o., V Olšinách 
75. Praha, CZ; 

Terajší majiteľ 

SLOVAKOF ARMA, a. s„ Železničná 
12, 920 27 Hlohovec, SK; 

UNILEVER N. V„ Weena 455. 3013 
AL Rotterdam. NL; 

Zmena v údajoch o majiteľoch ochranných známok 

Číslo zápisu Majiteľ 

93 251 AB Kozmetika, a. s., Račianska 155, 834 15 Bratislava, SK; 

93 927 AB Kozmetika, a. s„ Račianska 155, 834 15 Bratislava, SK; 

l 05 773 AB Kozmetika, a. s„ Račianska 155, 834 15 Bratislava, SK; 

!05 798 AB Kozmetika, a. s., Račianska 155, 834 15 Bratislava. SK; 

119 614 AB Kozmetika, a. s., Račianska 155, 834 15 Bratislava, SK; 

151 571 AB Kozmetika, a. s„ Račianska 155, 834 15 Bratislava, SK; 

152 819 AB Kozmetika, a. s„ Račianska 155, 834 15 Bratislava, SK; 

154 226 AB Kozmetika, a. s .. Račianska 155, 834 15 Bratislava, SK; 

154 299 AB Kozmetika, a. s„ Račianska 155. 834 15 Bratislava, SK; 

155 758 AB Kozmetika, a. s., Račianska 155, 834 15 Bratislava. SK; 

156 853 AB Kozmetika, a. s„ Račianska 155, 834 15 Bratislava, SK; 

156 854 AB Kozmetika. a. s„ Račianska 155, 834 15 Bratislava, SK; 

156 869 AB Kozmetika. a. s„ Račianska 155, 834 15 Bratislava, SK; 

156 870 AB Kozmetika, a. s„ Račianska 155, 834 15 Bratislava, SK; 

S účinnosťou 
od: 

13.01.97 

27.01.97 

S účinnosťou 
od: 

09.01.97 

09.01.97 

09.01.97 

09.01.97 

09.01.97 

09.01.97 

09 o l.97 

09.0 l.97 

09.01.97 

09.01.97 

08.0197 

09.01.97 

08.01.97 

09.01.97 
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Číslo zápisu 

163 276 

166 452 

169 312 

169 484 

172 263 

172 264 

172 265 

177 166 

Číslo zápisu 

Majiteľ 

AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION, Five Giralda Farms, Madison, 
New Jersey, US; 

ZLATÝ BAŽANT. a. s„ HURBANOVO, Novozámocká 2, 947 12 Hurbanovo, SK: 

V SECRET CATALOGUE, INC.. Wilmington, Delaware. US; 

PRO.MED. CS Praha, a. s., Sokolská 29, l 20 00 Praha 2, CZ: 

NUR TOURISTIC GmbH, Zimmersmiihlenweg 5.5, Oberurselfľs., DE; 

NUR TOUR!STIC GmbH, Zimmersmiihlenweg .55, Oberurselfľs„ DE; 

NUR TOURISTIC GmbH. Zimmersmiihlenweg 55, Oberurselfľs„ DE; 

ZP PAJl;AX. s. r. o„ Študentský domov II, 027 44 Tvrdošín - sidi. Medvedzie. SK; 

Licenčné zmluvy 

Majiteľ Nadobúdateľ licencie Dátum uzavretia 
licenčnej zmluvy 

S účinnosťou 
od: 

27 01.97 

20.01.97 

27.01.97 

16.0l .97 

28.01. 97 

28.01.97 

28 0197 

20.01.97 

S účinnosťou 
od: 

----·---··---------------·---··------------------

91 064 SLOVAKOFARMA. a. s„ Hlo- Biotika. a. s .. 976 13 Slovenská 06.10.92 14.01.97 
hovec. SK; [upča, SK: 

95 280 SLOVAKOFARMA. a. s., Hlo- GALENA. š. p„ Opava - Komá- 19.01.93 23 01.97 
hovec, SK: rov, CZ; 

1:'3 528 SLOVAKOFARMA, a. s .. Hlo- Biotika, a. s, 976 13 Slovenská 06.10.92 17.01.97 
hovec, SK; l'.upča. SK; 



VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 4 - 1997 - SK (ochranné známky) 129 

{ l I I) 157 978 
(220) 08.06.1965 
( 180) 08.06.2005 
(540) 

Prehlásenie ochrannej známky za chýrnu 

(111) 177068 

(730) Hilachi. Ltd .. Tokyo, JP; 

S účinnosťou odo dňa: 22.01.1997 

(220) 1 1.12.1991 
(180) 11. 12.2001 
(540) 

(730) Novácke chemické závody, a. s .. M. R. Štcťánika 
1. 972 71 Nováky, SK; 

S účinnosťou odo dňa: 20.01.1997 

Medzinárodné zápisy ochranných známok 

(11 1) 176 230 
(220) 14.11.1994 
(800) 649 103 

08.08.1996 
DZ, BG, HR, EG, RU, HU, LV, MA, PL, PT, 
RO, SI, UA. YU 

(111) 176 380 
(220) 22.11. 1995 
(800) 663 912 

18.12.1995 
DE, AT, BY, BX, BG. CN, HR, ES, RU, FR, 
HU, ľľ, LV, PL, CZ, RO. Sl, CH. UA, YU 

( 1 1 1 ) 176 788 
(220} 02.06.1992 
(800) 662 504 

04.11 1996 
DE. AT. BX, BA. BG, HR, ES, RU, FR, HU, IT, 
PL, SL CH, UA, Y A 

( 111) 176 861 
(220) l 5. l I .1994 
(800) 663 078 

08.08.96 
AT, RU, HU, PL, CZ, UA 

(11 1 ) 176 975 
(220) 24.11.1995 
(800) 662 211 

22. 1O.1996 
AL DE, AT, BY. BA. BG. mc RU. HU, KZ, 
LV. PL, CZ. RO. Sl, UA, Y A 

(III) 176985 
(220) 29.04. 1996 
(800) 662 271 

I6.I0.1996 
DE, AT, HR, HU. PL, CZ, SL UA 

(III) 176991 
(220) 21.03.1996 
(800) 663 402 

22.07.1996 
DE, FR, CZ 

(111) 177029 
(220) 23.05.1996 
(800) 662 421 

04.11.1996 
DE, AT, BX, BA, BG, IIR, ES. RU, FR. HU. IT, 
PL. RO, SI, CH, UA, Y A 

(111) 177 054 
(220) 20.12.1995 
(800) 662 422 

03.09.1996 
AM, BY, BA, BG, RU, HU. KZ. KG, LV. UZ. 
PL, MD. CZ, RO. TJ, UA 

(111) 177 123 
(220) 22.02.1995 
(800) 662 401 

18.10.1996 
DE. AT, BY. BA. BG. HR, MK. RU, 1 IU. KZ. 
L V, PL, MD. CZ. RO. Sl, UA. Y A 
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(111) 177124 
(220) 22.02.1995 
( 800) 662 399 

18.10.1996 
DE. AT, BY, BA, BG, HR. MK, RU. HU. KZ. 
L V, PL, MD. CZ, RO. Sl, UA, Y A 

(III) 177125 
(220) 22.02.1995 
(800) 662 400 

18.10.1996 
DE. AT. BY. BA. BG, HR, MK, RU. HU. KZ, 
LV. PL. MD, CZ. RO, Sl. UA, YA 

( 1 II ) J 77 133 
(220) 29.04.1996 
(800) 663 094 

23.10.1996 
CZ 

(III) 177168 
(220) 23.05.1996 
(800) 664 101 

11.11.I 996 
DE, AT. HU. PL. CZ 

Zánik práva na ochranné známky 

Číslo známky Dátum zániku 

88 873 17.02.1996 

99 879 22.05.1993 

105 677 19.03.1996 

106 438 02.03.1993 

106 444 17.05.1993 

106 445 17.05.1993 

106 446 17.05.1993 

106 447 22.071993 

106 450 27.09.1993 

106 452 27.09.1993 

106 521 18.07.1993 

151 523 21.06.1994 

155 756 17.03.1994 
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Oprava 

Vo Vestníku č. 12/96 bol v OZ č. 177 079 chybne 
uvedený názov majiteľa: 

Správne menie: 

(730) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 
Kanagawa-ken, JP; 



ČASŤ 

ÚRADNÉ OZNAMY 
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OZNAM 

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky oznamuje, že dňom 5. marca 1997 zrušil účet číslo 
7021O1973/7500 v Československej obchodnej banke, Bratislava a od toho istého dátumu otvoril nový účet: 

Banka: BANKA SLOV AKJA 

Adresa: ul. J. Kráľa l, 974 00 Banská Bystrica 

Číslo účtu: 267301013/8120 

Majiteľ účtu: Úrad priemyselného vlastníctva SR 

Na tento účet je potrebné poukazovať všetky platby, ktoré sa týkajú poplatkov za medzinárodné prihlášky 
PCT, t.j. základný poplatok, poplatok za určenie a rešerš 

OZNAM 

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky oznamuje, že od l. apríla 1997 sa rušia všetky dote
rajšie telefónne čísla na spojovateľku a nahrádzajú sa prevoľbou 2300. 

Na spojovateľku je možné sa dovolať na čísle 088 I 2300 - 111. 

Pracovníkom ÚPV SR môžete telefonovať priamo prevoľbovým číslom 088 / 2300 a príslušná klapka. 
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ZMENYPCTPOPLATKOV 

Portugalsko 
Prihlasovací poplatok ..................... „„ .... „.„„ ............... „ ... „.„ ... „ ........ „ ......... „.„„.„ ... „ .. „ .......... „ ... „ ... „ .. „„.„3.600,- PTE 
Poplatok za prioritný doklad.„„ „ ........... „„.„ ... „„.„ .. „ ........... „ .. „ ..... „„.„ ......... „ .. „ ... „ ......... „ .... „.„ ....... „ .... 5.350.- PTE 
(PCT Pravidlo 17.l(b)) 

Národné poplatky: 
Za patent alebo úžitkový vzor: 
Z<i 
Za 
Poplatok za predloženie každého dokladu„„ .. „.„ .. „ .. „„ .. „ ....... „ .. „ .. „.„ .... „ .. „ .. „.„„„.„.„ .. „ .. „.„. „„„. „.750.- PTE 

Švédsko 
Národné poplatky: 
Rešeršn) poplatok. „.„ ... „ .... „„.„„ .. „ ............ „.„ ... „.„ .. „ ....................... „.„„ .. „ ...... „ .... „ .................. „.... . .. 3.000.- SEK 
Ročný poplatok za prvé tri roky„ .. „ .... „.„ .. „ ........... „.„ .. „ ........ „ .. „ .. „ ............. „„.„„ .... „.„ ........... „ .„ ... „„„„.800,- SEK 

Arménsko 
Poplatok za prioritný doklad .... „„„ .. „ ..... „„„.„.„„.„ ... „„ ... „ .. „.„.„ .. „„.„ .. „.„„.„.„„.„„ .... „.„.„„ ............. „ ... 1 O.OOO.- AMD 
(l'CT Pravidlo 17. J(b)) 

Národné poplatky: 
Al patent: 

Za USD 
Za míroky /za každý samostatný nárok/„„„.„ ... „ ...... „.„„ .. „..... . .. „.„„„.„ .. „ ..... „ .. „..... .10.- USD 
Poplatok za nároky na prioritu /za každú prioritu/ ...... „ ....... „ .. „ ... „.„„.„ ... „ .. „.„„. .„ ...... 20.- USD 
Ročné poplatky za 2. a 3. rok /za rok/„ ... „ .. „„„.„.„„„ .. „ .. „„„.„.„ .. „.„„ „ .. „ .. „ ... „ ..... „.„„ „.„ ... „ .. „. „ .„ .„40.- USD 

B/ úžitkový vzor: 
Za 
Ročné poplatky za 2. a 3. rok /za rok/.„„ .... „ .. „.„„.„ .„ .. „ .. „ .... „ .. „ .. „ ... „.„ .. „ .. „„ .. „.„„„ .. „.„„„ 

USD 
.... „ ..... 40.- USD 

Bulharsko 
Prihlastwací poplatok ........ „ ..... „ .. „ .. „. 
Poplatok za prioritný· doklad ..... „„ ....... „ .. 
(l'CT Pravidlo 17. l(b)) 

Národné poplatky: Patent 
Za podanie ... 
/.a zvcrcjnen ie: 
- abstra kL „. 

„„ .. „ .. „„.„ ......... 2.000,- BGL 

- obzázok /za jeden/„ .. „. „„„„.„ ..... 

Za prieskum: 
kde nie JC požadovaná 

doplnkovú rešerš .... 
- kde je požadovaná 
doplňujúca rešerš„„ 

.. „„.1.500.- BGL. 
... „ •.. „ .. „ .. 600.-.BGI,. 

. ..... 7 500.- BGL. ..... . 

...... 8.000,- BGL. 

Za nároky /za každý nárok/„ ... „„„„„.800,- BGL 
Za každ)' nárok na prioritu ..... „ ... „ .........•................ „.1.000,- BGL 

Írsko 
Zúkladn~ poplatok ......... „ .......... „ ........ „ ..... . 

Dodntočn~· poplatok za každú stranu nad 30 ..... „ 
Poplatok za určenie.... . ...................... „ .. 

i'vLmipulačný poplatok .. 

..„3.000,- BGL 

. ... 800.- BGL 

llžitkový vzor 
2.000.- BGL 

.1.500,- BGL 
„ ... „ .. „ ...... „. „ .. „600,- BGL 

. .... J.000.- BGL 

. .4.000.- B(iL 

.„ ........ 400,- BGL 
.... „.„„„„ ...... 1.000.- BGI 

„ •. 178.- !El' 
.............. 7.- LEP 

. ..... 92.- IEľ 

. l !5.- LEP 
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Veľká Británia 
Základný poplatok .................. „ .. „ ...... „ ...................................................... „ .•.•.•••....•......•••.•••...........••.••• „ ......... .372.- GBP 
Dodatočný poplatok za každú stranu nad 30 ... „ ... „.„ ... „ ...... „ ......... „.„.„.„ ........ „ .. „ ..... „ ..... „.„„„„„ .......... „„ ..... „ ... 7.- GB!' 
Poplatky za určenie ... „.„„ ......... „.„ ..... „„.„„„„ .... „ .. „.„.„„„„ .. „ ... „ ... „ .... „ ... „ ... „ .......... „ .... „ ........ „.„„.„ ... „„ .. „. 90.- GBP 

Manipulačný 11.i.- GBP 

Brazília 
Prihlasovací BRR 
Poplatok za prioritný doklad: ........................................ „ ............... „ .................. „ ........... „ .................. „ ................ 75,- l.3RR 

iPCT Pravidlo 17. l(b))/ 

Národné poplatky: 
- za patent: 
Poplatok za podanie ........ „ ... „ ......... „ ......... „ .................... „ ......... „ .......... „ .......... „ .............. „ ... „ ... „ ... „ ... „ .......... 109,- BRR 

Prv)• ročný poplatok /ak je pat.::nt zverejnený/ ..... „ ...•••••.•.... „ .... „ .•............•••.... „ ...................................... „ ........ „.390.- BRR 
/ak patent nie je zver<čínený/ ... „ ........ „ .... „ ........ „„ .. „ ....... „ ...... „ ...... „ .......... „„.„ ... „ .... „.„ .. „ l 50,-BRR 

- za úžitkový vzor: 
Poplatok za podanie .. „ ....... „ .......... „ ........... „ .•.•••••••••. „ .. „„ ..... „„ ..... „ ............ „„„ ... „ .... „ ...... „ ............................ 109.- ílRR 

Prvý ročný poplatok /ak je zverejnený/ ................ „ ................. „.„.„ ................................................................... „.200.- BRR 
/ak ni.:: je zverejnený/.„ .. „ ......... „ ... „ ..... „ .... „.„ ......... „ ...... „ .. „.„ ............ „„ ... „ .. „ ...... „ .... „ ... ! 00,- BRR 

Mad'arsko 
Poplatok za prioritn)· doklad ............... „ ........... „ .................. „ ......... „„„„.„ .. „„.„.„ .. „.„.„ ..... „ .. „ .. „.„ ...... „ .. „ .. „ .. 200,- l IUF 

Kanada 
Základný poplatok ..... „ ................... „.„„ .... „ .................................................... „ ........... „ ..................................... 81 O.- CAD 
Dodatočný poplatok za každú stranu nad 30.„ ....... „ .. „ ... „.„ ..... „„ .. „ .. „„ ..... „ ... „„„„.„ .. „ .. „ ..... „ „ .. „ ... „ ...... „ .. „.„ .. 16.- CAD 
Poplatok za určenie„ ... „„„.„„ .... „ ..... „ ... „ ... „ .... „„ ...... „ .. „„ ....... „.„ ....... „„ .. „ .. „ .. „ ... „ .. „„„.„........ .„„.„„ .... 195,- CAD 

Izrael 
l>rihlasovací poplatok ........ „ ... „ ................ „ .......................... „ .................. „ ........... „„ .............. „ ........... „ ................ 365.- ILS 
Poplatok za prioritný doklad ................. „ ..... „ ... „ ........ „ ........ „.„„„ ........................... „ .......................................... „31.- JLS 
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plus 2.- ILS za stranu 

"lárodné poplatky: 
Za podanie .............. „„ .. „ .... „ .. „ .......... „ .. „„ ... „.„ ................ „ ....... „ ..... „.„ ................................. „ .. „ ...................... 699.- J LS 

Kórea 
Platnosf- l. január l 997 
Národné poplatky: 
- palčnt: 

Za podanie.„„ ...... „„ ..... „ ... „.„ .......... „ ......... „.„„.„„ ........... „ .......... „ .. „ ....... „.„„„„ .... „„.„„ .... „ .... „„„.„ .. „22.000.- KRW 

ú;lítkov)• vzor 
Za 

Spojené štáty americké 
Platnosť: 1. február 1997 

l:UOO.- KRW 

/'.úkladný poplatok .... „ .............. „ .. „ ... „ .. „ ................ „.„.„ ... „ .. „ .. „ ..... „ ... „ ..••• „ ....... „ .. „ ...................... „ ... „ ........ 590.- USD 
Poplatok za každú stranu nad l 2.- USD 

Poplatok za „ ... 143.- USD 
Manipulačný 180,- USD 
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Albánsko 

Tel. (355-42)344 12 
Fax: (35:'i- 42)344 12 

Mongolsko 

ZMENY OZNÁMENÉ ZMLUVNÝMI ŠTÁTMI 

Nový názov úradu: Mongolian Intcllectual Property Oťficc 

Turkménsko 

Adresa: 28 Post Office 
744028 Ashgabat 
Turkrnenistan 

Kuba 

Fax: {537)33 56 IO, 33 82 37 

Izrael 

Tel.: (972-2) 531 67 83 
Fin.:: (972-2)531 85 90 

Čína 

Tel: (86-10) 62 01 32 76 (všeobecné) 
(86-1 O) 62 09 36 77 (záležitosti PCT) 

Fax: (86-1 O) 62 O l 96 15 (všeobecné) 
(86-1 O) 62 O l 94 51 {záležitosti PCT) 

Špccíálné požiadavky úradu /PCT Pravidlo 51 bis/: 
- meno vynálezcu, ak nL:bolo uvedené v časti "Žiadost"' medzinárodnej prihlášky 
- doklad obsahujúci dôkaz o práve prihlasovateľa uplatniť prioritu. ak íde o iného prihlasovateľa než pri prvšej prihláške. 

ktorej priorita sa uplatňuje 
- právny doklad prenosu práva na medzinárodnú prihlášku, ak bol zmenený prihlasovateľ po dátume podania medzinárodnej 

prihlášky 
určenie zástupcu 

- preklad musí byť zaslaný v dvoch kópiách 
- všetky dôkazové prostriedky týkajúce sa nezávadnosti preduverejnenia alebo výnimiek z nedostatku novosti. 

Kanada 

Špeciálnc požiadavky úr?du /PCT Pravidlo 51 bis/: 
- adresa pre úradné účely. ak prihlasovateľ nemá trvalé bydlisko alebo podniká v Kanade 
- dôkaz o oprávnení podať prihlášku, kde prihlasovateľ nie je vynálezcom 
- dôkaz o oprávnení podať prihlášku kde nie je prihlasovateľ pôvodne uvedeným prihlasovateľom 
- určenie zástupcu ak prihlasovateľ nie je vynálezca. Ak zástupca nemá trvalé bydlisko v Kanade. určí zástupca mimoriadne-

ho zástupcu. ktorý má trvalé bydlisko v Kanade. 
register kópie nukleotidov a/alebo aminokyselín postupného výpisu v počítačovo-čitatcrnej forme ako je predpísané 

Sloven ia 

Td: (386-61) 178 30 00 
Fax: (386-61) 178 31 11 




